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Handboek                 

Bouwtijd minimalisatie 
Bij het verduurzamen van kantoorgebouwen in gebruik 
 

 Bespaar tot 50% op uw algemene uitvoeringskosten en ruim 5% op de totale bouwsom!   
 Uitvoeren met minimale overlast voor de gebouwgebruiker! 
 Te gebruiken bij elke voorbereidende fase van het bouwtraject 
 Referentiegegevens: leer van successen en evaluaties van andere projecten! 
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figuur 1 Schematisch overzicht van de verbanden tussen de werkwijzen 
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Informatie betreft vervolgstappen inwinnen
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D E E L  B

Product-ww bepalen

Proces-ww bepalen

Fundamenten bepalen

H
u

lp
 b

ij
 g

e
b

ru
ik

 h
an

d
b

o
e

k

G
E

B
R

U
I

K
S

 
W

I
J

Z
E

R

Analyseren opdracht

D E E L  A

Informatie per element

D E E L  D
Informatie per bouwfase

D E E L  E
Informatie per werkwijze

D E E L  C

Referenties

D E E L  F

Analyseren vaste gegevens :Gebouw, Organisatie & LiggingAnalyseren ontwerpvraag

S T A P P E N P L A N  B O U W T I J D B E H E E R S I N G

 
figuur 2 Schematische weergave indeling van dit handboek  
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Voorwoord 

Dit handboek is het product van mijn afstudeerproject voor de master Construction Technology van de 
Technische Universiteit Eindhoven, uitgevoerd bij BAM Advies & Engineering. Voor informatie betreft het 
tot stand komen van dit handboek wordt  verwezen naar het afstudeerverslag. 

Nieuwbouw is niet alleen onwenselijk door de grote voorraad bestaande kantoren, het is in de huidige 
economie voor de meeste partijen niet te financieren. Er wordt een andere oplossing gezocht voor de 
huisvestingskwestie: bestaand vastgoed vernieuwen door middel van duurzame maatregelen, het 
zogenaamd verduurzamen. Hierbij worden vaak lagere exploitatiekosten en/ of een nieuwe gebouwfunctie 
beoogd. Er mist echter nog een integraal totaalconcept voor verduurzamen. Dit is één van de redenen dat 
de kosten van verduurzaming hoger uit kunnen komen dan nieuwbouw en het gebouw niet aan de huidige 
eisen kan voldoen. Met dit handboek wordt getracht een stap dichterbij een oplossing te komen.  

Uit onderzoek is gebleken, dat ondanks grote belangstelling er te weinig verduurzamingen tot uitvoering 
komen. Eén van de oorzaken hiervan is de belemmering die de bouw geeft voor operationele 
bedrijfsprocessen van de gebouwgebruiker. Met dit handboek kunnen marktpartijen een project aanbieden 
met een minimale bouwtijd, zodat deze overlast geminimaliseerd wordt.  

Verschillende mensen hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan het onderzoek. In het bijzonder wil ik 
hiervoor Peter van Hoof en Eric Vastert bedanken voor het meedenken met en aansturen van het 
onderzoek, Sander Holm voor de introductie bij diverse BAM afdelingen en het investeren van zijn tijd om 
mij wegwijs te maken en inhoudelijk bij te staan, en alle betrokken BAM medewerkers voor het delen van 
hun kennis. 

De informatie in dit handboek is verre van compleet. Het succes ervan hangt af van de mensen die het in 
gebruik nemen en hun kennis eraan toevoegen, vooral referentieprojecten zijn bij collega’s erg gewild. 
Hopelijk zal het boek groeien en worden gebruikt als platform om kennis te delen en projecten te evalueren.  

Op de oneven pagina’s staat inhoudelijke tekst. Op de even pagina’s wordt hier toelichting  op gegeven. 
Om in de toelichting te verwijzen naar de hoofdtekst wordt de hoofdtekst tot 4 niveaus genummerd, behalve 
de inhoudelijke beschrijvingen van werkwijzen, elementenclusters en bouwfasen, omdat deze hun eigen 
nummering hebben en dit tot onleesbaarheid zou leiden.  

Disclaimer: Auteursrechten? 
Ondanks zorgvuldigheid bij het opstellen kan het voorkomen dat de informatie in het handboek niet volledig 
correct is. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze inhoud.  

Aanbevelingen 
Het handboek is bedoeld als lerend product:: het is niet compleet en dat zal het ook nooit worden. Om een 
lerend product te maken is het essentieel dat de gebruiker ervan (dat bent u!) referenties en feedback 
toevoegt. 

Medewerkers zitten altijd te springen om referentiemateriaal voor henzelf en voor de klant, maar er wordt 
vaak vergeten eigen projecten ook te delen. Doe dit dus voor elkaar via BAM Plaza (?). 

Op- en aanmerkingen op het huidige handboek (inhoud of gebruik) zijn welkom op BAM Plaza.   

Duurzaamheid houdt ook aanpasbaarheid in: droge verbindingen bijvoorbeeld zijn demontabel en maken 
het gebouw geschikt om later nogmaals aangepast te worden.  

Eerder stond duurzaamheid vooral voor het zuinig omgaan met energie. Tegenwoordig zijn er in principe 
goede alternatieven voor fossiele brandstoffen, en verschuift de aandacht meer naar het gebruik van 
grondstoffen, welke voorraad wel eindig is.  

Dit handboek heeft tot doel om de drempel voor het uitvoeren van een verduurzaming te verlagen. Op dit 
moment zijn er veel innovatieve, duurzame concepten in ontwikkeling, maar deze zijn nog niet rendabel. 
Door het richten op efficiënte uitvoeringsmethoden worden deze concepten rendabel gemaakt.   
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0.1  Onderwerp en toepassingsgebied 

0.1.1 Voor welke projecten is dit handboek bedoeld? 

Dit handboek is in de eerste plaats gericht op het verduurzamen van bestaande kantoorgebouwen. 
Verduurzamen houdt in dat het gebouw aangepast/ gerenoveerd wordt. Het kantoorgebouw behoudt zijn 
functie en de gebouwgebruikers blijven werkzaam in het gebouw.  

Echter, de werkwijzen en andere informatie in het handboek zullen grotendeels ook toepasbaar zijn op 
andere soorten renovatieprojecten en soms zelfs nieuwbouw.  

0.1.1 Wie kan dit handboek gebruiken? 

Dit handboek is bedoeld voor alle personen die betrokken zijn in de voorbereidende fasen van het 
bouwproces, bijvoorbeeld: 

 opdrachtgever, architect en bouwtechnisch adviseur tijdens de het initiatief of de haalbaarheidsstudie 

 Technisch ontwikkelaar tijdens het structuurontwerp/ voorlopig ontwerp 

 Projectleiders tijdens het definitief ontwerp/ bestekfase 

0.1.2 Waarom is een handboek nodig bij werken met bestaande bouw? 

Het werken met bestaande bouw verschilt wezenlijk van nieuwbouw, er wordt bij de uitvoering aandacht 
gevraagd voor een aantal mogelijke knelpunten. Hieronder de belangrijkste, waar in dit boek aandacht aan 
wordt geschonken: 

 Logistiek: door een bestaand gebouw in een bestaande infrastructuur is dit complex. Een aantal 

proces werkwijzen is erop gericht de logistiek te vereenvoudigen. 

 Installaties: doordat het leidingwerk door het gehele gebouw loopt, staat het aanleggen ervan vaak in 

het kritieke pad, waardoor bouwkundige werkzaamheden moeten wachten. Daarnaast kunnen centrale 

installaties niet gefaseerd worden vervangen als de gebouwgebruiker in een ander deel van het 

gebouw werkzaam blijft.  

 Aansluiting op het bestaande: er is vaak niet bekend wat de staat van het gebouw is, wat er achter 

afwerkingen vandaan komt. Daarnaast is een bestaand gebouw nooit maatvast, waardoor 

maatafwijkingen bij het plaatsen van nieuwe elementen een grote rol spelen.  

0.1.3 Wat kan ik met dit handboek? 

Het handboek geeft geen kant-en-klare toepassingen maar helpt om tijdig en weloverwogen beslissingen te 
maken. Tijdig betekent in de juiste bouwfase, weloverwogen betekent dat alle opties zijn overwogen door 
deze in het handboek na te lopen.   
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figuur 3 Schematische weergave indeling van dit handboek  

 Navigeren door het handboek: 

 In de PDF versie kan gebruik gemaakt worden van bladwijzers om door de delen van het handboek te 
bladeren. In de gedrukte versie zijn hiervoor tabbladen aanwezig.  
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0.2 Structuur handboek: wat kan ik doen om de bouwtijd van mijn project te 
minimaliseren? 

In het schema in figuur 3 is de indeling van het handboek schematisch weergegeven. Er wordt aanbevolen 
om bij elk project alle drie de stappen te doorlopen:  

 Analyseren opdracht 

 Mogelijke werkwijzen bepalen 

 Informatie betreft vervolgstappen inwinnen 

In deze paragraaf worden de deelfuncties van het handboek behandeld. Deze drie functies zijn de rode 
draad door het handboek, en voor de gebruiker om de bouwtijd van zijn project te minimaliseren.   

0.2.1 Analyseren opdracht 

Wellicht bent u geneigd deze stap over te slaan en meteen naar de resultaten te gaan. Neem in ieder geval 
even de tijd om te kijken wat de analyse te bieden heeft! 

Het werken met een bestaand gebouw (in gebruik) is een complexere opgave dan met nieuwbouw. Om het 
overzicht te bewaren en een goede basis te hebben voor het maken van keuzes, moet de vraag duidelijk 
zijn. Deze vraag bestaat uit het ontwerp (wat gaan we doen) en de vaste gegevens (waar moeten we mee 
werken). De analyse wordt behandeld in deel A: 

A Analyseren 
opdracht 

De ingrepen uit het ontwerp/ programma worden ingedeeld volgens de 
elementenmethode.  

0.2.2 Mogelijke werkwijzen bepalen 

Voor elk elementencluster van het project wordt in de lijst met werkwijzen een voorselectie gemaakt van 
mogelijkheden. Deze stap is vormgegeven als snelkeuzemodel, en is uitneembaar gemaakt zodat hij naast 
andere delen van het handboek geplaatst kan worden. Deze stap wordt genomen in deel B: 

B Mogelijke 
werkwijzen 
bepalen  

Door middel van het doorlopen van één of meerdere matrixen worden mogelijk 
geschikte werkwijzen geselecteerd. Deze selectie gebeurt door per werkwijze en 
per elementencluster te bepalen: de potentie, de beperkingen en de uitwerkingen.  

0.2.3 Informatie betreft vervolgstappen inwinnen 

Of de mogelijke werkwijzen ook echt geschikt zijn voor het project, is aan uzelf. Het handboek biedt 
informatie aan waarmee u zelf deze keuze kunt maken. Deze informatie wordt in vier categorieën 
aangeboden: 

C Informatie per 
werkwijze 

De informatie is per werkwijze gebundeld. Na een overzichtsblad met de 
belangrijkste eigenschappen van de werkwijze, worden deze tekstueel uitgediept.  

D Informatie per 
elementencluster 

Per elementencluster worden aandachtspunten en kansen gegeven, verwijzingen 
naar werkwijzen die geschikt zijn voor de uitvoering van dit elementencluster en 
referenties van succesvolle en minder succesvolle projecten.   

E Informatie per 
bouwfase 

Naast de werkwijzen en de elementen is er nog een relevante zoekingang: de 
bouwfase. Voor alle werkwijzen geldt: hoe vroeger in het proces zij meegenomen 
wordt, hoe beter. Toch zijn er per bouwfase belangrijke beslissingen en go/ no go 
momenten voor bepaalde werkwijzen. Deze worden hier opgesomd, zodat de 
gebruiker geen kans mist om bouwtijd te besparen.   

F Voorbeeld-
uitwerkingen en 
referenties 

Per project informatie. Referenties van zowel succesverhalen als 
waarschuwingen. Ook zijn er voorbeelden opgenomen van uitgevoerde projecten, 
die door middel van het handboek (deels) zijn herontworpen.  

0.2.4 Overige functies 

Index Als laatste zoekfunctie is er de index, waar met trefwoorden naar andere delen 
van het handboek wordt verwezen.  
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0.4 Werkwijzen vallen binnen de afbakening die: 
 Invloed hebben op het uiteindelijke product 
 Nog niet zijn bewezen in de praktijk 

 Werkwijzen vallen binnen de afbakening die: 
  Alleen het voorbereidingstraject versnellen 
  Puur gericht zijn op relaties en samenwerking van betrokken partijen 
  Slechts beschrijven hoe informatie en/ of communicatiestromen plaatsvinden 

Dit handboek is bedoeld als inspiratie voor ontwikkeling: de gebruiker wordt aangemoedigd zelf 
werkwijzen uit te werken, geïnspireerd door de gegeven fundamenten.  

Voor de gebruiker is deze gelaagdheid van nut bij het doorlopen van het voorbereidingsproces: 
fundamenten worden geselecteerd op de potentie die zij bezitten om bouwtijd te minimaliseren. Men 
werkt de fundamenten uit door middel van werkwijzen uit dit handboek, of  ontwikkelt een eigen 
uitwerking. Zo wordt er stapsgewijs ontworpen, waarbij alle mogelijkheden worden overwogen en 
eigen creativiteit, gesteund door suggesties uit het handboek, ontwikkeld wordt. 
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0.3  Termen en definities 
0.3.1 Bouwproject Geheel van activiteiten, gericht op een eenmalige en concrete 

doelstelling die binnen een begrensd tijdsbestek moet worden 
gerealiseerd in een tijdelijk samenwerkingsverband van deskundigen 
van verschillende vakgebieden, met gebruikmaking van materiële en 
immateriële middelen met als resultaat een bouwwerk. 

0.3.2 Element Toegevoegd gebouwdeel, al dan niet geprefabriceerd. Dit kan om 
grote delen (bijvoorbeeld een gevelpaneel) en kleine delen 
(bijvoorbeeld een baksteen) gaan.  

0.3.3 Elementencluster Categorie van activiteiten, volgens de indeling van NEN 2634. Zie 
paragraaf 0.6 voor uitleg over deze methode.  

0.3.4 Gebouwgebruiker Met deze term worden de personen bedoeld die in het gebouw 
werkzaam zijn, of een vertegenwoordiger hiervan. 

0.3.5 GOL Analyse GOL staat voor Gebouw, Organisatie en Ligging. Deze drie factoren 
bepalen de vaste gegevens, de methode wordt in deel A behandeld.  

0.3.6 Kritieke pad Geeft aan welke activiteiten de einddatum bepalen. 

0.3.7 Maatregel Hiermee wordt een duurzame aanpassing aan het gebouw bedoeld. 
Voorbeelden van maatregelen zijn: het toepassen van dubbel glas, 
het plaatsen van zonnepanelen of het opnieuw afstellen van de 
klimaatinstallaties. 

0.3.8 Verduurzaming Het aanpassen/ renoveren van een gebouw waardoor het meer 
duurzaam wordt.  

0.3.9 Werkwijze Een methode die gebruikt wordt tijdens de uitvoering. Het gaat hier 
om zowel volledige uitvoeringsmethoden, zoals het plaatsen van een 
prefab gevel, als aanvullingen hierop, zoals als het bouwplaats 
transport buiten werkuren door een externe partij laten doen.  

 

0.4 De werkwijze als begrip 
Afbakening van het begrip ‘werkwijze’ en de indeling, de verbanden en de laagstructuur van de werkwijzen 
onderling wordt behandeld. 

0.4.1 Afbakening  

In dit handboek wordt onder een werkwijze verstaan:  

Elke methode die betrekking heeft op de activiteiten op de bouwplaats. Het gaat hier om zowel volledige 
uitvoeringsmethoden, zoals het plaatsen van een prefab gevel, als aanvullingen hierop, zoals als het 
bouwplaats transport buiten werkuren door een externe partij laten doen.  

0.4.2 Indeling en verbanden 

De werkwijzen worden ingedeeld in drie categorieën.  

Fundamenten Werkwijzen die niet concreet zijn, maar wel kunnen worden uitgewerkt (via het 
schema of eigen inzicht) in concrete werkwijze. Fundamenten worden gecodeerd 
met een ‘F’ en met geel aangeduid.  

Product-werkwijzen Werkwijzen die invloed hebben op het uiteindelijke product, op het ontwerp. 
Vandaar dat deze gecodeerd worden met de ‘O’, aangeduid met de kleur blauw. 

Proces-werkwijzen Werkwijzen die geen invloed hebben op het product, maar wel op het proces, de 
uitvoering. Vandaar dat deze gecodeerd worden met de ‘U’, aangeduid met de 
kleur oranje. 

In het Werkwijzen Schema uit  (zie binnenkant kaft vooraan) worden de verbanden tussen de werkwijzen 
gegeven. Hiermee wordt duidelijk dat aan elke product/proces-werkwijze een fundament ten grondslag ligt.  
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0.5 NEN 2634 wordt gebruikt voor het overdragen van gegevens over kosten- en kwaliteitsaspecten. Door 
middel van een bestaande indeling kan het beheersen van bouwtijd eenzelfde plaats in het 
bouwproces krijgen als het beheersen van bouwkosten. 

In de norm worden vier niveaus onderscheiden. Door in het gehele handboek alleen op niveau 2 te 
werken blijft de informatie overzichtelijk aan te bieden. Het is aan de gebruiker om werkwijzen uit te 
werken op niveau 3 (Elementen), niveau 4 (Technische oplossingen) en verder.  

De norm wordt aangepast omdat deze indeling voornamelijk voor nieuwbouw van toepassing is: 

 Cluster 1.D (Slopen) is toegevoegd, het betreft hier delen die niet onder een ander 
elementencluster vallen of deze grenzen overschrijden; 

 Cluster Gehele Project toegevoegd, omdat er werkwijzen zijn die één elementencluster 
overschrijden; 

 Cluster 5 is verwijderd omdat de inrichting van het terrein buiten de scope van dit handboek 
valt; 

 Cluster 7 is verwijderd, omdat de losse inrichtingen voor zover van toepassing bij een 
verduurzaming zijn ondergebracht bij cluster 4 (vaste inrichtingen); 

 Cluster 8 is verwijderd omdat bijkomende kosten niet van toepassing zijn op de bouwtijd.  
 Zie ook figuur 15 voor de originele indeling in elementen.  

Een andere indelingsmethodiek is de Elementenmethode ’91 oftewel de NL-Sfb methode is gespitst op 
uiteindelijke bouwelementen, waardoor deze methode minder geschikt is voor bestaande bouw: 
belangrijke activiteiten als sloopwerkzaamheden en het verhuizen van de gebruiker vinden geen 
plaats.  

  

.  
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0.5 Het elementencluster als begrip 
De term ‘elementencluster’ komt uit NEN 2634. Deze norm wordt gebruikt om gegevens betreft kosten 
gedurende het bouwproject over te dragen. In dit handboek wordt deze indeling gebruikt om 
ontwerpgegevens betreft het verduurzamen te analyseren en over te dragen. De indeling wordt in dit 
handboek voor alle bouwfasen op niveau 2 ‘Elementenclusters’ gebruikt. (NEN 2634, 2002) 

De normindeling wordt aangepast : elementencluster project als geheel wordt toegevoegd, hier zijn 
werkwijzen op van toepassing die betrekking hebben op algemene aspecten van de bouw of relaties tussen 
uitvoeringen van elementenclusters. De clusters 3,5 en 8 komen niet voor.  

Zie figuur 4 voor de indeling in elementenclusters.  

Elementcluster Omschrijving ingrepen 

1.C Verhuisbewegingen  Gebruiker verhuizen en Losse/ vaste inrichtingen verhuizen 

1.D Sloopwerkzaamheden 
algemeen 

Sloopwerkzaamheden die niet onder een elementencluster vallen  

2.B Skelet  
(verandering draagconstructie) 

Doorbraken in constructieve vloeren (bv voor een vide) 
Doorbraken in de dakconstructie 

2.C Daken Vervangen dakbedekking en isolatie 
Nieuwe dakbedekking/ isolatie op bestaande aanbrengen 

2.D Gevel Vervangen gehele gevelconstructie 
Vervangen gevel gedeeltelijk (bv alleen raampartijen) 
Na-isoleren gevel binnenzijde 
Nieuwe gevel/ isolatie tegen bestaande aanbrengen 

2.E Binnenwanden Verwijderen/ toevoegen van binnenwanden 

2.F Vloeren Verwijderen/ vernieuwen vloerbedekking 

2.G Trappen en hellingen Vervangen/ verwijderen/ toevoegen van trappen en hellingen 

2.H Plafonds Vervangen/ verwijderen/ toevoegen/ restaureren (systeem) plafonds 

3.A W-Installaties Alle aanpassingen aan werktuigbouwkundige installaties, betreffend: 
warmte-opwekking en distributie  
koude-opwekking en distributie  
aan- en afvoer van water en gassen, luchtbehandeling 
regeling klimaat en sanitair   

3.B E-Installaties  Alle aanpassingen aan elektrotechnische installaties, betreffend: 
kracht- en zwakstroom 
verlichting 
communicatie 
beveiliging (incl. brand) 
transport (lift etc.) 

4. Vaste inrichtingen (afwerking) Alle afwerkingen en inrichtingen, zoals 
Schilderwerk en bekleding binnen 
Plaatsen meubulair 

6. AUK (Bouwplaatsinrichting) Alle activiteiten niet gerelateerd aan een elementencluster betreffend 
het inrichten van de bouwplaats: transportvoorzieningen, 
opslagvoorzieningen, afschermingsvoorzieningen (voor 
gebouwgebruiker), overig materieel.  

figuur 4 Indeling in elementenclusters (BNA, 2005) (NEN 2634, 2002) 
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0.6 Bijvoorbeeld: in een bestekfase kunnen werkwijzen die het product wijzigen niet meer toegepast 
worden, omdat het ontwerp van het product al vast ligt.  

 In elke fase van het bouwproces moet gecontroleerd worden of men alle werkwijzen heeft overwogen 
om de bouwtijd te minimaliseren, als het ware een checklist. Zo worden overwegingen niet meer 
alleen gemaakt aan de hand van de aanwezige kennis van partijen die op dat moment ‘toevallig’ zijn 
betrokken.  

0.6.1 De term ‘bouwfasen’ wordt in het handboek aangehouden waar NEN 2574 de term ‘groepen 
bouwfasen’ hanteert. Ondanks het risico op verwarringen, komt dit de leesbaarheid van het handboek 
ten goede. Onderstaand een overzicht van de terminologie 

NEN 2574  Handboek 
Bouwfase > Subfase 
Groep bouwfasen > Bouwfase 

0.6.2 Tot de bouwfase Realisering behoort de subfase Werkvoorbereiding. Ook deze subfase is buiten 
beschouwing gelaten, omdat alle beslissingen betreft de werkwijzen genomen moeten zijn voor 
aanvang van de Werkvoorbereiding. Werkwijzen hebben immers bijna altijd betrekking op de kosten 
en moeten in de subfase Prijsvorming worden ingecalculeerd.  

0.7.1 Dit is het zogenaamde Wheel of Potentials, oftewel een overzicht van de potentie van de werkwijze. De 
punten worden beoordeeld met een -1 t/m 3, zie de legenda. De termen ‘winst’ en ‘verlies’ zijn 
economisch bedoeld: als het punt ‘Maninzet’ een -1 scoort, betekent dit dat er meer man ingezet moet 
worden (hogere kosten > verlies), niet een verlies in het aantal man dat ingezet moet worden. Deze 16 
factoren worden tekstueel beoordeeld op de pagina’s volgend op het overzichtsblad. 

 

 

  

figuur 5 Voorbeeld van het Wheel of Potentials 
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0.6 De bouwfase als begrip 
De werkwijzen zijn op verschillende niveaus toepasbaar en kunnen invloed hebben op zowel product als 
proces. Omdat in een bouwproces men van grof naar fijn werkt, heeft elke werkwijze een ander punt in het 
bouwproces waarop besloten moet worden of deze toegepast zal worden.  

0.6.1 Indeling bouwfasen volgens NEN 2574 

De indeling in fases wordt aangehouden uit NEN 2574, hierin worden 11 subfasen onderscheiden, 
ingedeeld in vier bouwfasen (zie figuur 6). In dit handboek worden alleen de bouwfasen beschreven, omdat 
de informatie gebaseerd is op de producten die uit deze bouwfasen voortkomen: het Programma van 
Eisen, het ontwerp en het uitvoeringsplan. Door de informatie niet op de subfasen uit te splitsen wordt 
voorkomen dat het handboek onleesbaar en gefragmenteerd wordt.  

Programma Ontwerp Uitwerking Realisering

Programma 
van Eisen

Ontwerp
Uitvoerings-

plan

1. Initiatief
3. Project-
definitie

2. 
Haalbaarheids-

studie

4. Structuur-
ontwerp

6. Definitief 
ontwerp

5. Voorlopig 
ontwerp

7. Bestek 8. Prijsvorming
9. 

Werkvoor-
bereiding

11. 
Oplevering

10. 
Uitvoering

 
figuur 6 Bouwfasen, opgedeeld in 11 subfasen volgens NEN 2574. De grijze bouwfasen liggen buiten de toepassing van dit 
handboek.  

0.6.2 Bouwfasen binnen en buiten beschouwing 

Van de vijf bouwfasen zijn er drie die de bouwvoorbereiding betreffen: Programma, Ontwerp en Uitwerking. 
De overige twee (Realisering en Gebruik) worden buiten beschouwing gelaten.  

0.7  Leeswijzer bij werkwijzen uit deel C 
De volgende indeling wordt bij elke werkwijze gehanteerd. Per werkwijze wordt eerst een overzichtsblad 
gegeven waarop alle factoren zijn samengevat. Vervolgens wordt elke factor tekstueel uitgewerkt.  

0.7.1 Overzichtsblad 

Op één pagina de belangrijkste eigenschappen van de 
werkwijze, bestaande uit: 

 Principeschets / foto 
 Wheel of potentials (zie figuur 7) 
 Lijst met potentie en beperkingen 
 Lijst met situaties waarin de werkwijze wel of 

niet geschikt is 
 Vereiste acties per bouwfase 
 Verwijzingen naar case studies en referenties  

0.7.2 Uitvoering: beschrijving van de werkwijze op 
de bouwplaats 

Wat houdt de werkwijze fysiek op de bouwplaats in? 
Opgedeeld in vier subcategorieën:  

0.7.2.1 Gemak uitvoeringsmethode  
Hoe vinden aspecten als maatbeheersing en montage 
plaats? Welke handelingen zijn er voor de werkwijze 
vereist?  

0.7.2.2 Man inzet 
Wat is met deze werkwijze de invloed op de arbeid die ingezet wordt op de bouwplaats?  

  

figuur 7 Voorbeeld van een Wheel Of Potentials 
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0.7.2.3 ‘Elementencluster’ wordt als indeling van het bouwproject gebruikt volgens NEN 2634 en beslaat niet 
alleen fysieke bouwelementen, maar ook de bouwplaatsinrichting en het verhuizen van de 
gebouwgebruiker. Zie ook deel D voor meer informatie over de indeling in elementen.  

 Een werkwijze kan alleen toepasbaar zijn op één elementencluster of een meer algemene toepassing 
hebben op het gehele bouwproces, of daar tussenin. Per elementencluster wordt behandeld wat de 
mogelijke toepassing is, en welke mogelijke (nadelige) gevolgen het toepassen van de werkwijze voor 
heeft.  

0.7.7 Voor de uitstraling van het project is het belangrijk om op een zo duurzaam mogelijke wijze het 
project uit te voeren. Een werkwijze kan hieraan bijdragen, bijvoorbeeld door middel van: 

 besparing materiaal (bv afvalreductie, verspilling tegengaan) 
 besparing energie en CO2 uitstoot op de bouwplaats en transporten van/naar bouwplaats 
 verwachtingsmanagement klant: prestaties ontwerp zijn zoals verwacht 
 zichtbaar duurzaam, is meerwaarde voor klant 
 zorgen voor de mensen: zowel bouwplaats personeel als de gebruikers 
 demontabel waardoor het in de toekomst niet gesloopt maar hergebruikt kan worden, langere 

levensduur 
 

0.7.11 Bij de werkwijze wordt alleen auteur en jaartal gegeven. Achterin het handboek staat de uitgebreide 
literatuurlijst.   
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0.7.2.3 Materieel inzet  
Wat is met deze werkwijze de invloed op het materieel dat ingezet wordt op de bouwplaats? Vooral 
aandacht voor transportmiddelen.  

0.7.2.4 Logistiek gemak  
In welke vorm worden materialen aangeleverd, geprefabriceerd of in grondstoffen? Hoe worden deze naar 
de bouwplaats getransporteerd? Hoe worden materialen afgevoerd?  

0.7.3 Toepassing: mogelijkheden per elementencluster   

Per elementencluster wordt zowel de toepassingsmogelijkheid behandeld als het effect op het 
elementencluster als de werkwijze ergens anders wordt toegepast.  

De indeling uit NEN 2634 en paragraaf 0.5 wordt gebruikt: 

0.7.3.1 Gehele project 
0.7.3.2 1.C  Verhuisbewegingen (gebruiker verhuizen)  
0.7.3.3 1.D   Sloopwerkzaamheden algemeen 
0.7.3.4 2.B  Skelet (verandering draagconstructie) 
0.7.3.5 2.C  Daken 
0.7.3.6 2.D  Gevel 
0.7.3.7 2.E  Binnenwanden 

0.7.3.8 2.F  Vloeren 
0.7.3.9 2.G  Trappen en hellingen 
0.7.3.10 2.H  Plafonds 
0.7.3.11 3.A  W-Installaties 
0.7.3.12 3.B  E-Installaties  
0.7.3.13 4.  Vaste inrichtingen (afwerking) 
0.7.3.14 6.  AUK (Bouwplaatsinrichting) 

0.7.4 Tijd: mogelijke tijdwinst en vereiste voorbereidingstijd 

Bouwtijd kan op drie manieren worden verkort. Hier wordt beschreven hoe de werkwijze op één of 
meerdere van deze wijzen tijd verkort ten opzichte van traditionele uitvoering. Het vierde punt behandelt de 
eisen die de werkwijze stelt aan de voorbereidingstijd.  

0.7.4.1 Procestijd minimalisatie: daadwerkelijke procestijd inkorten 
Door middel van een andere uitvoeringsmethode van het gewenste product kan het aantal handelingen of 
de duur ervan op de bouwplaats gereduceerd worden, waardoor het proces minder tijd in beslag neemt.  

0.7.4.2 Procesindeling optimalisatie: relaties en planning tussen activiteiten 
De bouwtijd is afgebakend op kalenderdagen. Het aantal kalenderdagen kan worden gereduceerd door de 
processen anders in te plannen, zodat er meer manuren gemaakt worden op een dag.  Dit kan bijvoorbeeld 
door meer mannen tegelijk te laten werken en/ of de tijden waarop gebouwd wordt uit te breiden.   

0.7.4.3 Faaltijd reductie 
Om faaltijd te reduceren moeten de risico’s waarbij faaltijd kan ontstaan worden weggenomen door de 
werkwijze. Hiervoor is het cruciaal dat er een goede analyse is van de risico’s die voor vertraging en faaltijd 
kunnen zorgen.  

0.7.4.4 Voorbereidingstijd vereist 
Door het toepassen van de werkwijze kan er meer of minder tijd besteed vereist zijn voor het maken van 

het uitvoeringsplan.  

0.7.5 Overlast: gevolgen voor gebouwgebruiker en veiligheid (niet tijd)  

Het positieve of negatieve effect dat de werkwijze heeft op de ernst van de overlast: geluidsoverlast, 
stofoverlast, trilling overlast of een andere vorm hiervan. Ook worden hier de mogelijkheden betreft een 
gefaseerde uitvoering besproken: moet het in het hele gebouw tegelijk of kan het in delen worden 
toegepast? 

0.7.6 Kosten: financiële gevolgen toepassing werkwijze 

Zijn er bijzondere voorzieningen nodig die voor meerkosten zorgen? Worden er juist voorzieningen 
bespaard? Voor zover mogelijk worden hier referentiegegevens gebruikt.  
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0.8 Het wordt aanbevolen om het snelkeuzemodel uit deel B als leidraad te gebruiken bij dit deel.  
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0.7.7 Duurzaamheid: positieve en negatieve gevolgen op Planet gebied 

Het positieve of negatieve effect dat de werkwijze heeft op de duurzaamheid van de uitvoering van het 
bouwproject.  

0.7.8 Kwaliteit eindproduct 

Effect van de werkwijze op het eindproduct: de fysieke en architectonische kwaliteiten. Is alleen van 
toepassing op fundamenten en product werkwijzen.  

0.7.9 Invloed per bouwfase 

Go/ no go momenten, aspecten waar rekening mee gehouden moet worden in elke bouwfase, etc.  

0.7.9.1 Programma fase 
0.7.9.2 Ontwerpfase 
0.7.9.3 Uitwerkingsfase 

0.7.10 Referenties en voorbeelduitwerkingen 

Is de werkwijze al eens in de praktijk toegepast? Zo ja, waar? Zijn er leveranciers of bouwers die volgens 
deze werkwijze werken?  

Hier komen de uitgewerkte voorbeelden (of verwijzingen) waarbij deze werkwijze is toegepast.  

0.7.11 Bronvermelding 

De gebruikte bronnen voor deze werkwijze.  

 

 

0.8  Leeswijzer bij de elementenclusters 
De volgende indeling wordt bij elk elementencluster gehanteerd.  

0.8.1 Beschrijving elementencluster 

Welke activiteiten vallen hier wel en niet onder, hoe worden ingrepen in de praktijk uitgevoerd? (bv bij 
‘gevel’ kan de hele gevel vervangen worden, of alleen de raampartijen) 

0.8.2 Risico’s en beperkingen 

Voorbeelden van situaties die tot vervelende gevolgen leiden en extra aandacht behoeven, bv het vinden 
van asbest. 

Ook de grotere knelpunten als logistiek en maatbeheersing benoemen in relatie tot het element.  

Bij een verduurzaming zijn er algemene risico´s en risico´s die afhankelijk zijn van de invulling van het 
project. Hier wordt aan de hand van de projectanalyse gewaarschuwd voor mogelijke risico´s bij de 
uitvoering, en zo mogelijk ook wijzen om hiermee om te gaan. Het gaat hier om het reduceren van faaltijd. 
Een krappe voorbereidingstijd kan bijvoorbeeld leiden tot foutieve metingen.   

0.8.3 Potentie werkwijzen  

Waardering welke werkwijzen veel/weinig potentie voor tijdwinst hebben. Een beschrijving en een 
verwijzing naar de werkwijze.  
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0.8.4 Beslissingen per bouwfase 

Zowel aandachtspunten als definitieve go/ no go momenten worden beschreven per fase.  

0.8.4.1 Programma fase 
Deze fase wordt afgesloten met het Programma van Eisen en bestaat uit: 
1. Initiatief 

2. Haalbaarheidsstudie 

3. Projectdefinitie 

0.8.4.2 Ontwerpfase 
Deze fase wordt afgesloten met het ontwerp en bestaat uit: 
4. Structuurontwerp 

5. Voorlopig ontwerp 

6. Definitief ontwerp 

0.8.4.3 Uitwerkingsfase 
Deze fase wordt afgesloten met het bestek en uitvoeringsplan, en bestaat uit: 
7. Bestek 

8. Prijsvorming 

0.8.5 Referenties en voorbeelduitwerkingen 

Verwijzingen naar referenties die betrekking hebben op dit elementencluster. Typen referenties: 

 Casestudy: theoretische voorbeelden uitgewerkt t.b.v. dit handboek  
 Best Practice: bouwprojecten waarbij dit elementencluster succesvol is uitgevoerd 
 Knelpunten: Voorbeelden aan de hand van uitgevoerde bouwprojecten 
 Marktpartij: bijvoorbeeld leveranciers van innovatieve systemen 
  

 

0.9  Leeswijzer bij de bouwfasen  
De volgende indeling wordt bij elke bouwfase gehanteerd.  

0.9.1 Niveau uitwerking: elementenmethode NEN 2634 

Beschrijving van het detailniveau van de uitwerking van de gegevens.  

0.9.2 Kansen in deze bouwfase 

Overige informatie niet werkwijze gerelateerd: zijn alle beslissingen genomen? Kan er in deze bouwfase 
meer gedaan/ besloten/ onderzocht worden om tijd en kosten tijdens de uitvoering te besparen? 

0.9.3 Go/ no go momenten van de werkwijzen 

Benoemen welke werkwijzen hier gekozen moeten worden en verwijzingen naar deel C.  
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A 

 
A. Analyseren vraag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het werken met een bestaand gebouw (in gebruik) is een complexere opgave dan met nieuwbouw. Om het 
overzicht te bewaren en een goede basis te hebben voor het maken van keuzes, moet de vraag duidelijk 
zijn. De vraag bestaat uit twee delen: 

 Het ontwerp ofwel de te treffen maatregelen. Elk project is anders en de te verrichten ingrepen, 
samengevat in het ontwerp, zullen sterk verschillen. Deze ontwerpanalyse wordt in paragraaf  
behandeld.  

 Vaste factoren (GOL analyse), deze zijn complexer dan bij nieuwbouw doordat er al een 
bestaande situatie is, geen blank vel. Deze factoren hebben invloed op de geschiktheid van 
werkwijzen.  
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A.1 Gewenste ingrepen kunnen per verduurzaming verschillen: in tegenstelling tot nieuwbouw wordt er 
bijvoorbeeld niet bij elke verduurzaming aan het dak gewerkt. 

 NEN 2634 wordt gebruikt voor het overdragen van gegevens over kosten- en kwaliteitsaspecten. Door 
middel van een bestaande indeling kan het beheersen van bouwtijd eenzelfde plaats in het 
bouwproces krijgen als het beheersen van bouwkosten.  

 Door in het gehele handboek alleen op niveau 2 te werken blijft de informatie overzichtelijk aan te 
bieden. Het is aan de gebruiker om werkwijzen uit te werken op niveau 3 (Elementen), niveau 4 
(Technische oplossingen) en verder.  

 Een andere indelingsmethodiek is de Elementenmethode ’91 oftewel de NL-Sfb methode is gespitst op 
uiteindelijke bouwelementen, waardoor deze methode minder geschikt is voor bestaande bouw: 
belangrijke activiteiten als sloopwerkzaamheden en het verhuizen van de gebruiker vinden geen 
plaats.  

 Er wordt geadviseerd on figuur 2 te kopiëren en in de lege kolom aan te kruisen welke 
elementenclusters van toepassing zijn op het bouwproject, t.b.v. verdere stappen in het handboek.  In 
latere fasen van het bouwproces wordt geadviseerd om per elementencluster een beschrijving op te 
stellen van de ingrepen: welke delen worden gesloopt, welke toegevoegd? Deze beschrijving dient als 
projectplan. 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. Er ontbreekt een aantal 
elementenclusters: 

5. Terrein De herinrichting van het terrein valt buiten de afbakening van dit handboek. 

7. Losse inrichtingen en 
bedrijfsinstallaties 

Niet van toepassing op de bouwtijd in deze afbakening 

8. Bijkomende kosten Niet van toepassing op de bouwtijd 
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 Analyse ontwerp volgens NEN 2634 en NL-Sfb methode  A.1.
De analyse bestaat uit het indelen van het bouwproject in elementenclusters, en het beschrijven van de 
activiteiten die binnen dit cluster zullen plaatsvinden. Dit gebeurt op basis van de indeling van NEN 2634. 
De indeling wordt in dit handboek voor alle bouwfasen op niveau 2 ‘Elementenclusters’ gebruikt. (NEN 
2634, 2002) 

De gebruiker beschrijft van elk elementencluster of het van toepassing is in het bouwproject en zo ja, welke 
delen verwijderd worden, welke blijven staan en wat voor nieuwe delen erbij komen.  

 

 1.C Verhuis-bewegingen   

 Wordt de gebruiker verhuisd?  

 Moeten de losse/ vaste inrichtingen verhuisd 
worden of doet de gebouwgebruiker dit zelf? 

 

 Overige verhuisbewegingen?  
 

 1.D Sloopwerkzaam-heden algemeen (Sloopwerkzaamheden die niet onder een 
elementencluster vallen ) 

 Is er asbest  

 Welk type asbest is waar aanwezig?  
 

 2.B Skelet  

 Worden er aanpassingen aan de constructie 
gedaan? 

 

 Moeten deze aanpassingen nog 
doorgerekend/ geengineerd worden? 

 

 Overige aanpassingen aan het skelet?  
 

 2.C Daken  

 Wordt dakbedekking en isolatie vervangen?  

 Nieuwe dakbedekking op bestaande 
aanbrengen? 

 

 Nieuwe isolatie op bestaande aanbrengen?  

 Overige aanpassingen aan het dak?  
 

 2.D Gevel  

 Vervangen gehele gevelconstructie?  

 Vervangen gevel gedeeltelijk? 
bv alleen raampartijen 

 

 Wordt de beglazing/ kozijnen vervangen?  

 Na-isoleren gevel binnenzijde?  

 Nieuwe gevel/ isolatie tegen bestaande 
aanbrengen? 

 

 Overige aanpassingen aan de gevel?  
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 2.E Binnenwanden (Verwijderen/ toevoegen van binnenwanden) 

 Worden er binnenwanden vervangen?  

 Worden er binnenwandopeningen vervangen?  

 Worden oude binnenwanden hergebruikt?  

 Overige aanpassingen aan binnenwanden?  
 

 2.F Vloeren (Verwijderen/ vernieuwen vloerbedekking) 

 Wordt er vloerbedekking verwijderd?  

 Worden er verhoogde vloeren aangelegd?  

 Komen er leidingen onder de vloeren?  

 Overige aanpassingen vloeren?  
 

 2.G Trappen en hellingen Vervangen/ verwijderen/ toevoegen van trappen en 
hellingen 

 Worden er trappen vervangen?  

 Worden er hellingen vervangen?  

 Worden er trapleuningen of andere bijzaken 
vervangen? 

 

 Worden er overige aanpassingen gedaan??  
 

 2.H Plafonds Vervangen/ verwijderen/ toevoegen/ restaureren 
(systeem) plafonds 

 Wordt het bestaande plafond geheel 
vervangen? Ophangsysteem en platen 

 

 Worden de platen van het plafond 
hergebruikt? 

 

 Zijn alle platen van hetzelfde formaat?  
Indien er een deel van het bestaande systeem 
wordt hergebruikt 

 

 Moet het plafond tijdelijk gedemonteerd 
worden? 
Bv voor leidingwerk 

 

 Overige aanpassingen aan het plafond?  
 

 3.A W-Installaties Alle aanpassingen aan werktuigbouwkundige 
installaties, betreffend: 
warmte-opwekking en distributie  
koude-opwekking en distributie  
aan- en afvoer van water en gassen, luchtbehandeling 
regeling klimaat en sanitair   

 Wordt er leidingwerk vervangen?  

 Wordt de luchtbehandelings-installatie 
vervangen? 

 

 Wordt de klimaatinstallatie vervangen?  

 Worden er gasleidingen aangepast/ 
vervangen? 

 

 Worden er waterleidingen aangepast/ 
vervangen? 

 

 Worden er overige aanpassingen aan de W-
installaties gedaan? 

 

 Welke installaties moeten opnieuw ingeregeld 
worden? 
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 3.B E-Installaties  Alle aanpassingen aan elektrotechnische installaties, 
betreffend: 
kracht- en zwakstroom 
verlichting 
communicatie 
beveiliging (incl. brand) 
transport (lift etc.) 

 Worden er stroomkabels vervangen/ 
aangepast? 
Hoog- of laagspanning? 

 

 Worden er verlichtingsarmaturen aangepast/ 
vervangen? 

 

 Wordt de regeling van verlichting vervangen?  

 Worden er datakabels vervangen?  

 Welke installaties moeten opnieuw ingeregeld 
worden? 

 

 Worden de te vervangen installaties centraal 
of decentraal geregeld? 

 

 Worden er brandbeveiligingen  
aangepast/ vervangen? 

 

 Worden er transportmiddelen vervangen/ 
aangepast? 

 

 

 4. Vaste inrichtingen (afwerking) Alle afwerkingen en inrichtingen, zoals 
Schilderwerk en bekleding binnen 
Plaatsen meubulair 

 Welke schilderwerken zijn er?  

 Welke overige afwerkingen zijn er?  

 Welke inrichtingen moeten er komen?  

 Overige vaste inrichting?  
 

 6. AUK (Bouwplaatsinrichting) Alle activiteiten niet gerelateerd aan een 
elementencluster betreffend het inrichten van de 
bouwplaats.  

 Welke horizontale transportvoorzieningen zijn 
er nodig? 

 

 Welke verticale transportvoorzieningen zijn er 
nodig? 

 

 Welke opslagvoorzieningen zijn er nodig?  

 Welke voorzieningen zijn er nodig om de bouw 
af te schermen? 

 

 Welk overig/ speciaal materieel is benodigd?  
 

Voor een meer uitgebreide uitleg van de indeling in elementenclusters wordt verwezen naar paragraaf 0.5.  
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A.2 Met het vastleggen van de vaste gegevens is alle informatie paraat en geordend voor het selecteren van 
werkwijzen, maar ook voor het bepalen van risico’s tijdens het project.  

 Er wordt aangeraden de tabel te kopiëren en in te vullen.  

Door de beperkende factoren te analyseren kunnen deze door de bouwfasen heen gemonitord en beheerst worden.  

 Gevolgen van beperkende factoren zijn het niet of moeilijk toe kunnen toepassen van werkwijzen uit 
dit handboek, maar ook belemmering van overige uitvoeringsmethoden.  
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 GOL analyse van vaste gegevens  A.2.
Om te bepalen welke werkwijzen geschikt zijn om toe te passen, is het aan te raden een analyse te doen 
van zogenaamde vaste gegevens. Deze gegevens betreffen alle relevante factoren van het bouwproject en 
zijn ingedeeld in drie categorieën: Gebouw, Organisatie en Ligging.  

Per categorie kruist u aan welke situaties voor u van toepassing zijn. Daarnaast beantwoordt u vragen over 
uw project.  

 Gebouw A.2.1.

Subcategorie Vraag Voorbeeldantwoord 

Gebouwcontext Hoeveel bouwlagen heeft het gebouw?  

 Wat is het BVO (bruto vloeroppervlak)?  

 Wat is het bouwjaar?  

 Zijn er grote aanpassingen geweest in het verleden?  

 Hoeveel FTE (Full Time Empoyment) zijn er in het 
gebouw? 
om de impact van een verhuizing in te schatten 

 

 Op welke tijden wordt het gebouw gebruikt? 
om vereisten overlast te bepalen 

 

Status van het 
gebouw 

In welke staat is de constructie/ het skelet?  
 

Er is betonrot in de externe 
kolommen aangetroffen 

 In welke staat is het dak?  

 In welke staat is de gevel?  

 In welke staat zijn de installaties?  

 In welke staat zijn de binnenwanden?   

 In welke staat zijn de vloeren?  

 In welke staat zijn de plafonds?  

 In welke staat zijn overige gebouwdelen?  

 Zijn er delen die geconditioneerd moeten blijven, 
zoals afwerkingen aan vloeren of trappen? 
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 Organisatie A.2.2.

Subcategorie Vraag Voorbeeldantwoord 

Betrokkenheid 
uitvoerende partij 

In welke fase is de bouwer betrokken?  

Hiërarchie 
beslissingen 

Wat is de rol en bevoegdheid van de 
opdrachtgever?  

 

 Wie neemt de ontwerpbeslissingen? 
De achtergrond van de beslisser kan relevant zijn 
voor de aangedragen werkwijzen: een investeerder 
zal eerder een kostenbesparende maatregel 
kiezen, een huurder maakt beslissingen op basis 
van comfortprestaties. 

 

Eisen van de 
opdrachtgever 

Wil de opdrachtgever in het gebouw blijven?   

 Wat is er toegestaan qua overlast?  
Tijden waarop geboord en gehakt etc mag worden.  

 

 Welke faciliteiten van het gebouw kunnen gebruikt 
worden?  
Stroom/water/ transportmiddelen etc. 

 

 Zijn er andere eisen van de opdrachtgever met 
betrekking tot de uitvoering? 

 

Informatie-
voorziening 

Zijn er originele bouwtekeningen beschikbaar?  

 Kloppen de originele bouwtekeningen? 
Vaak zijn destijds ingediende tekeningen nog 
tijdens de bouw gewijzigd.  

 

 Welke informatie is beschikbaar betreft de 
constructie? 

 

 Welke informatie is beschikbaar betreft de 
gevelopbouw? 

 

 Welke informatie is beschikbaar betreft de 
dakopbouw? 

 

 Zijn er overige relevante stukken beschikbaar?  
 

 Ligging A.2.3.

Subcategorie Vraag Voorbeeldantwoord 

Algemene 
informatie 

Geef een plattegrond van het directe gebied om het 
gebouw heen. 

 

 Wat voor gebouwen bevinden zich in de directe 
omgeving?  

Scholen, kantoorgebouwen in 
gebruik, etc.  

 Stelt de omgeving eisen aan het project Bij woningen mag er ’s nachts 
geen geluid geproduceerd 
worden.  

Beperkende 
factoren 
 

Leidt de omgeving van het gebouw tot beperkende 
factoren? 

Het gebouw kan aan drukke 
woongebieden grenzen of 
direct aan water, betrekking op 
aanvoerrouten etc.  

 zijn er beperkingen aan de frequentie waarmee 
transportvoertuigen van en naar het project kunnen 
of mogen? 
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Snelkeuzemodellen bij het 
Handboek Bouwtijd Minimalisatie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze bundel is een uitneembaar gedeelte van het Handboek Bouwtijdminimalisatie. Het wordt aangeraden na gebruik deze 
bundel terug te plaatsen in het handboek.  

 

B. Mogelijke werkwijzen bepalen (snelkeuzemodellen) 

Dit deel geeft een overzicht van de toepasbaarheid van de werkwijzen op verduurzamingsprojecten, de tweede stap 

van dit handboek (zie figuur 3). Hiervoor wordt de indeling gebruikt van NEN 2634. (NEN 2634, 2002). Voor uitleg 

betreft deze indeling, zie paragraaf 0.5.  

In paragraaf B.1wordt een overzichtsmatrix gegeven waarin de toepasbaarheid van de werkwijzen op de 

elementenclusters wordt weergegeven. Er kan worden gezocht per elementencluster of per werkwijze.  

In paragraaf B.2 wordt deze matrix uitgediept, door een keuzematrix per elementencluster. Hiermee wordt 

geschiktheid beoordeeld door middel van het bepalen van potentie, beperkingen en uitwerkingen.  

Benadrukt wordt dat dit deel bedoeld is voor het inwinnen van globale informatie. De output van deel B bestaat uit 

standaard werkwijzen.  Voor verdere inlichtingen wordt verwezen naar de delen C (per werkwijze), D(per 

elementencluster) of E (per bouwfase).   
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Project als geheel 

 
 

2.F 
Vloeren 

 
 

1.C 
Gebruiker verhuizen 

 
 

2.G 
Trappen/ hellingen 

 
 

1.D  
Slopen algemeen 

 
 

2.H 
Plafonds 

 
 

2.B  
Skelet 

 
 

3.A 
W-installaties 

 
 

2.C 
Daken 

 
 

3.B 
E-installaties 

 
 

2.D  
Gevel 

 
 

4 
Vaste inrichtingen 

 
 

2.E 
Binnenwanden 

 
 

6 
Bouwplaats inrichting 

 

In de matrix kan per elementencluster worden gezocht naar werkwijzen die van toepassing zijn (via de kolommen) of er kan 
voor een werkwijze worden onderzocht voor welke elementen deze van toepassing is (via de rijen).  

De werkwijzen worden ingedeeld in drie categorieën: fundamenten, product-werkwijzen en proceswerkwijzen. Er wordt 
aangeraden in de matrix van boven naar beneden te werken volgens de stappen uit figuur 8.  

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

 
figuur 8 Stappen bij het bepalen van werkwijzen (gebaseerd op het structuurschema van figuur 3 op de kaft) 

Fundamenten Werkwijzen die niet concreet zijn, maar wel kunnen worden uitgewerkt (via het schema of 
eigen inzicht) in concrete werkwijze. Fundamenten worden gecodeerd met een ‘F’ en met geel 
aangeduid.  

Product-werkwijzen Werkwijzen die invloed hebben op het uiteindelijke product, op het ontwerp. Vandaar dat 
deze gecodeerd worden met de ‘O’, aangeduid met de kleur blauw. 

Proces-werkwijzen Werkwijzen die geen invloed hebben op het product, maar wel op het proces, de uitvoering. 
Vandaar dat deze gecodeerd worden met de ‘U’, aangeduid met de kleur oranje.  

In  (binnenzijde kaft) worden de verbanden tussen de werkwijzen gegeven. Hiermee wordt duidelijk dat aan elke 
product/proces-werkwijze een fundament ten grondslag ligt. Zie voor gedetailleerde uitleg betreft de indeling van de 
werkwijzen paragraaf 0.4.  

Dit handboek is bedoeld als inspiratie voor ontwikkeling: de gebruiker wordt aangemoedigd zelf werkwijzen uit te werken, 
geïnspireerd door de gegeven fundamenten.  

Deze matrix is bedoeld als totaaloverzicht, op de volgende pagina’s wordt een keuzematrix per elementencluster gegeven.  

Legenda matrix: 
10 Veel winst, (bijna) altijd toepasbaar 

9 Veel winst, vaak toepasbaar 

8 winst, vaak toepasbaar 

7 redelijke winst en toepasbaarheid 

6 marginale winst, soms toepasbaar 

5 meestal niet rendabel, soms wel 

  werkwijze niet van toepassing 

Het cijfer is de potentie voor tijdwinst dat behaald kan worden, op en schaal van 1 tot 10.  
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 Overzicht potentie tijdwinst werkwijzen B.1.
per elementencluster 
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1.C 1.D 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G 2.H 3.A 3.B 4. 6. 
 

 

Paginanr info element > 

 

101 101   101 101  101   103 101  101   101 101   101 101   101 101  Toelichting werkwijze 

Fundamenten                                 

F1 Minder handelingen op bouwplaats  75   5 5 8 8 8 7 7 7 7 8 8 6 6 Inspiratie voor het uitvoeren waarbij zo veel mogelijk handelingen op de bouwplaats worden weggestreept of 
bv in de fabriek worden gedaan.  

F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 75       6 6 8                 Werkzaamheden aan de gebouwschil zonder een steiger op te bouwen  

F3 Monteren i.p.v. bouwen 77         7 9 7 6 7 6 7 7   5 Elementen niet op de bouw produceren, ze hoeven slechts nog aan elkaar en het gebouw worden gekoppeld. 

F4 Bestaande delen niet slopen 75     9   7 8   6 6 6 6 6     Zijn alle sloopwerkzaamheden wel noodzakelijk? Geheel of gedeelte van oude elementen behouden scheelt tijd 
en risico’s.   

F5 Risico’s faaltijd minimaliseren 75 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Checken of er risico’s zijn op faaltijd en deze reduceren. Hoofdzakelijk betreft voldoende uitgewerkt en 
duidelijk ontwerp en eisen aan uitvoering 

F6 Meer manuren maken in één kalenderperiode 75 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 6 Afhankelijk van de eisen van de opdrachtgever aan overlast tijdens kantooruren kan er meer geproduceerd 
worden in dezelfde tijd. Zie U1/U2/U3 

F7 Leidingen uit het kritieke pad 75 10                           Zorgen dat het aanleggen van het leidingwerk niet stoort met de bouwkundige activiteiten.  

F8 Materiaal aan- en afvoer 75 9 8 9 7 8 8 8 8 8 8 8 8     Inspiratie voor het oplossen van de logistiek op de bouw, waardoor transportmiddelen en routes vrijblijven en 
de logistiek weinig tijd kost.  

F9 Maatbeheersing & montage 75       6 8 10 7 7 7 8 6 6   5 Inspiratie om om te gaan met bestaande maatafwijkingen en nieuwe te voorkomen zonder stel- en correctietijd 
kwijt te zijn.  

F10 Geen overlast veroorzaken 75 8 6 9 8 8 8 7 8 7 7 7 7 7 6 Door methoden te kiezen die bv geen geluid maken worden restricties omzeild betreft toegestane werktijden 
en is er meer vrijheid in de planning.  

F11 Gebouw alleen buiten bewerken 75 5   7 5 8 8                 Door de gebouwschil zo lang mogelijk intact te laten en buiten te werken, kan de gebouwgebruiker daarachter 
blijven werken.   

F12 Schroeven/boren/hakken voorkomen 75     7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 Alternatieve werkwijzen gebruiken voor geluidproducerende werkwijzen, bijvoorbeeld lijmen/ klemmen i.p.v 
boren/ hakken.  

producten                                 

O1 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 83       6 6 6     7   6 6     Voorzieningen die normaal op de bouw worden gemaakt, al integreren in elementen. Bv valbeveiligingen of 
noodafdichtingen op andere elementen.   

O2 Droge verbindingen 83         7 7 7 7 7 6 6 6   5 Bij het verbinden van elementen droge verbindingen zoals bouten gebruiken in plaats van natte verbindingen 
zoals lijmen, zodat er niet op droging gewacht hoeft te worden.  

O3 Geprefabriceerde onderdelen 83         8 9 8 8 8 7 8 7     Elementen op een externe locatie produceren, op de bouw hoeft er alleen gekoppeld te worden.  

O4 Prefab gevel van buitenaf 85           9                 Uitwerking van O3, F4 en F11 voor gevels: bestaande gevel behouden en prefab gevel voor plaatsen.  

O5 Leidingen naar buiten brengen 83 8                 6 8 7     (Verticaal) leidingwerk in de gebouwschil integreren zodat  er binnen geen vloerdoorbraken plaats hoeven te 
vinden en volumineuze ventilatiekanalen ingepast hoeven te worden.  

O6 Leidingen in externe schacht 83 8                 6 8 7     Uitwerking van O5 door middel van één leidingschacht 

O7 Leidingen in gevel 83 8                 6 8 7     Uitwerking van O5 door decentraal leidingwerk langs de gevel te laten lopen.  

O8 Stekkers installatietechniek 83                     8 8     Connecties tussen leidingwerk en bekabeling sneller maken door alles te voorzien van stekkers die op het werk 
slechts in elkaar geklikt hoeven te worden.  

O9 Decentrale gevelunit 83 8                   8       Klimaatcontrole (verwarming/ koeling/ luchtbehandeling) door decentrale units tegen of in de gevel te 
plaatsen. Zo is er minder leidingwerk nodig en heeft gebruiker meer controle over zijn plek.  

processen                                 

U1 Langere werkdagen (+ weekend) 91   8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 6 Productie wordt niet 8 uur per dag gedraaid, maar bv 12 of zelfs 24 uur, of in weekenden. In tijden waarop de 
gebouwgebruiker niet aanwezig is, is er meer vrijheid in activiteiten (m.b.t. geluid) 

U2 Processen parallel inrichten 93 10 7 7 7 8 8 8 8 7 8 8 8   5 Door deelprocessen tegelijk uit te voeren in plaats van na elkaar wordt de totale bouwtijd korter: ploegen 
wachten niet op elkaar. Aansluitend met Lean principe.  

U3 Meer mensen tegelijk inzetten 91   8 7 7 8 8 8 8 6 7 7 7 8 6 Een activiteit wordt met meerdere, gelijke ploegen tegelijk uitgevoerd.  

U4 Deelactiviteiten als aparte functies 91 8 6 7 7 7 8 7 7 7 7 8 8 6 5 Waar één ploeg meerdere deelactiviteiten uitvoert, worden deze nu door verschillende ploegen/ personen 
uitgevoerd. Zo kan er anders (meer parallel) gepland worden.  

U5 Gedwongen positioneren 91       6 7 8 8 8 8 8 6 6   5 Vóór plaatsing van het element een voorziening in het werk maken, zo dat het standaard element hier direct op 
past of elk element op maat fabriceren, aan de hand van inmetingen van elk gevelvlak. 

U6 Stortkoker van containers 91 7   7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 5 6 Voorziening om materiaal snel via de buitenzijde af te kunnen voeren, geschikt bij veel verdiepingen en een 
grote hoeveelheid afvoer materialen  

U7 Afvalcollecte 91 8   8 7 7 7 8 8 8 8 7 7 5 6 Materiaal wordt op de verdiepingen verzameld en na bouwtijd wordt ongescheiden afval door een externe 
partij afgevoerd en wordt de bouwplaats schoongemaakt 

U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad 91 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8   6 Bijvoorbeeld als eerst bouwkundige activiteiten nabij een leidingschacht doen, zodat deze ruimte beschikbaar is 
voor de installateurs.  

U9 Proefstuk uitvoeren 91     7 6 6 9 6 6 6 6 6 6     Het voorkomen van verrassingen bij bijvoorbeeld sloop van een gevel, door een klein gedeelte van de activiteit 
uit te voeren voor aanvang van de bouw.  

U10 Modulair afschermsysteem 91                             Bij gefaseerd uitvoeren moet de gebouwgebruiker afgeschermd worden, omdat deze afscherming een aantal 
keer verplaatst wordt moet hiervoor een flexibel snel opzetbaar systeem gebruikt worden.  

U11 Smart Building Logistics 91 9 9 6 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 5 Alle logistieke bewegingen worden buiten tijden van bouwers gedaan: leveranciers leveren aan een logistiek 
centrum en materiaal wordt op de juiste plaats in het gebouw klaargezet, op afroep.  
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Werkwijzen schema 
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F12 niet 
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U1 Langere 
werkdagen
(+weekend)

U7 Afvalcollecte

O5 Leidingen naar 
buiten brengen

O1 Nood-
voorzieningen 
prefabriceren

F8 Materiaal aan-. 
Afvoer

O4 Prefab gevel 
(Buitenaf)

F7 Leidingen uit 
het kritieke pad

F1 Minder 
bewerkingen/ 

handelingen op 
bouwplaats

F10 Geen overlast 
veroorzaken

U9 Proefstuk 
uitvoeren

O9 Decentrale 
gevelunit

F2 Steigerloos 
bouwen

O2 Droge 
verbindingen

U11 Smart 
building logistics

Producten
Werkwijzen m.b.t. het ontwerp 

Processen
werkwijzen m.b.t. de uitvoering 

Fundamenten
Uitgangspunten/strategieen voor tijdbesparing

O6 Leidingen in 
externe schacht 

(GG)

O7 Leidingen in 
gevel

F3 Monteren i.p.v 
bouwen

O3 
Geprefabriceerde 

onderdelen
F11 Gebouw 

alleen van buiten 
bewerken

U4 
Deelactiviteiten 

als aparte 
functies

U5 Gedwongen 
positioneren

U3 Meer mensen 
tegelijk inzetten

F6 Meer manuren 
maken in één 

kalenderperiode

F4 Bestaande 
delen niet slopen

U2 Processen 
parallel inrichten

F5 Risico’s faaltijd 
minimaliseren

U8 Route/ 
fasering 

aanpassen t.b.v. 
kritieke pad

U10 Modulair 
afschermsysteem

 
figuur 9 Schematische weergave van de verbanden tussen de werkwijzen. Zie ook de binnenzijde van de kaft voorin.  

 

De matrix wordt doorlopen van boven naar beneden en van links naar rechts. Er worden drie stappen gevolgd, zie figuur 10. 

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

 
figuur 10 Stappen bij het bepalen van werkwijzen       

Fundamenten Werkwijzen die niet concreet zijn, maar wel kunnen worden uitgewerkt (via het schema of 
eigen inzicht) in concrete werkwijze. Fundamenten worden gecodeerd met een ‘F’ en met 
geel aangeduid.  

Product-werkwijzen Werkwijzen die invloed hebben op het uiteindelijke product, op het ontwerp. Vandaar dat 
deze gecodeerd worden met de ‘O’, aangeduid met de kleur blauw. 

Proces-werkwijzen Werkwijzen die geen invloed hebben op het product, maar wel op het proces, de uitvoering. 
Vandaar dat deze gecodeerd worden met de ‘U’, aangeduid met de kleur oranje.  

Elke stap wordt uitgesplitst in twee tot drie stappen volgens figuur 11.  

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

Potentie bepalen Uitwerkingen bepalen
Ja? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

 
figuur 11 Uitsplitsing van figuur 10         

Omdat fundamenten niet concreet zijn, zijn beperkingen hier (nog) niet van toepassing. Dat komt bij de uitwerking van de 
fundamenten in product- en proceswerkwijzen.  

Eerste kolom Een kopie uit de overzichtsmatrix uit paragraaf B.1, pagina 39. De gearceerde werkwijzen 
zijn niet van toepassing op dit element.  

‘potentie bij’  Situaties waarin deze werkwijze bouwtijd kan verkorten, ten opzichte van traditionele 
methoden.  

‘beperkingen als’  Situaties waarin de werkwijze niet toegepast kan worden, of grote gevolgen heeft op andere 
factoren.  

‘uitwerkingen’  Suggesties van de invulling van de werkwijze bij dit element.  

‘uitwerkingen uit ww-schema’  Codes van werkwijzen die kunnen worden gebruikt om deze werkwijze op een lager niveau 
uit te werken.  

.  
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 Bepalen standaard werkwijzen per element B.2.
 

In de mock-up versie is alleen elementencluster 2.D uitgewerkt.  

Project als geheel 

 

In de mock-up versie is dit elementenclusters niet uitgewerkt: 

     Paginanr info werkwijze  

 Fundamenten  Potentie bij  uitwerkingen Uitw. ww mogelijke tijdwinst 

 F1 Minder handelingen op bouwplaats  75   n.v.t.  F2 / F3 / F4  

 F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 75   n.v.t.  O3  

 F3 Monteren i.p.v. bouwen 77   n.v.t.  O2 / O3 / U10  

 F4 Bestaande delen niet slopen 75   n.v.t.  O4   

 F5 Risico’s faaltijd minimaliseren 75   n.v.t.  U8 / U9  

 F6 Meer manuren maken in één kalenderperiode 75   n.v.t.  U1 / U2 / U3  

 F7 Leidingen uit het kritieke pad 75   n.v.t.  O5  

 F8 Materiaal aan- en afvoer 75   n.v.t.  U6 / U7 / U11  

 F9 Maatbeheersing & montage 75   n.v.t.  U5 / U9  

 F10 Geen overlast veroorzaken 75   n.v.t.  F11 / F12  

 F11 Gebouw alleen buiten bewerken 75   n.v.t.  O4   

 F12 Schroeven/boren/hakken voorkomen 75   n.v.t.  O3  

 Producten werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitw. ww  
 O1 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 83    -  

 O2 Droge verbindingen 83    -  

 O3 Geprefabriceerde onderdelen 83    O4 / O8  

 O4 Prefab gevel van buitenaf 85    -  

 O5 Leidingen naar buiten brengen 83    O6 / O7  

 O6 Leidingen in externe schacht 83    O8  

 O7 Leidingen in gevel 83    O8 / O9  

 O8 Stekkers installatietechniek 83    -  

 O9 Decentrale gevelunit 83    -  

 Processen werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitwerkingen  Uitw. ww  
 U1 Langere werkdagen (+ weekend) 91    U4  

 U2 Processen parallel inrichten 93    U4 / U8  

 U3 Meer mensen tegelijk inzetten 91    U4  

 U4 Deelactiviteiten als aparte functies 91    U7 / U11  

 U5 Gedwongen positioneren 91    -  

 U6 Stortkoker van containers 91    -  

 U7 Afvalcollecte 91    -  

 U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad 91    -  

 U9 Proefstuk uitvoeren 91    -  

 U10 Modulair afschermsysteem 91    -  

 U11 Smart Building Logistics 91    -  
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Werkwijzen schema 
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boren/ hakken

U6 Stortkoker van 
containers

U1 Langere 
werkdagen
(+weekend)

U7 Afvalcollecte

O5 Leidingen naar 
buiten brengen

O1 Nood-
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F8 Materiaal aan-. 
Afvoer

O4 Prefab gevel 
(Buitenaf)

F7 Leidingen uit 
het kritieke pad

F1 Minder 
bewerkingen/ 

handelingen op 
bouwplaats

F10 Geen overlast 
veroorzaken

U9 Proefstuk 
uitvoeren

O9 Decentrale 
gevelunit

F2 Steigerloos 
bouwen

O2 Droge 
verbindingen

U11 Smart 
building logistics

Producten
Werkwijzen m.b.t. het ontwerp 

Processen
werkwijzen m.b.t. de uitvoering 

Fundamenten
Uitgangspunten/strategieen voor tijdbesparing

O6 Leidingen in 
externe schacht 

(GG)

O7 Leidingen in 
gevel

F3 Monteren i.p.v 
bouwen

O3 
Geprefabriceerde 

onderdelen
F11 Gebouw 

alleen van buiten 
bewerken

U4 
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U5 Gedwongen 
positioneren

U3 Meer mensen 
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F6 Meer manuren 
maken in één 
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U2 Processen 
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kritieke pad

U10 Modulair 
afschermsysteem

 
figuur 10 Schematische weergave van de verbanden tussen de werkwijzen. Zie ook de binnenzijde van de kaft voorin 

 

 

De matrix wordt doorlopen van boven naar beneden en van links naar rechts. Er worden drie stappen gevolgd, zie figuur 11. 

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

 
figuur 11 Stappen bij het bepalen van werkwijzen       

Fundamenten Werkwijzen die niet concreet zijn, maar wel kunnen worden uitgewerkt (via het schema of 
eigen inzicht) in concrete werkwijze. Fundamenten worden gecodeerd met een ‘F’ en met 
geel aangeduid.  

Product-werkwijzen Werkwijzen die invloed hebben op het uiteindelijke product, op het ontwerp. Vandaar dat 
deze gecodeerd worden met de ‘O’, aangeduid met de kleur blauw. 

Proces-werkwijzen Werkwijzen die geen invloed hebben op het product, maar wel op het proces, de uitvoering. 
Vandaar dat deze gecodeerd worden met de ‘U’, aangeduid met de kleur oranje.  

Elke stap wordt uitgesplitst in twee tot drie stappen volgens figuur 12.  

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

Potentie bepalen Uitwerkingen bepalen
Ja? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

 
figuur 12 Uitsplitsing van figuur 11         

Omdat fundamenten niet concreet zijn, zijn beperkingen hier (nog) niet van toepassing. Dat komt bij de uitwerking van de 
fundamenten in product- en proceswerkwijzen.  

Eerste kolom Een kopie uit de overzichtsmatrix uit paragraaf B.1, pagina 39. De gearceerde werkwijzen 
zijn niet van toepassing op dit element.  

‘potentie bij’  Situaties waarin deze werkwijze bouwtijd kan verkorten, ten opzichte van traditionele 
methoden.  

‘beperkingen als’  Situaties waarin de werkwijze niet toegepast kan worden, of grote gevolgen heeft op andere 
factoren.  

‘uitwerkingen’  Suggesties van de invulling van de werkwijze bij dit element.  

‘uitwerkingen uit ww-schema’  Codes van werkwijzen die kunnen worden gebruikt om deze werkwijze op een lager niveau 
uit te werken. .  
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1.C Verhuisbewegingen (gebruiker verhuizen) 

 

In de mock-up versie is alleen elementencluster 2.D uitgewerkt. Dit elementenclusters is niet uitgewerkt: 
 

     Paginanr info werkwijze  

 Fundamenten  Potentie bij  uitwerkingen Uitw. ww mogelijke tijdwinst 

 F1 Minder handelingen op bouwplaats  75   n.v.t.  F2 / F3 / F4  

 F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 75   n.v.t.  O3  

 F3 Monteren i.p.v. bouwen 77   n.v.t.  O2 / O3 / U10  

 F4 Bestaande delen niet slopen 75   n.v.t.  O4   

 F5 Risico’s faaltijd minimaliseren 75   n.v.t.  U8 / U9  

 F6 Meer manuren maken in één kalenderperiode 75   n.v.t.  U1 / U2 / U3  

 F7 Leidingen uit het kritieke pad 75   n.v.t.  O5  

 F8 Materiaal aan- en afvoer 75   n.v.t.  U6 / U7 / U11  

 F9 Maatbeheersing & montage 75   n.v.t.  U5 / U9  

 F10 Geen overlast veroorzaken 75   n.v.t.  F11 / F12  

 F11 Gebouw alleen buiten bewerken 75   n.v.t.  O4   

 F12 Schroeven/boren/hakken voorkomen 75   n.v.t.  O3  

 Producten werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitw. ww  
 O1 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 83    -  

 O2 Droge verbindingen 83    -  

 O3 Geprefabriceerde onderdelen 83    O4 / O8  

 O4 Prefab gevel van buitenaf 85    -  

 O5 Leidingen naar buiten brengen 83    O6 / O7  

 O6 Leidingen in externe schacht 83    O8  

 O7 Leidingen in gevel 83    O8 / O9  

 O8 Stekkers installatietechniek 83    -  

 O9 Decentrale gevelunit 83    -  

 Processen werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitwerkingen  Uitw. ww  
 U1 Langere werkdagen (+ weekend) 91    U4  

 U2 Processen parallel inrichten 93    U4 / U8  

 U3 Meer mensen tegelijk inzetten 91    U4  

 U4 Deelactiviteiten als aparte functies 91    U7 / U11  

 U5 Gedwongen positioneren 91    -  

 U6 Stortkoker van containers 91    -  

 U7 Afvalcollecte 91    -  

 U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad 91    -  

 U9 Proefstuk uitvoeren 91    -  

 U10 Modulair afschermsysteem 91    -  

 U11 Smart Building Logistics 91    -  
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Werkwijzen schema 
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F9 
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& montage

F12 niet 
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boren/ hakken

U6 Stortkoker van 
containers
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werkdagen
(+weekend)

U7 Afvalcollecte

O5 Leidingen naar 
buiten brengen

O1 Nood-
voorzieningen 
prefabriceren

F8 Materiaal aan-. 
Afvoer

O4 Prefab gevel 
(Buitenaf)

F7 Leidingen uit 
het kritieke pad

F1 Minder 
bewerkingen/ 

handelingen op 
bouwplaats

F10 Geen overlast 
veroorzaken

U9 Proefstuk 
uitvoeren

O9 Decentrale 
gevelunit

F2 Steigerloos 
bouwen

O2 Droge 
verbindingen

U11 Smart 
building logistics

Producten
Werkwijzen m.b.t. het ontwerp 

Processen
werkwijzen m.b.t. de uitvoering 

Fundamenten
Uitgangspunten/strategieen voor tijdbesparing

O6 Leidingen in 
externe schacht 

(GG)

O7 Leidingen in 
gevel

F3 Monteren i.p.v 
bouwen

O3 
Geprefabriceerde 

onderdelen
F11 Gebouw 

alleen van buiten 
bewerken

U4 
Deelactiviteiten 

als aparte 
functies

U5 Gedwongen 
positioneren

U3 Meer mensen 
tegelijk inzetten

F6 Meer manuren 
maken in één 

kalenderperiode

F4 Bestaande 
delen niet slopen

U2 Processen 
parallel inrichten

F5 Risico’s faaltijd 
minimaliseren

U8 Route/ 
fasering 

aanpassen t.b.v. 
kritieke pad

U10 Modulair 
afschermsysteem

 
figuur 10 Schematische weergave van de verbanden tussen de werkwijzen. Zie ook de binnenzijde van de kaft voorin 

 

 

De matrix wordt doorlopen van boven naar beneden en van links naar rechts. Er worden drie stappen gevolgd, zie figuur 11. 

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

 
figuur 11 Stappen bij het bepalen van werkwijzen       

Fundamenten Werkwijzen die niet concreet zijn, maar wel kunnen worden uitgewerkt (via het schema of 
eigen inzicht) in concrete werkwijze. Fundamenten worden gecodeerd met een ‘F’ en met 
geel aangeduid.  

Product-werkwijzen Werkwijzen die invloed hebben op het uiteindelijke product, op het ontwerp. Vandaar dat 
deze gecodeerd worden met de ‘O’, aangeduid met de kleur blauw. 

Proces-werkwijzen Werkwijzen die geen invloed hebben op het product, maar wel op het proces, de uitvoering. 
Vandaar dat deze gecodeerd worden met de ‘U’, aangeduid met de kleur oranje.  

Elke stap wordt uitgesplitst in twee tot drie stappen volgens figuur 12.  

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

Potentie bepalen Uitwerkingen bepalen
Ja? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

 
figuur 12 Uitsplitsing van figuur 11         

Omdat fundamenten niet concreet zijn, zijn beperkingen hier (nog) niet van toepassing. Dat komt bij de uitwerking van de 
fundamenten in product- en proceswerkwijzen.  

Eerste kolom Een kopie uit de overzichtsmatrix uit paragraaf B.1, pagina 39. De gearceerde werkwijzen 
zijn niet van toepassing op dit element.  

‘potentie bij’  Situaties waarin deze werkwijze bouwtijd kan verkorten, ten opzichte van traditionele 
methoden.  

‘beperkingen als’  Situaties waarin de werkwijze niet toegepast kan worden, of grote gevolgen heeft op andere 
factoren.  

‘uitwerkingen’  Suggesties van de invulling van de werkwijze bij dit element.  

‘uitwerkingen uit ww-schema’  Codes van werkwijzen die kunnen worden gebruikt om deze werkwijze op een lager niveau 
uit te werken. .  
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1.D Sloopwerkzaamheden algemeen 

 

In de mock-up versie is alleen elementencluster 2.D uitgewerkt. Dit elementenclusters is niet uitgewerkt 
 

     Paginanr info werkwijze  

 Fundamenten  Potentie bij  uitwerkingen Uitw. ww mogelijke tijdwinst 

 F1 Minder handelingen op bouwplaats  75   n.v.t.  F2 / F3 / F4  

 F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 75   n.v.t.  O3  

 F3 Monteren i.p.v. bouwen 77   n.v.t.  O2 / O3 / U10  

 F4 Bestaande delen niet slopen 75   n.v.t.  O4   

 F5 Risico’s faaltijd minimaliseren 75   n.v.t.  U8 / U9  

 F6 Meer manuren maken in één kalenderperiode 75   n.v.t.  U1 / U2 / U3  

 F7 Leidingen uit het kritieke pad 75   n.v.t.  O5  

 F8 Materiaal aan- en afvoer 75   n.v.t.  U6 / U7 / U11  

 F9 Maatbeheersing & montage 75   n.v.t.  U5 / U9  

 F10 Geen overlast veroorzaken 75   n.v.t.  F11 / F12  

 F11 Gebouw alleen buiten bewerken 75   n.v.t.  O4   

 F12 Schroeven/boren/hakken voorkomen 75   n.v.t.  O3  

 Producten werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitw. ww  
 O1 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 83    -  

 O2 Droge verbindingen 83    -  

 O3 Geprefabriceerde onderdelen 83    O4 / O8  

 O4 Prefab gevel van buitenaf 85    -  

 O5 Leidingen naar buiten brengen 83    O6 / O7  

 O6 Leidingen in externe schacht 83    O8  

 O7 Leidingen in gevel 83    O8 / O9  

 O8 Stekkers installatietechniek 83    -  

 O9 Decentrale gevelunit 83    -  

 Processen werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitwerkingen  Uitw. ww  
 U1 Langere werkdagen (+ weekend) 91    U4  

 U2 Processen parallel inrichten 93    U4 / U8  

 U3 Meer mensen tegelijk inzetten 91    U4  

 U4 Deelactiviteiten als aparte functies 91    U7 / U11  

 U5 Gedwongen positioneren 91    -  

 U6 Stortkoker van containers 91    -  

 U7 Afvalcollecte 91    -  

 U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad 91    -  

 U9 Proefstuk uitvoeren 91    -  

 U10 Modulair afschermsysteem 91    -  

 U11 Smart Building Logistics 91    -  
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Werkwijzen schema 

 

O8 Stekkers Bij 
installaties

F9 
Maatbeheersing 

& montage

F12 niet 
schroeven/ 

boren/ hakken

U6 Stortkoker van 
containers

U1 Langere 
werkdagen
(+weekend)

U7 Afvalcollecte

O5 Leidingen naar 
buiten brengen

O1 Nood-
voorzieningen 
prefabriceren

F8 Materiaal aan-. 
Afvoer

O4 Prefab gevel 
(Buitenaf)

F7 Leidingen uit 
het kritieke pad

F1 Minder 
bewerkingen/ 

handelingen op 
bouwplaats

F10 Geen overlast 
veroorzaken

U9 Proefstuk 
uitvoeren

O9 Decentrale 
gevelunit

F2 Steigerloos 
bouwen

O2 Droge 
verbindingen

U11 Smart 
building logistics

Producten
Werkwijzen m.b.t. het ontwerp 

Processen
werkwijzen m.b.t. de uitvoering 

Fundamenten
Uitgangspunten/strategieen voor tijdbesparing

O6 Leidingen in 
externe schacht 

(GG)

O7 Leidingen in 
gevel

F3 Monteren i.p.v 
bouwen

O3 
Geprefabriceerde 

onderdelen
F11 Gebouw 

alleen van buiten 
bewerken

U4 
Deelactiviteiten 

als aparte 
functies

U5 Gedwongen 
positioneren

U3 Meer mensen 
tegelijk inzetten

F6 Meer manuren 
maken in één 

kalenderperiode

F4 Bestaande 
delen niet slopen

U2 Processen 
parallel inrichten

F5 Risico’s faaltijd 
minimaliseren

U8 Route/ 
fasering 

aanpassen t.b.v. 
kritieke pad

U10 Modulair 
afschermsysteem

 
figuur 10 Schematische weergave van de verbanden tussen de werkwijzen. Zie ook de binnenzijde van de kaft voorin 

 

 

De matrix wordt doorlopen van boven naar beneden en van links naar rechts. Er worden drie stappen gevolgd, zie figuur 11. 

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

 
figuur 11 Stappen bij het bepalen van werkwijzen       

Fundamenten Werkwijzen die niet concreet zijn, maar wel kunnen worden uitgewerkt (via het schema of 
eigen inzicht) in concrete werkwijze. Fundamenten worden gecodeerd met een ‘F’ en met 
geel aangeduid.  

Product-werkwijzen Werkwijzen die invloed hebben op het uiteindelijke product, op het ontwerp. Vandaar dat 
deze gecodeerd worden met de ‘O’, aangeduid met de kleur blauw. 

Proces-werkwijzen Werkwijzen die geen invloed hebben op het product, maar wel op het proces, de uitvoering. 
Vandaar dat deze gecodeerd worden met de ‘U’, aangeduid met de kleur oranje.  

Elke stap wordt uitgesplitst in twee tot drie stappen volgens figuur 12.  

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

Potentie bepalen Uitwerkingen bepalen
Ja? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

 
figuur 12 Uitsplitsing van figuur 11         

Omdat fundamenten niet concreet zijn, zijn beperkingen hier (nog) niet van toepassing. Dat komt bij de uitwerking van de 
fundamenten in product- en proceswerkwijzen.  

Eerste kolom Een kopie uit de overzichtsmatrix uit paragraaf B.1, pagina 39. De gearceerde werkwijzen 
zijn niet van toepassing op dit element.  

‘potentie bij’  Situaties waarin deze werkwijze bouwtijd kan verkorten, ten opzichte van traditionele 
methoden.  

‘beperkingen als’  Situaties waarin de werkwijze niet toegepast kan worden, of grote gevolgen heeft op andere 
factoren.  

‘uitwerkingen’  Suggesties van de invulling van de werkwijze bij dit element.  

‘uitwerkingen uit ww-schema’  Codes van werkwijzen die kunnen worden gebruikt om deze werkwijze op een lager niveau 
uit te werken. .  
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2.B Skelet (verandering draagconstructie) 

 

In de mock-up versie is alleen elementencluster 2.D uitgewerkt. Dit elementenclusters is niet uitgewerkt: 
 

     Paginanr info werkwijze  

 Fundamenten  Potentie bij  uitwerkingen Uitw. ww mogelijke tijdwinst 

 F1 Minder handelingen op bouwplaats  75   n.v.t.  F2 / F3 / F4  

 F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 75   n.v.t.  O3  

 F3 Monteren i.p.v. bouwen 77   n.v.t.  O2 / O3 / U10  

 F4 Bestaande delen niet slopen 75   n.v.t.  O4   

 F5 Risico’s faaltijd minimaliseren 75   n.v.t.  U8 / U9  

 F6 Meer manuren maken in één kalenderperiode 75   n.v.t.  U1 / U2 / U3  

 F7 Leidingen uit het kritieke pad 75   n.v.t.  O5  

 F8 Materiaal aan- en afvoer 75   n.v.t.  U6 / U7 / U11  

 F9 Maatbeheersing & montage 75   n.v.t.  U5 / U9  

 F10 Geen overlast veroorzaken 75   n.v.t.  F11 / F12  

 F11 Gebouw alleen buiten bewerken 75   n.v.t.  O4   

 F12 Schroeven/boren/hakken voorkomen 75   n.v.t.  O3  

 Producten werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitw. ww  
 O1 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 83    -  

 O2 Droge verbindingen 83    -  

 O3 Geprefabriceerde onderdelen 83    O4 / O8  

 O4 Prefab gevel van buitenaf 85    -  

 O5 Leidingen naar buiten brengen 83    O6 / O7  

 O6 Leidingen in externe schacht 83    O8  

 O7 Leidingen in gevel 83    O8 / O9  

 O8 Stekkers installatietechniek 83    -  

 O9 Decentrale gevelunit 83    -  

 Processen werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitwerkingen  Uitw. ww  
 U1 Langere werkdagen (+ weekend) 91    U4  

 U2 Processen parallel inrichten 93    U4 / U8  

 U3 Meer mensen tegelijk inzetten 91    U4  

 U4 Deelactiviteiten als aparte functies 91    U7 / U11  

 U5 Gedwongen positioneren 91    -  

 U6 Stortkoker van containers 91    -  

 U7 Afvalcollecte 91    -  

 U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad 91    -  

 U9 Proefstuk uitvoeren 91    -  

 U10 Modulair afschermsysteem 91    -  

 U11 Smart Building Logistics 91    -  
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Werkwijzen schema 

 

O8 Stekkers Bij 
installaties

F9 
Maatbeheersing 

& montage

F12 niet 
schroeven/ 

boren/ hakken

U6 Stortkoker van 
containers

U1 Langere 
werkdagen
(+weekend)

U7 Afvalcollecte

O5 Leidingen naar 
buiten brengen

O1 Nood-
voorzieningen 
prefabriceren

F8 Materiaal aan-. 
Afvoer

O4 Prefab gevel 
(Buitenaf)

F7 Leidingen uit 
het kritieke pad

F1 Minder 
bewerkingen/ 

handelingen op 
bouwplaats

F10 Geen overlast 
veroorzaken

U9 Proefstuk 
uitvoeren

O9 Decentrale 
gevelunit

F2 Steigerloos 
bouwen

O2 Droge 
verbindingen

U11 Smart 
building logistics

Producten
Werkwijzen m.b.t. het ontwerp 

Processen
werkwijzen m.b.t. de uitvoering 

Fundamenten
Uitgangspunten/strategieen voor tijdbesparing

O6 Leidingen in 
externe schacht 

(GG)

O7 Leidingen in 
gevel

F3 Monteren i.p.v 
bouwen

O3 
Geprefabriceerde 

onderdelen
F11 Gebouw 

alleen van buiten 
bewerken

U4 
Deelactiviteiten 

als aparte 
functies

U5 Gedwongen 
positioneren

U3 Meer mensen 
tegelijk inzetten

F6 Meer manuren 
maken in één 

kalenderperiode

F4 Bestaande 
delen niet slopen

U2 Processen 
parallel inrichten

F5 Risico’s faaltijd 
minimaliseren

U8 Route/ 
fasering 

aanpassen t.b.v. 
kritieke pad

U10 Modulair 
afschermsysteem

 
figuur 10 Schematische weergave van de verbanden tussen de werkwijzen. Zie ook de binnenzijde van de kaft voorin 

 

 

De matrix wordt doorlopen van boven naar beneden en van links naar rechts. Er worden drie stappen gevolgd, zie figuur 11. 

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

 
figuur 11 Stappen bij het bepalen van werkwijzen       

Fundamenten Werkwijzen die niet concreet zijn, maar wel kunnen worden uitgewerkt (via het schema of 
eigen inzicht) in concrete werkwijze. Fundamenten worden gecodeerd met een ‘F’ en met 
geel aangeduid.  

Product-werkwijzen Werkwijzen die invloed hebben op het uiteindelijke product, op het ontwerp. Vandaar dat 
deze gecodeerd worden met de ‘O’, aangeduid met de kleur blauw. 

Proces-werkwijzen Werkwijzen die geen invloed hebben op het product, maar wel op het proces, de uitvoering. 
Vandaar dat deze gecodeerd worden met de ‘U’, aangeduid met de kleur oranje.  

Elke stap wordt uitgesplitst in twee tot drie stappen volgens figuur 12.  

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

Potentie bepalen Uitwerkingen bepalen
Ja? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

 
figuur 12 Uitsplitsing van figuur 11         

Omdat fundamenten niet concreet zijn, zijn beperkingen hier (nog) niet van toepassing. Dat komt bij de uitwerking van de 
fundamenten in product- en proceswerkwijzen.  

Eerste kolom Een kopie uit de overzichtsmatrix uit paragraaf B.1, pagina 39. De gearceerde werkwijzen 
zijn niet van toepassing op dit element.  

‘potentie bij’  Situaties waarin deze werkwijze bouwtijd kan verkorten, ten opzichte van traditionele 
methoden.  

‘beperkingen als’  Situaties waarin de werkwijze niet toegepast kan worden, of grote gevolgen heeft op andere 
factoren.  

‘uitwerkingen’  Suggesties van de invulling van de werkwijze bij dit element.  

‘uitwerkingen uit ww-schema’  Codes van werkwijzen die kunnen worden gebruikt om deze werkwijze op een lager niveau 
uit te werken. .  
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2.C Daken 

 

In de mock-up versie is alleen elementencluster 2.D uitgewerkt. Dit elementenclusters is niet uitgewerkt: 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

     Paginanr info werkwijze  

 Fundamenten  Potentie bij  uitwerkingen Uitw. ww mogelijke tijdwinst 

 F1 Minder handelingen op bouwplaats  75   n.v.t.  F2 / F3 / F4  

 F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 75   n.v.t.  O3  

 F3 Monteren i.p.v. bouwen 77   n.v.t.  O2 / O3 / U10  

 F4 Bestaande delen niet slopen 75   n.v.t.  O4   

 F5 Risico’s faaltijd minimaliseren 75   n.v.t.  U8 / U9  

 F6 Meer manuren maken in één kalenderperiode 75   n.v.t.  U1 / U2 / U3  

 F7 Leidingen uit het kritieke pad 75   n.v.t.  O5  

 F8 Materiaal aan- en afvoer 75   n.v.t.  U6 / U7 / U11  

 F9 Maatbeheersing & montage 75   n.v.t.  U5 / U9  

 F10 Geen overlast veroorzaken 75   n.v.t.  F11 / F12  

 F11 Gebouw alleen buiten bewerken 75   n.v.t.  O4   

 F12 Schroeven/boren/hakken voorkomen 75   n.v.t.  O3  

 Producten werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitw. ww  
 O1 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 83    -  

 O2 Droge verbindingen 83    -  

 O3 Geprefabriceerde onderdelen 83    O4 / O8  

 O4 Prefab gevel van buitenaf 85    -  

 O5 Leidingen naar buiten brengen 83    O6 / O7  

 O6 Leidingen in externe schacht 83    O8  

 O7 Leidingen in gevel 83    O8 / O9  

 O8 Stekkers installatietechniek 83    -  

 O9 Decentrale gevelunit 83    -  

 Processen werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitwerkingen  Uitw. ww  
 U1 Langere werkdagen (+ weekend) 91    U4  

 U2 Processen parallel inrichten 93    U4 / U8  

 U3 Meer mensen tegelijk inzetten 91    U4  

 U4 Deelactiviteiten als aparte functies 91    U7 / U11  

 U5 Gedwongen positioneren 91    -  

 U6 Stortkoker van containers 91    -  

 U7 Afvalcollecte 91    -  

 U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad 91    -  

 U9 Proefstuk uitvoeren 91    -  

 U10 Modulair afschermsysteem 91    -  

 U11 Smart Building Logistics 91    -  
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Werkwijzen schema 

 

O8 Stekkers Bij 
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F9 
Maatbeheersing 

& montage

F12 niet 
schroeven/ 

boren/ hakken

U6 Stortkoker van 
containers

U1 Langere 
werkdagen
(+weekend)

U7 Afvalcollecte

O5 Leidingen naar 
buiten brengen

O1 Nood-
voorzieningen 
prefabriceren

F8 Materiaal aan-. 
Afvoer

O4 Prefab gevel 
(Buitenaf)

F7 Leidingen uit 
het kritieke pad

F1 Minder 
bewerkingen/ 

handelingen op 
bouwplaats

F10 Geen overlast 
veroorzaken

U9 Proefstuk 
uitvoeren

O9 Decentrale 
gevelunit

F2 Steigerloos 
bouwen

O2 Droge 
verbindingen

U11 Smart 
building logistics

Producten
Werkwijzen m.b.t. het ontwerp 

Processen
werkwijzen m.b.t. de uitvoering 

Fundamenten
Uitgangspunten/strategieen voor tijdbesparing

O6 Leidingen in 
externe schacht 

(GG)

O7 Leidingen in 
gevel

F3 Monteren i.p.v 
bouwen

O3 
Geprefabriceerde 

onderdelen
F11 Gebouw 

alleen van buiten 
bewerken

U4 
Deelactiviteiten 

als aparte 
functies

U5 Gedwongen 
positioneren

U3 Meer mensen 
tegelijk inzetten

F6 Meer manuren 
maken in één 

kalenderperiode

F4 Bestaande 
delen niet slopen

U2 Processen 
parallel inrichten

F5 Risico’s faaltijd 
minimaliseren

U8 Route/ 
fasering 

aanpassen t.b.v. 
kritieke pad

U10 Modulair 
afschermsysteem

 
figuur 10 Schematische weergave van de verbanden tussen de werkwijzen. Zie ook de binnenzijde van de kaft voorin 

 

 

De matrix wordt doorlopen van boven naar beneden en van links naar rechts. Er worden drie stappen gevolgd, zie figuur 11. 

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

 
figuur 11 Stappen bij het bepalen van werkwijzen       

Fundamenten Werkwijzen die niet concreet zijn, maar wel kunnen worden uitgewerkt (via het schema of 
eigen inzicht) in concrete werkwijze. Fundamenten worden gecodeerd met een ‘F’ en met 
geel aangeduid.  

Product-werkwijzen Werkwijzen die invloed hebben op het uiteindelijke product, op het ontwerp. Vandaar dat 
deze gecodeerd worden met de ‘O’, aangeduid met de kleur blauw. 

Proces-werkwijzen Werkwijzen die geen invloed hebben op het product, maar wel op het proces, de uitvoering. 
Vandaar dat deze gecodeerd worden met de ‘U’, aangeduid met de kleur oranje.  

Elke stap wordt uitgesplitst in twee tot drie stappen volgens figuur 12.  

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

Potentie bepalen Uitwerkingen bepalen
Ja? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

 
figuur 12 Uitsplitsing van figuur 11         

Omdat fundamenten niet concreet zijn, zijn beperkingen hier (nog) niet van toepassing. Dat komt bij de uitwerking van de 
fundamenten in product- en proceswerkwijzen.  

Eerste kolom Een kopie uit de overzichtsmatrix uit paragraaf B.1, pagina 39. De gearceerde werkwijzen 
zijn niet van toepassing op dit element.  

‘potentie bij’  Situaties waarin deze werkwijze bouwtijd kan verkorten, ten opzichte van traditionele 
methoden.  

‘beperkingen als’  Situaties waarin de werkwijze niet toegepast kan worden, of grote gevolgen heeft op andere 
factoren.  

‘uitwerkingen’  Suggesties van de invulling van de werkwijze bij dit element.  

‘uitwerkingen uit ww-schema’  Codes van werkwijzen die kunnen worden gebruikt om deze werkwijze op een lager niveau 
uit te werken. . 
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    Hier van toepassing (schema  B.1, p. 39)     Paginanr info werkwijze 
      2.D  Gevel 

 Fundamenten  Potentie bij  uitwerkingen Uitw. ww mogelijke tijdwinst 

 F1 Minder handelingen op bouwplaats  75 Veel verschillende handelingen  n.v.t. Alleen door andere werkwijzen > F2 / F3 / F4  

 F2 Methoden waardoor geen 
buitensteiger nodig is 

75 Vlakke ondergrond 
Beperkte activiteit aan gevel 

 n.v.t. Verrijker gebruiken 
Kraan gebruiken 

O3 Niet opbouwen steiger 

 F3 Monteren i.p.v. bouwen 77 Plaatsen van veel, repetitieve elementen 
 

 n.v.t. Elementen zo min mogelijk bewerken op de 
bouw 

O2 / O3 / U10 Gevel zetten bevat minder handelingen 

 F4 Bestaande delen niet slopen 75 Geen asbestproblematiek 
Bestaande geveldelen belemmeren ontwerp niet 

 n.v.t. Nieuwe gevel voor bestande gevel zetten 
Gedeeltelijk oude gevel behouden 

O4  Proces slopen vindt niet of korter plaats 

 F5 Risico’s faaltijd minimaliseren 75 In principe altijd potentie / Weinig voorbereidingstijd 
Onduidelijkheid betreft ontwerp/ PvE 

 n.v.t. Heldere omschrijving ontwerp en werk 
Activiteiten onafhankelijk maken 

U8 / U9 Niet in te plannen! vertraging voorkomen door 
wachttijd op beslissingen en opnieuw uitvoeren 

 F6 Meer manuren maken in één 
kalenderperiode 

75 In principe altijd potentie 
Eisen opdrachtgever aan overlast tijdens kantooruren 

 n.v.t. Alleen door andere werkwijzen >  U1 / U2 / U3 Groot, er wordt meer geproduceerd in een 
kortere tijd 

 F7 Leidingen uit het kritieke pad 75 n.v.t.  n.v.t.  O5  

 F8 Materiaal aan- en afvoer 75 Veel verdiepingen 
Weinig transportcapaciteit 

 n.v.t. Logistieke activiteiten uit het kritieke pad halen U6 / U7 / U11 Bouwpersoneel is geen tijd kwijt aan logistieke 
activiteiten 

 F9 Maatbeheersing & montage 75 Plaatsen van elementen  n.v.t. Alleen door andere werkwijzen > U5 / U9 Geen procestijd besteden aan het op maat maken 
en positioneren van elementen 

 F10 Geen overlast veroorzaken 75 Gebouwgebruiker aanwezig tijdens werkzaamheden 
Geluid niet toegestaan tijdens kantooruren 

 n.v.t. Geluidsdichte schotten F11 / F12 Als activiteiten geen overlast veroorzaken zijn 
deze niet beperkt tot buiten kantooruren 

 F11 Gebouw alleen buiten bewerken 75 Gebouwgebruiker aanwezig tijdens werkzaamheden  n.v.t. Nieuwe gevel tegen bestaande aan plaatsen 
Gevel aan binnenzijde afschermen 

O4  Gebouwgebruiker kan binnen blijven doorwerken 

 F12 Schroeven/boren/hakken 
voorkomen 

75 Gebouwgebruiker aanwezig tijdens werkzaamheden 
Geluid niet toegestaan tijdens kantooruren 

 n.v.t. Klemmen of lijmen van elementen O3 Als activiteiten geen overlast veroorzaken zijn 
deze niet beperkt tot buiten kantooruren 

 Producten werkwijzen  Potentie bij Beperkingen Uitwerkingen  Uitw. ww mogelijke tijdwinst 
 O1 Veiligheidsvoorzieningen 

prefabriceren 
83 Plaatsing van grotere elementen Transportafmetingen worden overschreden Valbeveiligingen inbouwen 

Noodflap gevel-dakafdichting 
- Op bouw hoeven deze voorzieningen niet meer 

aangebracht te worden 

 O2 Droge verbindingen 83 Elementen die aan elkaar verbonden worden Kosten verbindingsmiddelen hoger Bouten in plaats van aanstorten/ lijmen - Niet wachten op droging verbinding 

 O3 Geprefabriceerde onderdelen 83 Vervanging van gevel of delen hiervan Ontwerp moet op te delen zijn in transporteerbare 
delen 
Elementen kunnen verbonden worden 

Geheel gevelpaneel prefabriceren 
Gevel zonder glas prefabriceren 

O4 / O8 Op het werk hoeft element niet meer gemaakt, 
maar alleen ingehesen te worden 

 O4 Prefab gevel van buitenaf 85 Vervanging van gevel of delen hiervan Nieuwe gevel meer transparant dan oude 
Constructie kan extra gewicht dragen 
Asbest aanwezig 

Gehele gevel prefabriceren en voor de oude 
gevel plaatsen 

- Oude gevel hoeft niet gesloopt te worden, 
gebouwgebruiker kan blijven, weinig handelingen 
op de bouw.  

 O5 Leidingen naar buiten brengen 83 n.v.t.   O6 / O7  
 O6 Leidingen in externe schacht 83 n.v.t.   O8  
 O7 Leidingen in gevel 83 n.v.t.   O8 / O9  
 O8 Stekkers installatietechniek 83 n.v.t.   -  
 O9 Decentrale gevelunit 83 n.v.t.   -  

 Processen werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitwerkingen  Uitw. ww mogelijke tijdwinst 
 U1 Langere werkdagen (+ weekend) 91 In principe altijd potentie, meer productie uren Communicatie: overdracht tussen ploegen 

Alle processen moeten productietempo bijhouden. 
Extra kosten buiten gewone tijden werken 

Twee ploegen inzetten die elkaar deels 
overlappen op een werkdag.  
Weekendploegen inzetten 

U4 Extra productie uren per werkweek, als de 
ploegen materiaal/ materieel hebben om uren 
productief te benutten.  

 U2 Processen parallel inrichten 93 Te onderscheiden deelprocessen  Deelprocessen kunnen tegelijkertijd uitgevoerd 
worden/ met een klein interval 
Ruimte om tegelijk aan een geveldeel te werken 

Glas zetten tegelijk met kitranden aanbrengen 
Buitenafwerking tegelijk met binnenafwerking, 
etc 

U4 / U8 Twee processen worden op dag 1 uitgevoerd, in 
plaats van proces A op dag 1 en proces B op dag 
2.  

 U3 Meer mensen tegelijk inzetten 91 In principe altijd potentie Meer mensen hebben meer materieel nodig 
Werkruimte moet beschikbaar zijn 

Twee ploegen met dezelfde taak aan uiteinden 
van gevel inzetten die naar elkaar toe werken 

U4 In theorie twee keer zoveel productie  op een dag 

 U4 Deelactiviteiten als aparte functies 91 Te onderscheiden deelprocessen 
Gecompliceerde deelprocessen 

Meer materieel nodig 
Faaltijd bij onvoldoende communicatie 

Elke deelactiviteit wordt door een andere ploeg 
gedaan. De ploegen werken als een trein achter 
elkaar aan.  

U7 / U11 Hierdoor kunnen er meer mensen tegelijk werken 
aan de gevel, meer productie uren per dag. 

 U5 Gedwongen positioneren 91 Plaatsen van elementen 
 

Positioneerplaats is nog niet zichtbaar (door oude 
gevel) 

Door maten en afwijkingen vóór uitvoering per 
element opgenomen te hebben 

- positioneren van elementen uit het kritieke pad 

 U6 Stortkoker van containers 91 Grote hoeveelheid afvoer materialen 
Veel verdiepingen (>3-4) 

Kosten opbouw van stortkoker relatief hoog 
Materiaal moet over verdieping naar koker gaan 

Één of meerdere (aan elke kant gebouw) 
gebouwhoge stortkokers, van zeecontainers. 

- Afval hoeft niet via interne verticale 
transportmiddelen afgevoerd te worden 

 U7 Afvalcollecte 91 Grote hoeveelheid afvoer materialen 
Beperkte beschikbaarheid transportmiddelen ( bv lift) 

Afvalcollecte vindt na bouwtijd plaats 
 

Na bouwtijd wordt ongescheiden afval 
afgevoerd, bp schoongemaakt 

- Dit proces hoeft niet door de bouwers te worden 
uitgevoerd (tijdens bouwtijd). Bouwers bouwen. 

 U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. 
kritieke pad 

91 Bij een bepaald deel van de gevel vinden extra 
activiteiten plaats 

Geen Geveldelen waar andere disciplines mee aan de 
slag moeten (bv installatieschachten plaatsen) 
worden als eerst uitgevoerd. 

- Hierdoor kunnen verschillende processen meer 
parallel worden uitgevoerd. (zie ook U2) 

 U9 Proefstuk uitvoeren 91 Bestaande delen bewerken, onzekerheid over status en 
opbouw van deze delen 

Extra overlastmoment voor gebouwgebruiker 
Kosten door extra moment materieel/ arbeid 
Engineering gevel moet eerder klaar zijn 

Één stramien van de gevel uitvoeren voor start 
bouw complete gevel 

- Optimalisatie van de uitvoeringsmethode 
Faaltijd door verrassingen voorkomen 

 U10 Modulair afschermsysteem 91 n.v.t.: wordt behandeld bij elementencluster 6 en Project als geheel   -  

 U11 Smart Building Logistics 91 Grote hoeveelheid aan/ afvoer materialen 
Beperkte beschikbaarheid transportmiddelen ( bv lift) 
Beperkte opslagruimte bouwplaats 

Aanvoer materialen niet groter dan op rolcontainer 
past 

Benodigd materiaal wordt een aantal keer per 
week aangeleverd uit logistiek centrum op 
exacte plaats van verwerking in gebouw 

- Alle logistieke activiteiten gaan uit het kritieke 
pad: deze hoeven niet door de bouwes te worden 
uitgevoerd (tijdens bouwtijd). Bouwers bouwen.  
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Werkwijzen schema 

 

O8 Stekkers Bij 
installaties

F9 
Maatbeheersing 

& montage

F12 niet 
schroeven/ 

boren/ hakken

U6 Stortkoker van 
containers

U1 Langere 
werkdagen
(+weekend)

U7 Afvalcollecte

O5 Leidingen naar 
buiten brengen

O1 Nood-
voorzieningen 
prefabriceren

F8 Materiaal aan-. 
Afvoer

O4 Prefab gevel 
(Buitenaf)

F7 Leidingen uit 
het kritieke pad

F1 Minder 
bewerkingen/ 

handelingen op 
bouwplaats

F10 Geen overlast 
veroorzaken

U9 Proefstuk 
uitvoeren

O9 Decentrale 
gevelunit

F2 Steigerloos 
bouwen

O2 Droge 
verbindingen

U11 Smart 
building logistics

Producten
Werkwijzen m.b.t. het ontwerp 

Processen
werkwijzen m.b.t. de uitvoering 

Fundamenten
Uitgangspunten/strategieen voor tijdbesparing

O6 Leidingen in 
externe schacht 

(GG)

O7 Leidingen in 
gevel

F3 Monteren i.p.v 
bouwen

O3 
Geprefabriceerde 

onderdelen
F11 Gebouw 

alleen van buiten 
bewerken

U4 
Deelactiviteiten 

als aparte 
functies

U5 Gedwongen 
positioneren

U3 Meer mensen 
tegelijk inzetten

F6 Meer manuren 
maken in één 

kalenderperiode

F4 Bestaande 
delen niet slopen

U2 Processen 
parallel inrichten

F5 Risico’s faaltijd 
minimaliseren

U8 Route/ 
fasering 

aanpassen t.b.v. 
kritieke pad

U10 Modulair 
afschermsysteem

 
figuur 10 Schematische weergave van de verbanden tussen de werkwijzen. Zie ook de binnenzijde van de kaft voorin 

 

 

De matrix wordt doorlopen van boven naar beneden en van links naar rechts. Er worden drie stappen gevolgd, zie figuur 11. 

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

 
figuur 11 Stappen bij het bepalen van werkwijzen       

Fundamenten Werkwijzen die niet concreet zijn, maar wel kunnen worden uitgewerkt (via het schema of 
eigen inzicht) in concrete werkwijze. Fundamenten worden gecodeerd met een ‘F’ en met 
geel aangeduid.  

Product-werkwijzen Werkwijzen die invloed hebben op het uiteindelijke product, op het ontwerp. Vandaar dat 
deze gecodeerd worden met de ‘O’, aangeduid met de kleur blauw. 

Proces-werkwijzen Werkwijzen die geen invloed hebben op het product, maar wel op het proces, de uitvoering. 
Vandaar dat deze gecodeerd worden met de ‘U’, aangeduid met de kleur oranje.  

Elke stap wordt uitgesplitst in twee tot drie stappen volgens figuur 12.  

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

Potentie bepalen Uitwerkingen bepalen
Ja? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

 
figuur 12 Uitsplitsing van figuur 11         

Omdat fundamenten niet concreet zijn, zijn beperkingen hier (nog) niet van toepassing. Dat komt bij de uitwerking van de 
fundamenten in product- en proceswerkwijzen.  

Eerste kolom Een kopie uit de overzichtsmatrix uit paragraaf B.1, pagina 39. De gearceerde werkwijzen 
zijn niet van toepassing op dit element.  

‘potentie bij’  Situaties waarin deze werkwijze bouwtijd kan verkorten, ten opzichte van traditionele 
methoden.  

‘beperkingen als’  Situaties waarin de werkwijze niet toegepast kan worden, of grote gevolgen heeft op andere 
factoren.  

‘uitwerkingen’  Suggesties van de invulling van de werkwijze bij dit element.  

‘uitwerkingen uit ww-schema’  Codes van werkwijzen die kunnen worden gebruikt om deze werkwijze op een lager niveau 
uit te werken. .  
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2.E Binnenwanden 

 

In de mock-up versie is alleen elementencluster 2.D uitgewerkt. Dit elementenclusters is niet uitgewerkt: 
 

     Paginanr info werkwijze  

 Fundamenten  Potentie bij  uitwerkingen Uitw. ww mogelijke tijdwinst 

 F1 Minder handelingen op bouwplaats  75   n.v.t.  F2 / F3 / F4  

 F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 75   n.v.t.  O3  

 F3 Monteren i.p.v. bouwen 77   n.v.t.  O2 / O3 / U10  

 F4 Bestaande delen niet slopen 75   n.v.t.  O4   

 F5 Risico’s faaltijd minimaliseren 75   n.v.t.  U8 / U9  

 F6 Meer manuren maken in één kalenderperiode 75   n.v.t.  U1 / U2 / U3  

 F7 Leidingen uit het kritieke pad 75   n.v.t.  O5  

 F8 Materiaal aan- en afvoer 75   n.v.t.  U6 / U7 / U11  

 F9 Maatbeheersing & montage 75   n.v.t.  U5 / U9  

 F10 Geen overlast veroorzaken 75   n.v.t.  F11 / F12  

 F11 Gebouw alleen buiten bewerken 75   n.v.t.  O4   

 F12 Schroeven/boren/hakken voorkomen 75   n.v.t.  O3  

 Producten werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitw. ww  
 O1 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 83    -  

 O2 Droge verbindingen 83    -  

 O3 Geprefabriceerde onderdelen 83    O4 / O8  

 O4 Prefab gevel van buitenaf 85    -  

 O5 Leidingen naar buiten brengen 83    O6 / O7  

 O6 Leidingen in externe schacht 83    O8  

 O7 Leidingen in gevel 83    O8 / O9  

 O8 Stekkers installatietechniek 83    -  

 O9 Decentrale gevelunit 83    -  

 Processen werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitwerkingen  Uitw. ww  
 U1 Langere werkdagen (+ weekend) 91    U4  

 U2 Processen parallel inrichten 93    U4 / U8  

 U3 Meer mensen tegelijk inzetten 91    U4  

 U4 Deelactiviteiten als aparte functies 91    U7 / U11  

 U5 Gedwongen positioneren 91    -  

 U6 Stortkoker van containers 91    -  

 U7 Afvalcollecte 91    -  

 U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad 91    -  

 U9 Proefstuk uitvoeren 91    -  

 U10 Modulair afschermsysteem 91    -  

 U11 Smart Building Logistics 91    -  
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Werkwijzen schema 

 

O8 Stekkers Bij 
installaties

F9 
Maatbeheersing 

& montage

F12 niet 
schroeven/ 

boren/ hakken

U6 Stortkoker van 
containers

U1 Langere 
werkdagen
(+weekend)

U7 Afvalcollecte

O5 Leidingen naar 
buiten brengen

O1 Nood-
voorzieningen 
prefabriceren

F8 Materiaal aan-. 
Afvoer

O4 Prefab gevel 
(Buitenaf)

F7 Leidingen uit 
het kritieke pad

F1 Minder 
bewerkingen/ 

handelingen op 
bouwplaats

F10 Geen overlast 
veroorzaken

U9 Proefstuk 
uitvoeren

O9 Decentrale 
gevelunit

F2 Steigerloos 
bouwen

O2 Droge 
verbindingen

U11 Smart 
building logistics

Producten
Werkwijzen m.b.t. het ontwerp 

Processen
werkwijzen m.b.t. de uitvoering 

Fundamenten
Uitgangspunten/strategieen voor tijdbesparing

O6 Leidingen in 
externe schacht 

(GG)

O7 Leidingen in 
gevel

F3 Monteren i.p.v 
bouwen

O3 
Geprefabriceerde 

onderdelen
F11 Gebouw 

alleen van buiten 
bewerken

U4 
Deelactiviteiten 

als aparte 
functies

U5 Gedwongen 
positioneren

U3 Meer mensen 
tegelijk inzetten

F6 Meer manuren 
maken in één 

kalenderperiode

F4 Bestaande 
delen niet slopen

U2 Processen 
parallel inrichten

F5 Risico’s faaltijd 
minimaliseren

U8 Route/ 
fasering 

aanpassen t.b.v. 
kritieke pad

U10 Modulair 
afschermsysteem

 
figuur 10 Schematische weergave van de verbanden tussen de werkwijzen. Zie ook de binnenzijde van de kaft voorin 

 

 

De matrix wordt doorlopen van boven naar beneden en van links naar rechts. Er worden drie stappen gevolgd, zie figuur 11. 

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

 
figuur 11 Stappen bij het bepalen van werkwijzen       

Fundamenten Werkwijzen die niet concreet zijn, maar wel kunnen worden uitgewerkt (via het schema of 
eigen inzicht) in concrete werkwijze. Fundamenten worden gecodeerd met een ‘F’ en met 
geel aangeduid.  

Product-werkwijzen Werkwijzen die invloed hebben op het uiteindelijke product, op het ontwerp. Vandaar dat 
deze gecodeerd worden met de ‘O’, aangeduid met de kleur blauw. 

Proces-werkwijzen Werkwijzen die geen invloed hebben op het product, maar wel op het proces, de uitvoering. 
Vandaar dat deze gecodeerd worden met de ‘U’, aangeduid met de kleur oranje.  

Elke stap wordt uitgesplitst in twee tot drie stappen volgens figuur 12.  

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

Potentie bepalen Uitwerkingen bepalen
Ja? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

 
figuur 12 Uitsplitsing van figuur 11         

Omdat fundamenten niet concreet zijn, zijn beperkingen hier (nog) niet van toepassing. Dat komt bij de uitwerking van de 
fundamenten in product- en proceswerkwijzen.  

Eerste kolom Een kopie uit de overzichtsmatrix uit paragraaf B.1, pagina 39. De gearceerde werkwijzen 
zijn niet van toepassing op dit element.  

‘potentie bij’  Situaties waarin deze werkwijze bouwtijd kan verkorten, ten opzichte van traditionele 
methoden.  

‘beperkingen als’  Situaties waarin de werkwijze niet toegepast kan worden, of grote gevolgen heeft op andere 
factoren.  

‘uitwerkingen’  Suggesties van de invulling van de werkwijze bij dit element.  

‘uitwerkingen uit ww-schema’  Codes van werkwijzen die kunnen worden gebruikt om deze werkwijze op een lager niveau 
uit te werken. .  
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2.F Vloeren 

 

In de mock-up versie is alleen elementencluster 2.D uitgewerkt. Dit elementenclusters is niet uitgewerkt: 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

     Paginanr info werkwijze  

 Fundamenten  Potentie bij  uitwerkingen Uitw. ww mogelijke tijdwinst 

 F1 Minder handelingen op bouwplaats  75   n.v.t.  F2 / F3 / F4  

 F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 75   n.v.t.  O3  

 F3 Monteren i.p.v. bouwen 77   n.v.t.  O2 / O3 / U10  

 F4 Bestaande delen niet slopen 75   n.v.t.  O4   

 F5 Risico’s faaltijd minimaliseren 75   n.v.t.  U8 / U9  

 F6 Meer manuren maken in één kalenderperiode 75   n.v.t.  U1 / U2 / U3  

 F7 Leidingen uit het kritieke pad 75   n.v.t.  O5  

 F8 Materiaal aan- en afvoer 75   n.v.t.  U6 / U7 / U11  

 F9 Maatbeheersing & montage 75   n.v.t.  U5 / U9  

 F10 Geen overlast veroorzaken 75   n.v.t.  F11 / F12  

 F11 Gebouw alleen buiten bewerken 75   n.v.t.  O4   

 F12 Schroeven/boren/hakken voorkomen 75   n.v.t.  O3  

 Producten werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitw. ww  
 O1 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 83    -  

 O2 Droge verbindingen 83    -  

 O3 Geprefabriceerde onderdelen 83    O4 / O8  

 O4 Prefab gevel van buitenaf 85    -  

 O5 Leidingen naar buiten brengen 83    O6 / O7  

 O6 Leidingen in externe schacht 83    O8  

 O7 Leidingen in gevel 83    O8 / O9  

 O8 Stekkers installatietechniek 83    -  

 O9 Decentrale gevelunit 83    -  

 Processen werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitwerkingen  Uitw. ww  
 U1 Langere werkdagen (+ weekend) 91    U4  

 U2 Processen parallel inrichten 93    U4 / U8  

 U3 Meer mensen tegelijk inzetten 91    U4  

 U4 Deelactiviteiten als aparte functies 91    U7 / U11  

 U5 Gedwongen positioneren 91    -  

 U6 Stortkoker van containers 91    -  

 U7 Afvalcollecte 91    -  

 U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad 91    -  

 U9 Proefstuk uitvoeren 91    -  

 U10 Modulair afschermsysteem 91    -  

 U11 Smart Building Logistics 91    -  
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Werkwijzen schema 

 

O8 Stekkers Bij 
installaties

F9 
Maatbeheersing 

& montage

F12 niet 
schroeven/ 

boren/ hakken

U6 Stortkoker van 
containers

U1 Langere 
werkdagen
(+weekend)

U7 Afvalcollecte

O5 Leidingen naar 
buiten brengen

O1 Nood-
voorzieningen 
prefabriceren

F8 Materiaal aan-. 
Afvoer

O4 Prefab gevel 
(Buitenaf)

F7 Leidingen uit 
het kritieke pad

F1 Minder 
bewerkingen/ 

handelingen op 
bouwplaats

F10 Geen overlast 
veroorzaken

U9 Proefstuk 
uitvoeren

O9 Decentrale 
gevelunit

F2 Steigerloos 
bouwen

O2 Droge 
verbindingen

U11 Smart 
building logistics

Producten
Werkwijzen m.b.t. het ontwerp 

Processen
werkwijzen m.b.t. de uitvoering 

Fundamenten
Uitgangspunten/strategieen voor tijdbesparing

O6 Leidingen in 
externe schacht 

(GG)

O7 Leidingen in 
gevel

F3 Monteren i.p.v 
bouwen

O3 
Geprefabriceerde 

onderdelen
F11 Gebouw 

alleen van buiten 
bewerken

U4 
Deelactiviteiten 

als aparte 
functies

U5 Gedwongen 
positioneren

U3 Meer mensen 
tegelijk inzetten

F6 Meer manuren 
maken in één 

kalenderperiode

F4 Bestaande 
delen niet slopen

U2 Processen 
parallel inrichten

F5 Risico’s faaltijd 
minimaliseren

U8 Route/ 
fasering 

aanpassen t.b.v. 
kritieke pad

U10 Modulair 
afschermsysteem

 
figuur 10 Schematische weergave van de verbanden tussen de werkwijzen. Zie ook de binnenzijde van de kaft voorin 

 

 

De matrix wordt doorlopen van boven naar beneden en van links naar rechts. Er worden drie stappen gevolgd, zie figuur 11. 

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

 
figuur 11 Stappen bij het bepalen van werkwijzen       

Fundamenten Werkwijzen die niet concreet zijn, maar wel kunnen worden uitgewerkt (via het schema of 
eigen inzicht) in concrete werkwijze. Fundamenten worden gecodeerd met een ‘F’ en met 
geel aangeduid.  

Product-werkwijzen Werkwijzen die invloed hebben op het uiteindelijke product, op het ontwerp. Vandaar dat 
deze gecodeerd worden met de ‘O’, aangeduid met de kleur blauw. 

Proces-werkwijzen Werkwijzen die geen invloed hebben op het product, maar wel op het proces, de uitvoering. 
Vandaar dat deze gecodeerd worden met de ‘U’, aangeduid met de kleur oranje.  

Elke stap wordt uitgesplitst in twee tot drie stappen volgens figuur 12.  

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

Potentie bepalen Uitwerkingen bepalen
Ja? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

 
figuur 12 Uitsplitsing van figuur 11         

Omdat fundamenten niet concreet zijn, zijn beperkingen hier (nog) niet van toepassing. Dat komt bij de uitwerking van de 
fundamenten in product- en proceswerkwijzen.  

Eerste kolom Een kopie uit de overzichtsmatrix uit paragraaf B.1, pagina 39. De gearceerde werkwijzen 
zijn niet van toepassing op dit element.  

‘potentie bij’  Situaties waarin deze werkwijze bouwtijd kan verkorten, ten opzichte van traditionele 
methoden.  

‘beperkingen als’  Situaties waarin de werkwijze niet toegepast kan worden, of grote gevolgen heeft op andere 
factoren.  

‘uitwerkingen’  Suggesties van de invulling van de werkwijze bij dit element.  

‘uitwerkingen uit ww-schema’  Codes van werkwijzen die kunnen worden gebruikt om deze werkwijze op een lager niveau 
uit te werken. . 
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2.G Trappen en hellingen 

 

In de mock-up versie is alleen elementencluster 2.D uitgewerkt. Dit elementenclusters is niet uitgewerkt: 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

     Paginanr info werkwijze  

 Fundamenten  Potentie bij  uitwerkingen Uitw. ww mogelijke tijdwinst 

 F1 Minder handelingen op bouwplaats  75   n.v.t.  F2 / F3 / F4  

 F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 75   n.v.t.  O3  

 F3 Monteren i.p.v. bouwen 77   n.v.t.  O2 / O3 / U10  

 F4 Bestaande delen niet slopen 75   n.v.t.  O4   

 F5 Risico’s faaltijd minimaliseren 75   n.v.t.  U8 / U9  

 F6 Meer manuren maken in één kalenderperiode 75   n.v.t.  U1 / U2 / U3  

 F7 Leidingen uit het kritieke pad 75   n.v.t.  O5  

 F8 Materiaal aan- en afvoer 75   n.v.t.  U6 / U7 / U11  

 F9 Maatbeheersing & montage 75   n.v.t.  U5 / U9  

 F10 Geen overlast veroorzaken 75   n.v.t.  F11 / F12  

 F11 Gebouw alleen buiten bewerken 75   n.v.t.  O4   

 F12 Schroeven/boren/hakken voorkomen 75   n.v.t.  O3  

 Producten werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitw. ww  
 O1 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 83    -  

 O2 Droge verbindingen 83    -  

 O3 Geprefabriceerde onderdelen 83    O4 / O8  

 O4 Prefab gevel van buitenaf 85    -  

 O5 Leidingen naar buiten brengen 83    O6 / O7  

 O6 Leidingen in externe schacht 83    O8  

 O7 Leidingen in gevel 83    O8 / O9  

 O8 Stekkers installatietechniek 83    -  

 O9 Decentrale gevelunit 83    -  

 Processen werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitwerkingen  Uitw. ww  
 U1 Langere werkdagen (+ weekend) 91    U4  

 U2 Processen parallel inrichten 93    U4 / U8  

 U3 Meer mensen tegelijk inzetten 91    U4  

 U4 Deelactiviteiten als aparte functies 91    U7 / U11  

 U5 Gedwongen positioneren 91    -  

 U6 Stortkoker van containers 91    -  

 U7 Afvalcollecte 91    -  

 U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad 91    -  

 U9 Proefstuk uitvoeren 91    -  

 U10 Modulair afschermsysteem 91    -  

 U11 Smart Building Logistics 91    -  
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Werkwijzen schema 

 

O8 Stekkers Bij 
installaties

F9 
Maatbeheersing 

& montage

F12 niet 
schroeven/ 

boren/ hakken

U6 Stortkoker van 
containers

U1 Langere 
werkdagen
(+weekend)

U7 Afvalcollecte

O5 Leidingen naar 
buiten brengen

O1 Nood-
voorzieningen 
prefabriceren

F8 Materiaal aan-. 
Afvoer

O4 Prefab gevel 
(Buitenaf)

F7 Leidingen uit 
het kritieke pad

F1 Minder 
bewerkingen/ 

handelingen op 
bouwplaats

F10 Geen overlast 
veroorzaken

U9 Proefstuk 
uitvoeren

O9 Decentrale 
gevelunit

F2 Steigerloos 
bouwen

O2 Droge 
verbindingen

U11 Smart 
building logistics

Producten
Werkwijzen m.b.t. het ontwerp 

Processen
werkwijzen m.b.t. de uitvoering 

Fundamenten
Uitgangspunten/strategieen voor tijdbesparing

O6 Leidingen in 
externe schacht 

(GG)

O7 Leidingen in 
gevel

F3 Monteren i.p.v 
bouwen

O3 
Geprefabriceerde 

onderdelen
F11 Gebouw 

alleen van buiten 
bewerken

U4 
Deelactiviteiten 

als aparte 
functies

U5 Gedwongen 
positioneren

U3 Meer mensen 
tegelijk inzetten

F6 Meer manuren 
maken in één 

kalenderperiode

F4 Bestaande 
delen niet slopen

U2 Processen 
parallel inrichten

F5 Risico’s faaltijd 
minimaliseren

U8 Route/ 
fasering 

aanpassen t.b.v. 
kritieke pad

U10 Modulair 
afschermsysteem

 
figuur 10 Schematische weergave van de verbanden tussen de werkwijzen. Zie ook de binnenzijde van de kaft voorin 

 

 

De matrix wordt doorlopen van boven naar beneden en van links naar rechts. Er worden drie stappen gevolgd, zie figuur 11. 

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

 
figuur 11 Stappen bij het bepalen van werkwijzen       

Fundamenten Werkwijzen die niet concreet zijn, maar wel kunnen worden uitgewerkt (via het schema of 
eigen inzicht) in concrete werkwijze. Fundamenten worden gecodeerd met een ‘F’ en met 
geel aangeduid.  

Product-werkwijzen Werkwijzen die invloed hebben op het uiteindelijke product, op het ontwerp. Vandaar dat 
deze gecodeerd worden met de ‘O’, aangeduid met de kleur blauw. 

Proces-werkwijzen Werkwijzen die geen invloed hebben op het product, maar wel op het proces, de uitvoering. 
Vandaar dat deze gecodeerd worden met de ‘U’, aangeduid met de kleur oranje.  

Elke stap wordt uitgesplitst in twee tot drie stappen volgens figuur 12.  

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

Potentie bepalen Uitwerkingen bepalen
Ja? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

 
figuur 12 Uitsplitsing van figuur 11         

Omdat fundamenten niet concreet zijn, zijn beperkingen hier (nog) niet van toepassing. Dat komt bij de uitwerking van de 
fundamenten in product- en proceswerkwijzen.  

Eerste kolom Een kopie uit de overzichtsmatrix uit paragraaf B.1, pagina 39. De gearceerde werkwijzen 
zijn niet van toepassing op dit element.  

‘potentie bij’  Situaties waarin deze werkwijze bouwtijd kan verkorten, ten opzichte van traditionele 
methoden.  

‘beperkingen als’  Situaties waarin de werkwijze niet toegepast kan worden, of grote gevolgen heeft op andere 
factoren.  

‘uitwerkingen’  Suggesties van de invulling van de werkwijze bij dit element.  

‘uitwerkingen uit ww-schema’  Codes van werkwijzen die kunnen worden gebruikt om deze werkwijze op een lager niveau 
uit te werken. . 
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2.H Plafonds 

 

In de mock-up versie is alleen elementencluster 2.D uitgewerkt. Dit elementenclusters is niet uitgewerkt: 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

     Paginanr info werkwijze  

 Fundamenten  Potentie bij  uitwerkingen Uitw. ww mogelijke tijdwinst 

 F1 Minder handelingen op bouwplaats  75   n.v.t.  F2 / F3 / F4  

 F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 75   n.v.t.  O3  

 F3 Monteren i.p.v. bouwen 77   n.v.t.  O2 / O3 / U10  

 F4 Bestaande delen niet slopen 75   n.v.t.  O4   

 F5 Risico’s faaltijd minimaliseren 75   n.v.t.  U8 / U9  

 F6 Meer manuren maken in één kalenderperiode 75   n.v.t.  U1 / U2 / U3  

 F7 Leidingen uit het kritieke pad 75   n.v.t.  O5  

 F8 Materiaal aan- en afvoer 75   n.v.t.  U6 / U7 / U11  

 F9 Maatbeheersing & montage 75   n.v.t.  U5 / U9  

 F10 Geen overlast veroorzaken 75   n.v.t.  F11 / F12  

 F11 Gebouw alleen buiten bewerken 75   n.v.t.  O4   

 F12 Schroeven/boren/hakken voorkomen 75   n.v.t.  O3  

 Producten werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitw. ww  
 O1 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 83    -  

 O2 Droge verbindingen 83    -  

 O3 Geprefabriceerde onderdelen 83    O4 / O8  

 O4 Prefab gevel van buitenaf 85    -  

 O5 Leidingen naar buiten brengen 83    O6 / O7  

 O6 Leidingen in externe schacht 83    O8  

 O7 Leidingen in gevel 83    O8 / O9  

 O8 Stekkers installatietechniek 83    -  

 O9 Decentrale gevelunit 83    -  

 Processen werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitwerkingen  Uitw. ww  
 U1 Langere werkdagen (+ weekend) 91    U4  

 U2 Processen parallel inrichten 93    U4 / U8  

 U3 Meer mensen tegelijk inzetten 91    U4  

 U4 Deelactiviteiten als aparte functies 91    U7 / U11  

 U5 Gedwongen positioneren 91    -  

 U6 Stortkoker van containers 91    -  

 U7 Afvalcollecte 91    -  

 U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad 91    -  

 U9 Proefstuk uitvoeren 91    -  

 U10 Modulair afschermsysteem 91    -  

 U11 Smart Building Logistics 91    -  
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Werkwijzen schema 

 

O8 Stekkers Bij 
installaties

F9 
Maatbeheersing 

& montage

F12 niet 
schroeven/ 

boren/ hakken

U6 Stortkoker van 
containers

U1 Langere 
werkdagen
(+weekend)

U7 Afvalcollecte

O5 Leidingen naar 
buiten brengen

O1 Nood-
voorzieningen 
prefabriceren

F8 Materiaal aan-. 
Afvoer

O4 Prefab gevel 
(Buitenaf)

F7 Leidingen uit 
het kritieke pad

F1 Minder 
bewerkingen/ 

handelingen op 
bouwplaats

F10 Geen overlast 
veroorzaken

U9 Proefstuk 
uitvoeren

O9 Decentrale 
gevelunit

F2 Steigerloos 
bouwen

O2 Droge 
verbindingen

U11 Smart 
building logistics

Producten
Werkwijzen m.b.t. het ontwerp 

Processen
werkwijzen m.b.t. de uitvoering 

Fundamenten
Uitgangspunten/strategieen voor tijdbesparing

O6 Leidingen in 
externe schacht 

(GG)

O7 Leidingen in 
gevel

F3 Monteren i.p.v 
bouwen

O3 
Geprefabriceerde 

onderdelen
F11 Gebouw 

alleen van buiten 
bewerken

U4 
Deelactiviteiten 

als aparte 
functies

U5 Gedwongen 
positioneren

U3 Meer mensen 
tegelijk inzetten

F6 Meer manuren 
maken in één 

kalenderperiode

F4 Bestaande 
delen niet slopen

U2 Processen 
parallel inrichten

F5 Risico’s faaltijd 
minimaliseren

U8 Route/ 
fasering 

aanpassen t.b.v. 
kritieke pad

U10 Modulair 
afschermsysteem

 
figuur 10 Schematische weergave van de verbanden tussen de werkwijzen. Zie ook de binnenzijde van de kaft voorin 

 

 

De matrix wordt doorlopen van boven naar beneden en van links naar rechts. Er worden drie stappen gevolgd, zie figuur 11. 

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

 
figuur 11 Stappen bij het bepalen van werkwijzen       

Fundamenten Werkwijzen die niet concreet zijn, maar wel kunnen worden uitgewerkt (via het schema of 
eigen inzicht) in concrete werkwijze. Fundamenten worden gecodeerd met een ‘F’ en met 
geel aangeduid.  

Product-werkwijzen Werkwijzen die invloed hebben op het uiteindelijke product, op het ontwerp. Vandaar dat 
deze gecodeerd worden met de ‘O’, aangeduid met de kleur blauw. 

Proces-werkwijzen Werkwijzen die geen invloed hebben op het product, maar wel op het proces, de uitvoering. 
Vandaar dat deze gecodeerd worden met de ‘U’, aangeduid met de kleur oranje.  

Elke stap wordt uitgesplitst in twee tot drie stappen volgens figuur 12.  

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

Potentie bepalen Uitwerkingen bepalen
Ja? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

 
figuur 12 Uitsplitsing van figuur 11         

Omdat fundamenten niet concreet zijn, zijn beperkingen hier (nog) niet van toepassing. Dat komt bij de uitwerking van de 
fundamenten in product- en proceswerkwijzen.  

Eerste kolom Een kopie uit de overzichtsmatrix uit paragraaf B.1, pagina 39. De gearceerde werkwijzen 
zijn niet van toepassing op dit element.  

‘potentie bij’  Situaties waarin deze werkwijze bouwtijd kan verkorten, ten opzichte van traditionele 
methoden.  

‘beperkingen als’  Situaties waarin de werkwijze niet toegepast kan worden, of grote gevolgen heeft op andere 
factoren.  

‘uitwerkingen’  Suggesties van de invulling van de werkwijze bij dit element.  

‘uitwerkingen uit ww-schema’  Codes van werkwijzen die kunnen worden gebruikt om deze werkwijze op een lager niveau 
uit te werken. . 
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3.A W-Installaties 

 

In de mock-up versie is alleen elementencluster 2.D uitgewerkt. Dit elementenclusters is niet uitgewerkt: 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

     Paginanr info werkwijze  

 Fundamenten  Potentie bij  uitwerkingen Uitw. ww mogelijke tijdwinst 

 F1 Minder handelingen op bouwplaats  75   n.v.t.  F2 / F3 / F4  

 F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 75   n.v.t.  O3  

 F3 Monteren i.p.v. bouwen 77   n.v.t.  O2 / O3 / U10  

 F4 Bestaande delen niet slopen 75   n.v.t.  O4   

 F5 Risico’s faaltijd minimaliseren 75   n.v.t.  U8 / U9  

 F6 Meer manuren maken in één kalenderperiode 75   n.v.t.  U1 / U2 / U3  

 F7 Leidingen uit het kritieke pad 75   n.v.t.  O5  

 F8 Materiaal aan- en afvoer 75   n.v.t.  U6 / U7 / U11  

 F9 Maatbeheersing & montage 75   n.v.t.  U5 / U9  

 F10 Geen overlast veroorzaken 75   n.v.t.  F11 / F12  

 F11 Gebouw alleen buiten bewerken 75   n.v.t.  O4   

 F12 Schroeven/boren/hakken voorkomen 75   n.v.t.  O3  

 Producten werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitw. ww  
 O1 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 83    -  

 O2 Droge verbindingen 83    -  

 O3 Geprefabriceerde onderdelen 83    O4 / O8  

 O4 Prefab gevel van buitenaf 85    -  

 O5 Leidingen naar buiten brengen 83    O6 / O7  

 O6 Leidingen in externe schacht 83    O8  

 O7 Leidingen in gevel 83    O8 / O9  

 O8 Stekkers installatietechniek 83    -  

 O9 Decentrale gevelunit 83    -  

 Processen werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitwerkingen  Uitw. ww  
 U1 Langere werkdagen (+ weekend) 91    U4  

 U2 Processen parallel inrichten 93    U4 / U8  

 U3 Meer mensen tegelijk inzetten 91    U4  

 U4 Deelactiviteiten als aparte functies 91    U7 / U11  

 U5 Gedwongen positioneren 91    -  

 U6 Stortkoker van containers 91    -  

 U7 Afvalcollecte 91    -  

 U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad 91    -  

 U9 Proefstuk uitvoeren 91    -  

 U10 Modulair afschermsysteem 91    -  

 U11 Smart Building Logistics 91    -  
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Werkwijzen schema 

 

O8 Stekkers Bij 
installaties

F9 
Maatbeheersing 

& montage

F12 niet 
schroeven/ 

boren/ hakken

U6 Stortkoker van 
containers

U1 Langere 
werkdagen
(+weekend)

U7 Afvalcollecte

O5 Leidingen naar 
buiten brengen

O1 Nood-
voorzieningen 
prefabriceren

F8 Materiaal aan-. 
Afvoer

O4 Prefab gevel 
(Buitenaf)

F7 Leidingen uit 
het kritieke pad

F1 Minder 
bewerkingen/ 

handelingen op 
bouwplaats

F10 Geen overlast 
veroorzaken

U9 Proefstuk 
uitvoeren

O9 Decentrale 
gevelunit

F2 Steigerloos 
bouwen

O2 Droge 
verbindingen

U11 Smart 
building logistics

Producten
Werkwijzen m.b.t. het ontwerp 

Processen
werkwijzen m.b.t. de uitvoering 

Fundamenten
Uitgangspunten/strategieen voor tijdbesparing

O6 Leidingen in 
externe schacht 

(GG)

O7 Leidingen in 
gevel

F3 Monteren i.p.v 
bouwen

O3 
Geprefabriceerde 

onderdelen
F11 Gebouw 

alleen van buiten 
bewerken

U4 
Deelactiviteiten 

als aparte 
functies

U5 Gedwongen 
positioneren

U3 Meer mensen 
tegelijk inzetten

F6 Meer manuren 
maken in één 

kalenderperiode

F4 Bestaande 
delen niet slopen

U2 Processen 
parallel inrichten

F5 Risico’s faaltijd 
minimaliseren

U8 Route/ 
fasering 

aanpassen t.b.v. 
kritieke pad

U10 Modulair 
afschermsysteem

 
figuur 10 Schematische weergave van de verbanden tussen de werkwijzen. Zie ook de binnenzijde van de kaft voorin 

 

 

De matrix wordt doorlopen van boven naar beneden en van links naar rechts. Er worden drie stappen gevolgd, zie figuur 11. 

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

 
figuur 11 Stappen bij het bepalen van werkwijzen       

Fundamenten Werkwijzen die niet concreet zijn, maar wel kunnen worden uitgewerkt (via het schema of 
eigen inzicht) in concrete werkwijze. Fundamenten worden gecodeerd met een ‘F’ en met 
geel aangeduid.  

Product-werkwijzen Werkwijzen die invloed hebben op het uiteindelijke product, op het ontwerp. Vandaar dat 
deze gecodeerd worden met de ‘O’, aangeduid met de kleur blauw. 

Proces-werkwijzen Werkwijzen die geen invloed hebben op het product, maar wel op het proces, de uitvoering. 
Vandaar dat deze gecodeerd worden met de ‘U’, aangeduid met de kleur oranje.  

Elke stap wordt uitgesplitst in twee tot drie stappen volgens figuur 12.  

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

Potentie bepalen Uitwerkingen bepalen
Ja? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

 
figuur 12 Uitsplitsing van figuur 11         

Omdat fundamenten niet concreet zijn, zijn beperkingen hier (nog) niet van toepassing. Dat komt bij de uitwerking van de 
fundamenten in product- en proceswerkwijzen.  

Eerste kolom Een kopie uit de overzichtsmatrix uit paragraaf B.1, pagina 39. De gearceerde werkwijzen 
zijn niet van toepassing op dit element.  

‘potentie bij’  Situaties waarin deze werkwijze bouwtijd kan verkorten, ten opzichte van traditionele 
methoden.  

‘beperkingen als’  Situaties waarin de werkwijze niet toegepast kan worden, of grote gevolgen heeft op andere 
factoren.  

‘uitwerkingen’  Suggesties van de invulling van de werkwijze bij dit element.  

‘uitwerkingen uit ww-schema’  Codes van werkwijzen die kunnen worden gebruikt om deze werkwijze op een lager niveau 
uit te werken. . 
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3.B E-Installaties  

 

In de mock-up versie is alleen elementencluster 2.D uitgewerkt. Dit elementenclusters is niet uitgewerkt: 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

     Paginanr info werkwijze  

 Fundamenten  Potentie bij  uitwerkingen Uitw. ww mogelijke tijdwinst 

 F1 Minder handelingen op bouwplaats  75   n.v.t.  F2 / F3 / F4  

 F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 75   n.v.t.  O3  

 F3 Monteren i.p.v. bouwen 77   n.v.t.  O2 / O3 / U10  

 F4 Bestaande delen niet slopen 75   n.v.t.  O4   

 F5 Risico’s faaltijd minimaliseren 75   n.v.t.  U8 / U9  

 F6 Meer manuren maken in één kalenderperiode 75   n.v.t.  U1 / U2 / U3  

 F7 Leidingen uit het kritieke pad 75   n.v.t.  O5  

 F8 Materiaal aan- en afvoer 75   n.v.t.  U6 / U7 / U11  

 F9 Maatbeheersing & montage 75   n.v.t.  U5 / U9  

 F10 Geen overlast veroorzaken 75   n.v.t.  F11 / F12  

 F11 Gebouw alleen buiten bewerken 75   n.v.t.  O4   

 F12 Schroeven/boren/hakken voorkomen 75   n.v.t.  O3  

 Producten werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitw. ww  
 O1 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 83    -  

 O2 Droge verbindingen 83    -  

 O3 Geprefabriceerde onderdelen 83    O4 / O8  

 O4 Prefab gevel van buitenaf 85    -  

 O5 Leidingen naar buiten brengen 83    O6 / O7  

 O6 Leidingen in externe schacht 83    O8  

 O7 Leidingen in gevel 83    O8 / O9  

 O8 Stekkers installatietechniek 83    -  

 O9 Decentrale gevelunit 83    -  

 Processen werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitwerkingen  Uitw. ww  
 U1 Langere werkdagen (+ weekend) 91    U4  

 U2 Processen parallel inrichten 93    U4 / U8  

 U3 Meer mensen tegelijk inzetten 91    U4  

 U4 Deelactiviteiten als aparte functies 91    U7 / U11  

 U5 Gedwongen positioneren 91    -  

 U6 Stortkoker van containers 91    -  

 U7 Afvalcollecte 91    -  

 U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad 91    -  

 U9 Proefstuk uitvoeren 91    -  

 U10 Modulair afschermsysteem 91    -  

 U11 Smart Building Logistics 91    -  
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Werkwijzen schema 

 

O8 Stekkers Bij 
installaties

F9 
Maatbeheersing 

& montage

F12 niet 
schroeven/ 

boren/ hakken

U6 Stortkoker van 
containers

U1 Langere 
werkdagen
(+weekend)

U7 Afvalcollecte

O5 Leidingen naar 
buiten brengen

O1 Nood-
voorzieningen 
prefabriceren

F8 Materiaal aan-. 
Afvoer

O4 Prefab gevel 
(Buitenaf)

F7 Leidingen uit 
het kritieke pad

F1 Minder 
bewerkingen/ 

handelingen op 
bouwplaats

F10 Geen overlast 
veroorzaken

U9 Proefstuk 
uitvoeren

O9 Decentrale 
gevelunit

F2 Steigerloos 
bouwen

O2 Droge 
verbindingen

U11 Smart 
building logistics

Producten
Werkwijzen m.b.t. het ontwerp 

Processen
werkwijzen m.b.t. de uitvoering 

Fundamenten
Uitgangspunten/strategieen voor tijdbesparing

O6 Leidingen in 
externe schacht 

(GG)

O7 Leidingen in 
gevel

F3 Monteren i.p.v 
bouwen

O3 
Geprefabriceerde 

onderdelen
F11 Gebouw 

alleen van buiten 
bewerken

U4 
Deelactiviteiten 

als aparte 
functies

U5 Gedwongen 
positioneren

U3 Meer mensen 
tegelijk inzetten

F6 Meer manuren 
maken in één 

kalenderperiode

F4 Bestaande 
delen niet slopen

U2 Processen 
parallel inrichten

F5 Risico’s faaltijd 
minimaliseren

U8 Route/ 
fasering 

aanpassen t.b.v. 
kritieke pad

U10 Modulair 
afschermsysteem

 
figuur 10 Schematische weergave van de verbanden tussen de werkwijzen. Zie ook de binnenzijde van de kaft voorin 

 

 

De matrix wordt doorlopen van boven naar beneden en van links naar rechts. Er worden drie stappen gevolgd, zie figuur 11. 

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

 
figuur 11 Stappen bij het bepalen van werkwijzen       

Fundamenten Werkwijzen die niet concreet zijn, maar wel kunnen worden uitgewerkt (via het schema of 
eigen inzicht) in concrete werkwijze. Fundamenten worden gecodeerd met een ‘F’ en met 
geel aangeduid.  

Product-werkwijzen Werkwijzen die invloed hebben op het uiteindelijke product, op het ontwerp. Vandaar dat 
deze gecodeerd worden met de ‘O’, aangeduid met de kleur blauw. 

Proces-werkwijzen Werkwijzen die geen invloed hebben op het product, maar wel op het proces, de uitvoering. 
Vandaar dat deze gecodeerd worden met de ‘U’, aangeduid met de kleur oranje.  

Elke stap wordt uitgesplitst in twee tot drie stappen volgens figuur 12.  

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

Potentie bepalen Uitwerkingen bepalen
Ja? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

 
figuur 12 Uitsplitsing van figuur 11         

Omdat fundamenten niet concreet zijn, zijn beperkingen hier (nog) niet van toepassing. Dat komt bij de uitwerking van de 
fundamenten in product- en proceswerkwijzen.  

Eerste kolom Een kopie uit de overzichtsmatrix uit paragraaf B.1, pagina 39. De gearceerde werkwijzen 
zijn niet van toepassing op dit element.  

‘potentie bij’  Situaties waarin deze werkwijze bouwtijd kan verkorten, ten opzichte van traditionele 
methoden.  

‘beperkingen als’  Situaties waarin de werkwijze niet toegepast kan worden, of grote gevolgen heeft op andere 
factoren.  

‘uitwerkingen’  Suggesties van de invulling van de werkwijze bij dit element.  

‘uitwerkingen uit ww-schema’  Codes van werkwijzen die kunnen worden gebruikt om deze werkwijze op een lager niveau 
uit te werken. . 
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4. Vaste inrichtingen (afwerking) 

 

In de mock-up versie is alleen elementencluster 2.D uitgewerkt. Dit elementenclusters is niet uitgewerkt: 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

     Paginanr info werkwijze  

 Fundamenten  Potentie bij  uitwerkingen Uitw. ww mogelijke tijdwinst 

 F1 Minder handelingen op bouwplaats  75   n.v.t.  F2 / F3 / F4  

 F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 75   n.v.t.  O3  

 F3 Monteren i.p.v. bouwen 77   n.v.t.  O2 / O3 / U10  

 F4 Bestaande delen niet slopen 75   n.v.t.  O4   

 F5 Risico’s faaltijd minimaliseren 75   n.v.t.  U8 / U9  

 F6 Meer manuren maken in één kalenderperiode 75   n.v.t.  U1 / U2 / U3  

 F7 Leidingen uit het kritieke pad 75   n.v.t.  O5  

 F8 Materiaal aan- en afvoer 75   n.v.t.  U6 / U7 / U11  

 F9 Maatbeheersing & montage 75   n.v.t.  U5 / U9  

 F10 Geen overlast veroorzaken 75   n.v.t.  F11 / F12  

 F11 Gebouw alleen buiten bewerken 75   n.v.t.  O4   

 F12 Schroeven/boren/hakken voorkomen 75   n.v.t.  O3  

 Producten werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitw. ww  
 O1 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 83    -  

 O2 Droge verbindingen 83    -  

 O3 Geprefabriceerde onderdelen 83    O4 / O8  

 O4 Prefab gevel van buitenaf 85    -  

 O5 Leidingen naar buiten brengen 83    O6 / O7  

 O6 Leidingen in externe schacht 83    O8  

 O7 Leidingen in gevel 83    O8 / O9  

 O8 Stekkers installatietechniek 83    -  

 O9 Decentrale gevelunit 83    -  

 Processen werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitwerkingen  Uitw. ww  
 U1 Langere werkdagen (+ weekend) 91    U4  

 U2 Processen parallel inrichten 93    U4 / U8  

 U3 Meer mensen tegelijk inzetten 91    U4  

 U4 Deelactiviteiten als aparte functies 91    U7 / U11  

 U5 Gedwongen positioneren 91    -  

 U6 Stortkoker van containers 91    -  

 U7 Afvalcollecte 91    -  

 U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad 91    -  

 U9 Proefstuk uitvoeren 91    -  

 U10 Modulair afschermsysteem 91    -  

 U11 Smart Building Logistics 91    -  
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Werkwijzen schema 

 

O8 Stekkers Bij 
installaties

F9 
Maatbeheersing 

& montage

F12 niet 
schroeven/ 

boren/ hakken

U6 Stortkoker van 
containers

U1 Langere 
werkdagen
(+weekend)

U7 Afvalcollecte

O5 Leidingen naar 
buiten brengen

O1 Nood-
voorzieningen 
prefabriceren

F8 Materiaal aan-. 
Afvoer

O4 Prefab gevel 
(Buitenaf)

F7 Leidingen uit 
het kritieke pad

F1 Minder 
bewerkingen/ 

handelingen op 
bouwplaats

F10 Geen overlast 
veroorzaken

U9 Proefstuk 
uitvoeren

O9 Decentrale 
gevelunit

F2 Steigerloos 
bouwen

O2 Droge 
verbindingen

U11 Smart 
building logistics

Producten
Werkwijzen m.b.t. het ontwerp 

Processen
werkwijzen m.b.t. de uitvoering 

Fundamenten
Uitgangspunten/strategieen voor tijdbesparing

O6 Leidingen in 
externe schacht 

(GG)

O7 Leidingen in 
gevel

F3 Monteren i.p.v 
bouwen

O3 
Geprefabriceerde 

onderdelen
F11 Gebouw 

alleen van buiten 
bewerken

U4 
Deelactiviteiten 

als aparte 
functies

U5 Gedwongen 
positioneren

U3 Meer mensen 
tegelijk inzetten

F6 Meer manuren 
maken in één 

kalenderperiode

F4 Bestaande 
delen niet slopen

U2 Processen 
parallel inrichten

F5 Risico’s faaltijd 
minimaliseren

U8 Route/ 
fasering 

aanpassen t.b.v. 
kritieke pad

U10 Modulair 
afschermsysteem

 
figuur 10 Schematische weergave van de verbanden tussen de werkwijzen. Zie ook de binnenzijde van de kaft voorin 

 

 

De matrix wordt doorlopen van boven naar beneden en van links naar rechts. Er worden drie stappen gevolgd, zie figuur 11. 

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

 
figuur 11 Stappen bij het bepalen van werkwijzen       

Fundamenten Werkwijzen die niet concreet zijn, maar wel kunnen worden uitgewerkt (via het schema of 
eigen inzicht) in concrete werkwijze. Fundamenten worden gecodeerd met een ‘F’ en met 
geel aangeduid.  

Product-werkwijzen Werkwijzen die invloed hebben op het uiteindelijke product, op het ontwerp. Vandaar dat 
deze gecodeerd worden met de ‘O’, aangeduid met de kleur blauw. 

Proces-werkwijzen Werkwijzen die geen invloed hebben op het product, maar wel op het proces, de uitvoering. 
Vandaar dat deze gecodeerd worden met de ‘U’, aangeduid met de kleur oranje.  

Elke stap wordt uitgesplitst in twee tot drie stappen volgens figuur 12.  

Mogelijke werkwijzen bepalen

D E E L  B

Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

Potentie bepalen Uitwerkingen bepalen
Ja? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Evt. uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

 
figuur 12 Uitsplitsing van figuur 11         

Omdat fundamenten niet concreet zijn, zijn beperkingen hier (nog) niet van toepassing. Dat komt bij de uitwerking van de 
fundamenten in product- en proceswerkwijzen.  

Eerste kolom Een kopie uit de overzichtsmatrix uit paragraaf B.1, pagina 39. De gearceerde werkwijzen 
zijn niet van toepassing op dit element.  

‘potentie bij’  Situaties waarin deze werkwijze bouwtijd kan verkorten, ten opzichte van traditionele 
methoden.  

‘beperkingen als’  Situaties waarin de werkwijze niet toegepast kan worden, of grote gevolgen heeft op andere 
factoren.  

‘uitwerkingen’  Suggesties van de invulling van de werkwijze bij dit element.  

‘uitwerkingen uit ww-schema’  Codes van werkwijzen die kunnen worden gebruikt om deze werkwijze op een lager niveau 
uit te werken. . 
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6. Bouwplaatsinrichting 

 

In de mock-up versie is alleen elementencluster 2.D uitgewerkt. Dit elementenclusters is niet uitgewerkt: 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

         Paginanr info werkwijze  

 Fundamenten  Potentie bij  uitwerkingen Uitw. ww mogelijke tijdwinst 

 F1 Minder handelingen op bouwplaats  75   n.v.t.  F2 / F3 / F4  

 F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 75   n.v.t.  O3  

 F3 Monteren i.p.v. bouwen 77   n.v.t.  O2 / O3 / U10  

 F4 Bestaande delen niet slopen 75   n.v.t.  O4   

 F5 Risico’s faaltijd minimaliseren 75   n.v.t.  U8 / U9  

 F6 Meer manuren maken in één kalenderperiode 75   n.v.t.  U1 / U2 / U3  

 F7 Leidingen uit het kritieke pad 75   n.v.t.  O5  

 F8 Materiaal aan- en afvoer 75   n.v.t.  U6 / U7 / U11  

 F9 Maatbeheersing & montage 75   n.v.t.  U5 / U9  

 F10 Geen overlast veroorzaken 75   n.v.t.  F11 / F12  

 F11 Gebouw alleen buiten bewerken 75   n.v.t.  O4   

 F12 Schroeven/boren/hakken voorkomen 75   n.v.t.  O3  

 Producten werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitw. ww  
 O1 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 83    -  

 O2 Droge verbindingen 83    -  

 O3 Geprefabriceerde onderdelen 83    O4 / O8  

 O4 Prefab gevel van buitenaf 85    -  

 O5 Leidingen naar buiten brengen 83    O6 / O7  

 O6 Leidingen in externe schacht 83    O8  

 O7 Leidingen in gevel 83    O8 / O9  

 O8 Stekkers installatietechniek 83    -  

 O9 Decentrale gevelunit 83    -  

 Processen werkwijzen  Potentie bij Beperkingen  Uitwerkingen  Uitw. ww  
 U1 Langere werkdagen (+ weekend) 91    U4  

 U2 Processen parallel inrichten 93    U4 / U8  

 U3 Meer mensen tegelijk inzetten 91    U4  

 U4 Deelactiviteiten als aparte functies 91    U7 / U11  

 U5 Gedwongen positioneren 91    -  

 U6 Stortkoker van containers 91    -  

 U7 Afvalcollecte 91    -  

 U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad 91    -  

 U9 Proefstuk uitvoeren 91    -  

 U10 Modulair afschermsysteem 91    -  

 U11 Smart Building Logistics 91    -  
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Snelkeuzemodellen bij het Handboek 
Bouwtijd Minimalisatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze bundel is een uitneembaar gedeelte van het Handboek Bouwtijdminimalisatie. Het wordt aangeraden na gebruik deze bundel 
terug te plaatsen in het handboek.   

B 
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(plaats hiervoor deel B – Snelkeuzemodellen terug) 
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C Dit deel biedt vervolginformatie betreft de werkwijzen uit deel B. Voor meer uitleg betreft indeling van 
werkwijzen, zie paragraaf 0.4. Voor de leeswijzer, zie paragraaf 0.7.  

 In dit deel wordt de stap ‘informeren betreft vervolgstappen’ uitgewerkt, de informatie wordt gegeven 
per werkwijze. Per werkwijze worden steeds dezelfde koppen gebruikt, om de werkwijzen te kunnen 
vergelijken. 

  Voor informatie gebundeld per elementencluster wordt verwezen naar deel D 

 Voor informatie gebundeld per bouwfase wordt verwezen naar deel E. 

 Per werkwijze wordt het relatieschema op de linkerpagina gegeven, om de werkwijze in een context te 
plaatsen. U bent uiteraard vrij om u niet alleen aan de werkwijzen in dit schema te houden, maar deze 
als inspiratie te gebruiken om zelf werkwijzen te ontwikkelen.  
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C. Informatie per werkwijze 
Werkwijze pagina 

Fundamenten  

F1 Minder handelingen op bouwplaats  75 

F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 75 

F3 Monteren i.p.v. bouwen 77 

F4 Bestaande delen niet slopen 75 

F5 Risico’s faaltijd minimaliseren 75 

F6 Meer manuren maken in één kalenderperiode 75 

F7 Leidingen uit het kritieke pad 75 

F8 Materiaal aan- en afvoer 75 

F9 Maatbeheersing & montage 75 

F10 Geen overlast veroorzaken 75 

F11 Gebouw alleen buiten bewerken 75 

F12 Schroeven/boren/hakken voorkomen 75 

Product-werkwijzen   

O1 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 83 

O2 Droge verbindingen 83 

O3 Geprefabriceerde onderdelen 83 

O4 Prefab gevel van buitenaf 85 

O5 Leidingen naar buiten brengen 83 

O6 Leidingen in externe schacht 83 

O7 Leidingen in gevel 83 

O8 Stekkers installatietechniek 83 

O9 Decentrale gevelunit 83 

Proces-werkwijzen   

U1 Langere werkdagen (+ weekend) 91 

U2 Processen parallel inrichten 93 

U3 Meer mensen tegelijk inzetten 91 

U4 Deelactiviteiten als aparte functies 91 

U5 Gedwongen positioneren 91 

U6 Stortkoker van containers 91 

U7 Afvalcollecte 91 

U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad 91 

U9 Proefstuk uitvoeren 91 

U10 Modulair afschermsysteem 91 

U11 Smart Building Logistics 91 
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        Legenda:  

 

 

 

Wheel of potentials Uitleg van de gebruikte factoren in het Wheel 

Uitvoering   
Gemak uitvoeringsmethode  
 

Hoe vinden aspecten als maatbeheersing en montage plaats? Welke handelingen 
zijn er voor de werkwijze vereist?  

Man inzet 
 

Wat is met deze werkwijze de invloed op de arbeid die ingezet wordt op de 
bouwplaats?  

Materieel inzet  
 

Wat is met deze werkwijze de invloed op het materieel dat ingezet wordt op de 
bouwplaats? Vooral aandacht voor transportmiddelen.  

Logistiek gemak  
 

In welke vorm worden materialen aangeleverd, geprefabriceerd of in 
grondstoffen? Hoe worden deze naar de bouwplaats getransporteerd? Hoe 
worden materialen afgevoerd?  

 Toepassing  Te behalen winst per categorie elementencluster. Indeling elementenclusters uit paragraaf : 
Project als geheel (identiek) Project als geheel 
Bouwkundige ingrepen 2.B  Skelet 

2.C  Daken 
2.D  Gevel 
2.E  Binnenwanden 

2.F  Vloeren 
2.G  Trappen en hellingen 
2.H  Plafonds 
4.  Vaste inrichtingen (afwerking) 

Installaties 3.A  W-Installaties 
3.B  E-Installaties  

Algemene activiteiten 1.C  Verhuisbewegingen (gebruiker verhuizen)  
1.D   Sloopwerkzaamheden algemeen 
6.  AUK (Bouwplaatsinrichting) 

Tijd   
Procestijd minimalisatie Daadwerkelijke procestijd inkorten 
Procesindeling optimalisatie Relaties en planning tussen deelactiviteiten: parallel in plaats van serieel 
Faaltijd reductie Risico’s op faaltijd wegnemen of reduceren 
Voorbereidingstijd vereist Door het toepassen van de werkwijze kan er meer of minder tijd besteed vereist 

zijn voor het maken van het uitvoeringsplan.  

Overig   
Overlast Gevolgen voor gebouwgebruiker en veiligheid (niet tijd): geluidsoverlast, 

stofoverlast, trilling overlast of een andere vorm hiervan. 
Kosten Financiële gevolgen toepassing werkwijze door bv extra materieel of materiaal 
Duurzaamheid positieve en negatieve gevolgen op Planet gebied 
Kwaliteit eindproduct Effect van de werkwijze op het eindproduct: de fysieke en architectonische 

kwaliteiten. Is alleen van toepassing op fundamenten en product werkwijzen 
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In de mock-up versie is van elk type werkwijze één voorbeeld uitgewerkt. Van de fundamenten is dat 
Fundament F3 op het volgende blad. De volgende fundamenten zijn niet uitgewerkt: 
  

F1 NIET UITGEWERKT - Minder handelingen op bouwplaats  
 

F2 NIET UITGEWERKT - Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 

 

F4 NIET UITGEWERKT - Bestaande delen niet slopen 

 

F5 NIET UITGEWERKT - Risico’s faaltijd minimaliseren 

 

F6 NIET UITGEWERKT - Meer manuren maken in één kalenderperiode 

 

F7 NIET UITGEWERKT - Leidingen uit het kritieke pad 

 

F8 NIET UITGEWERKT - Materiaal aan- en afvoer 

 

F9 NIET UITGEWERKT - Maatbeheersing & montage 

 

F10 NIET UITGEWERKT - Geen overlast veroorzaken 

 

F11 NIET UITGEWERKT - Gebouw alleen buiten bewerken 

 

F12 NIET UITGEWERKT - Schroeven/boren/hakken voorkomen 

 

  



76 / 162                  TOELICHTING 

 

        Legenda:  

 

 

 

Wheel of potentials Uitleg van de gebruikte factoren in het Wheel 

Uitvoering   
Gemak uitvoeringsmethode  
 

Hoe vinden aspecten als maatbeheersing en montage plaats? Welke handelingen 
zijn er voor de werkwijze vereist?  

Man inzet 
 

Wat is met deze werkwijze de invloed op de arbeid die ingezet wordt op de 
bouwplaats?  

Materieel inzet  
 

Wat is met deze werkwijze de invloed op het materieel dat ingezet wordt op de 
bouwplaats? Vooral aandacht voor transportmiddelen.  

Logistiek gemak  
 

In welke vorm worden materialen aangeleverd, geprefabriceerd of in 
grondstoffen? Hoe worden deze naar de bouwplaats getransporteerd? Hoe 
worden materialen afgevoerd?  

 Toepassing  Te behalen winst per categorie elementencluster. Indeling elementenclusters uit paragraaf : 
Project als geheel (identiek) Project als geheel 
Bouwkundige ingrepen 2.B  Skelet 

2.C  Daken 
2.D  Gevel 
2.E  Binnenwanden 

2.F  Vloeren 
2.G  Trappen en hellingen 
2.H  Plafonds 
4.  Vaste inrichtingen (afwerking) 

Installaties 3.A  W-Installaties 
3.B  E-Installaties  

Algemene activiteiten 1.C  Verhuisbewegingen (gebruiker verhuizen)  
1.D   Sloopwerkzaamheden algemeen 
6.  AUK (Bouwplaatsinrichting) 

Tijd   
Procestijd minimalisatie Daadwerkelijke procestijd inkorten 
Procesindeling optimalisatie Relaties en planning tussen deelactiviteiten: parallel in plaats van serieel 
Faaltijd reductie Risico’s op faaltijd wegnemen of reduceren 
Voorbereidingstijd vereist Door het toepassen van de werkwijze kan er meer of minder tijd besteed vereist 

zijn voor het maken van het uitvoeringsplan.  

Overig   
Overlast Gevolgen voor gebouwgebruiker en veiligheid (niet tijd): geluidsoverlast, 

stofoverlast, trilling overlast of een andere vorm hiervan. 
Kosten Financiële gevolgen toepassing werkwijze door bv extra materieel of materiaal 
Duurzaamheid positieve en negatieve gevolgen op Planet gebied 
Kwaliteit eindproduct Effect van de werkwijze op het eindproduct: de fysieke en architectonische 

kwaliteiten. Is alleen van toepassing op fundamenten en product werkwijzen 
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F3 Monteren i.p.v. bouwen 
 

  

Potentie Beperkingen 

(wat kan het opleveren?)  (wat kunnen de nadelen zijn van toepassing?) 

Kortere procestijd door minder handelingen - 

  

  
 

Geschikt voor Niet geschikt voor 

(bij welke situatie: type gebouw/ element/ activiteit) (in welke situatie kan het niet of moeilijk toegepast 
worden?) 

Plaatsing van veel, repetitieve elementen Complexe aansluitingen op het bestaande 

Gevels  

  
 

Invloed per bouwfase 
 

PvE-fase Ontwerpfase uitwerkingsfase 

Uitgangspunt in PvE opnemen Uitwerken in concrete werkwijzen Detailleren van elementen 

 GO/ NO GO  

   
 

Referenties Pag. Case studies/ voorbeelden Pag. 

Bestaande wijk van morgen 153 BAM Civiel kantoor, Gouda 
 

133 

DGB gebouw, Düsseldorf 153   

    
  

Uitvoering 

Tijd Overig 

Toepassing 

Overlast 

Kosten 

Installaties  

Logistiek gemak 

Faaltijd reductie 

Procesindeling 
optimalisatie 

Procestijd 
minimalisatie 

Voorbereidingstijd 

Materieel inzet 

Maninzet 

Uitvoeringsmethode 
 gemak Project als geheel 

Bouwkundige ingrepen 

Kwaliteit eindproduct 

Algemene  
activiteiten 

Duurzaamheid 
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Uitvoering (Werkwijze fysiek) 

Op de bouw elementen niet gefabriceerd, maar kant- en klare bouwdelen worden aan elkaar gemonteerd. 
Hiervoor moeten onderdelen die door veel verschillende partijen gemaakt worden, goed op elkaar worden 
afgestemd. Vaste partners hebben daarom de voorkeur. 
 

Gemak uitvoerings-
methode  

Het voorkomen en opvangen van maatafwijkingen verdient hier speciale aandacht. 
Zie hiervoor ook werkwijze F9.  

Man inzet Met minder handelingen op de bouwplaats hoeft er ook minder man ingezet te 
worden. 

Materieel inzet  Het materieel is verschillend: doordat er met grotere elementen wordt gewerkt is er 
zwaarder transportmaterieel nodig, maar minder materieel om te bewerken 
(zaagmachines etc.) 

Logistiek gemak 
(Materiaal 
benodigdheden en 
aanvoer) 

De grotere elementen zijn over het algemeen lastiger aan te voeren. Er moet 
onderzocht worden wat de maximale afmetingen van een element zijn om te 
transporteren, en of het element voldoende stijfheid heeft om vervoerd te worden.  

Toepassing per element/ hoofdactiviteit (Effect op de hoofdactiviteiten) 

Gehele project n.v.t.  

1.C  Verhuisbewegingen  n.v.t. 

1.D  Sloop n.v.t. 

2.B Skelet  n.v.t. 

2.C  Daken Van toepassing op nieuwe elementen, zoals een lichtkoepel, die 
geplaatst worden.  

2.D  Gevel Van toepassing op nieuwe elementen, zoals facade elementen, die 
geplaatst worden.  

2.E  Binnenwanden Deze worden vaak in het werk gemaakt, omdat de systemen gemakkelijk 
op maat te maken zijn (metal-stud wanden).  Het is echter wel mogelijk. 

2.F  Vloeren Door bijvoorbeeld vloertegels in plaats van zeil dat op maat gemaakt 
moet worden, of coating.  

2.G  Trappen en hellingen Bij vervanging van de trappen/ hellingen worden elementen van bv staal 
aan elkaar gemonteerd.  

2.H  Plafonds Deze worden vaak in het werk gemaakt, omdat de systemen gemakkelijk 
op maat te maken zijn (systeemplafonds).  Het is echter wel mogelijk. 

3.A  W-Installaties Door middel van werkwijze O8: delen prefabriceren en op het werk in 
elkaar pluggen.  

3.B  E-Installaties Door middel van werkwijze O8: delen prefabriceren en op het werk in 
elkaar pluggen.  

4.  Vaste inrichtingen 
(afwerking) 

n.v.t. 

6.  AUK 
(Bouwplaatsinrichting) 

Als er minder bewerkingen op de bouw hoeven plaats te vinden, hoeft er 
wellicht ook minder materieel opgesteld te worden, zoals een zaagloods.  
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Tijd 

Procestijd minimalisatie Het monteren van bouwdelen kost minder nuttige tijd dan het in het werk 
bouwen. 

Procesindeling minimalisatie Doordat er geen natte verbindingen worden gemaakt kunnen andere 
activiteiten direct starten nadat de elementen zijn geplaatst.  

Faaltijd reductie Door handelingen niet op de bouw te doen, kan hier ook geen faaltijd in 
ontstaan. Er is wel een extra risico: de aansluiting moet precies goed 
zijn, de elementen kunnen intern niet meer gesteld worden.  

Voorbereidingstijd vereist Er is meer voorbereidingstijd nodig, bij het engineeren van de gevel. Om 
dit te beperken moet de co-maker zo vroeg mogelijk in het proces 
betrokken worden.   

 

Overlast Bewerkingen op de bouw zoals zagen produceren geluidsoverlast en 
stofoverlast. Met geprefabriceerde bouwdelen hoeven er minder of geen 
van dit soort maatregelen plaats te vinden.  

 

Kosten  Geprefabriceerde onderdelen moeten worden ontwikkeld en 
geproduceerd, dit zorgt voor extra kosten. De kosten zullen per element 
hoger zijn als de repetitie laag is. Elementenbouw wordt dus goedkoper, 
bij een groter uit te voeren volume.  

 

Duurzaamheid Er gaat minder materiaal verloren als elementen in een geconditioneerde 
fabriek worden geproduceerd.  

 

Kwaliteit eindproduct Effect van de werkwijze op het eindproduct: de fysieke en 
architectonische kwaliteiten. Is alleen van toepassing op fundamenten en 
product werkwijzen.  

 

Invloed per bouwfase 

Go/ no go momenten, aspecten waar rekening mee gehouden moet worden in elke bouwfase, etc.  
Programma fase 
Ontwerpfase 
Uitwerkingsfase 

Referenties en voorbeelduitwerkingen 

 BAM Civiel kantoor, Gouda 
  (p. 133): hier zijn de gevelpuien met glas erin geprefabriceerd.  
 Bestaande wijk van morgen (p. 153) 

 DGB gebouw, Düsseldorf (p. 153) 
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       Legenda:  

 

 

 

Wheel of potentials Uitleg van de gebruikte factoren in het Wheel 

Uitvoering   
Gemak uitvoeringsmethode  
 

Hoe vinden aspecten als maatbeheersing en montage plaats? Welke handelingen 
zijn er voor de werkwijze vereist?  

Man inzet 
 

Wat is met deze werkwijze de invloed op de arbeid die ingezet wordt op de 
bouwplaats?  

Materieel inzet  
 

Wat is met deze werkwijze de invloed op het materieel dat ingezet wordt op de 
bouwplaats? Vooral aandacht voor transportmiddelen.  

Logistiek gemak  
 

In welke vorm worden materialen aangeleverd, geprefabriceerd of in 
grondstoffen? Hoe worden deze naar de bouwplaats getransporteerd? Hoe 
worden materialen afgevoerd?  

 Toepassing  Te behalen winst per categorie elementencluster. Indeling elementenclusters uit paragraaf : 
Project als geheel (identiek) Project als geheel 
Bouwkundige ingrepen 2.B  Skelet 

2.C  Daken 
2.D  Gevel 
2.E  Binnenwanden 

2.F  Vloeren 
2.G  Trappen en hellingen 
2.H  Plafonds 
4.  Vaste inrichtingen (afwerking) 

Installaties 3.A  W-Installaties 
3.B  E-Installaties  

Algemene activiteiten 1.C  Verhuisbewegingen (gebruiker verhuizen)  
1.D   Sloopwerkzaamheden algemeen 
6.  AUK (Bouwplaatsinrichting) 

Tijd   
Procestijd minimalisatie Daadwerkelijke procestijd inkorten 
Procesindeling optimalisatie Relaties en planning tussen deelactiviteiten: parallel in plaats van serieel 
Faaltijd reductie Risico’s op faaltijd wegnemen of reduceren 
Voorbereidingstijd vereist Door het toepassen van de werkwijze kan er meer of minder tijd besteed vereist 

zijn voor het maken van het uitvoeringsplan.  

Overig   
Overlast Gevolgen voor gebouwgebruiker en veiligheid (niet tijd): geluidsoverlast, 

stofoverlast, trilling overlast of een andere vorm hiervan. 
Kosten Financiële gevolgen toepassing werkwijze door bv extra materieel of materiaal 
Duurzaamheid positieve en negatieve gevolgen op Planet gebied 
Kwaliteit eindproduct Effect van de werkwijze op het eindproduct: de fysieke en architectonische 

kwaliteiten. Is alleen van toepassing op fundamenten en product werkwijzen 
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In de mock-up versie is van elk type werkwijze één voorbeeld uitgewerkt. Van de product-werkwijzen is dat 
O4 op het volgende blad. De volgende product-werkwijzen zijn niet uitgewerkt: 
 

O1 NIET UITGEWERKT - Noodvoorzieningen prefabriceren 

 

O2 NIET UITGEWERKT - Droge verbindingen 

 

O3 NIET UITGEWERKT - Geprefabriceerde onderdelen 

 

O5 NIET UITGEWERKT - Leidingen naar buiten brengen 

 

O6 NIET UITGEWERKT - Leidingen in externe schacht 

 

O7 NIET UITGEWERKT - Leidingen in gevel 

 

O8 NIET UITGEWERKT - Stekkers installatietechniek 

 

O9 NIET UITGEWERKT - Decentrale gevelunit 
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        Legenda:  

 

 

 

Wheel of potentials Uitleg van de gebruikte factoren in het Wheel 

Uitvoering   
Gemak uitvoeringsmethode  
 

Hoe vinden aspecten als maatbeheersing en montage plaats? Welke handelingen 
zijn er voor de werkwijze vereist?  

Man inzet 
 

Wat is met deze werkwijze de invloed op de arbeid die ingezet wordt op de 
bouwplaats?  

Materieel inzet  
 

Wat is met deze werkwijze de invloed op het materieel dat ingezet wordt op de 
bouwplaats? Vooral aandacht voor transportmiddelen.  

Logistiek gemak  
 

In welke vorm worden materialen aangeleverd, geprefabriceerd of in 
grondstoffen? Hoe worden deze naar de bouwplaats getransporteerd? Hoe 
worden materialen afgevoerd?  

 Toepassing  Te behalen winst per categorie elementencluster. Indeling elementenclusters uit paragraaf : 
Project als geheel (identiek) Project als geheel 
Bouwkundige ingrepen 2.B  Skelet 

2.C  Daken 
2.D  Gevel 
2.E  Binnenwanden 

2.F  Vloeren 
2.G  Trappen en hellingen 
2.H  Plafonds 
4.  Vaste inrichtingen (afwerking) 

Installaties 3.A  W-Installaties 
3.B  E-Installaties  

Algemene activiteiten 1.C  Verhuisbewegingen (gebruiker verhuizen)  
1.D   Sloopwerkzaamheden algemeen 
6.  AUK (Bouwplaatsinrichting) 

Tijd   
Procestijd minimalisatie Daadwerkelijke procestijd inkorten 
Procesindeling optimalisatie Relaties en planning tussen deelactiviteiten: parallel in plaats van serieel 
Faaltijd reductie Risico’s op faaltijd wegnemen of reduceren 
Voorbereidingstijd vereist Door het toepassen van de werkwijze kan er meer of minder tijd besteed vereist 

zijn voor het maken van het uitvoeringsplan.  

Overig   
Overlast Gevolgen voor gebouwgebruiker en veiligheid (niet tijd): geluidsoverlast, 

stofoverlast, trilling overlast of een andere vorm hiervan. 
Kosten Financiële gevolgen toepassing werkwijze door bv extra materieel of materiaal 
Duurzaamheid positieve en negatieve gevolgen op Planet gebied 
Kwaliteit eindproduct Effect van de werkwijze op het eindproduct: de fysieke en architectonische 

kwaliteiten. Is alleen van toepassing op fundamenten en product werkwijzen 
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O4 Prefab gevel van buitenaf 
 

  

 

Potentie Beperkingen 

(wat kan het opleveren?)  (wat kunnen de nadelen zijn van toepassing?) 

Geen sloopwerkzaamheden Constructie moet sterk genoeg zijn 

Gebouwgebruiker kan binnen blijven zitten  

  
 

Geschikt voor Niet geschikt voor 

(bij welke situatie: type gebouw/ element/ activiteit) (in welke situatie kan het niet of moeilijk toegepast 
worden?) 

Aanpassen van de gevel Ontwerpen met meer transparantie dan oude gevel 

Huidige gevel mag blijven staan  

  

  
 

Invloed per bouwfase 
 

PvE-fase Ontwerpfase uitwerkingsfase 

Bepalen of oude gevel zou 
kunnen blijven 

GO/ NO GO Detaillering nieuwe gevel 

   

   
 

Referenties Pag. Case studies/ voorbeelden Pag. 

DGB gebouw, Düsseldorf 153   

Shüco 153   

    

Uitvoering 

Tijd Overig 

Toepassing 

Overlast 

Kosten 

Installaties  

Logistiek gemak 

Faaltijd reductie 

Procesindeling 

optimalisatie 

Procestijd 

minimalisatie 

Voorbereidingstijd 

Materieel inzet 

Maninzet 

Uitvoeringsmethode 
 gemak Project als geheel 

Bouwkundige ingrepen 

Kwaliteit eindproduct 

Algemene  
activiteiten 

Duurzaamheid 
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Uitvoering 

Een prefab gevelsysteem dat tegen de bestaande wand aangezet wordt. Het wordt gemonteerd op het 
buitenspouwblad in de huidige situatie, hiervoor moet gekeken worden of de belasting wel gedragen kan 
worden. In het vliesgevelsysteem kunnen allerlei panelen gemonteerd worden, zoals zonnepanelen.  

Gemak uitvoeringsmethode  De panelen worden op basis van de bestaande moduulmaat 
geproduceerd. Er is stelruimte tussen de nieuwe en bestaande gevel, die 
eventuele maatafwijkingen opvangt. Er wordt gewerkt met een steiger. De 
geveldelen worden door ankers in de bestaande verdiepingsvloeren 
verankerd.  

Man inzet Met minder handelingen op de bouwplaats hoeft er ook minder man 
ingezet te worden. 

Materieel inzet  Het materieel is verschillend: doordat er met grotere elementen wordt 
gewerkt is er zwaarder transportmaterieel nodig, maar minder materieel 
om te bewerken (zaagmachines etc.) 

Logistiek gemak  De grotere elementen zijn over het algemeen lastiger aan te voeren. Er 
moet onderzocht worden wat de maximale afmetingen van een element 
zijn om te transporteren, en of het element voldoende stijfheid heeft om 
vervoerd te worden.  

Toepassing per element/ hoofdactiviteit 

Project als geheel Doordat de gevel intact blijft stoort deze activiteit niet bij binnenactiviteiten, 
die dus parallel plaats kunnen vinden.  

1.C  Verhuisbewegingen  De gebruiker kan in het gebouw blijven. Op het moment dat de gevel is 
geplaatst zal hij de aangrenzende ruimte één tot twee dagen moeten 
verlaten zodat de oude kozijnen verwijderd worden en de vensterbank 
wordt afgewerkt.  

1.D  Sloop Intern wordt er pas gesloopt als de gevel gemonteerd is.  

2.B Skelet  n.v.t. 

2.C  Daken Aansluiting op het dak moet in het werk gebeuren. Het is aan te raden om 
een noodvoorziening in de bovenste gevelelementen op te nemen.  

2.D  Gevel Het systeem is voor deze fase ontwikkeld 

2.E  Binnenwanden n.v.t. 

2.F  Vloeren n.v.t. 

2.G  Trappen / hellingen n.v.t. 

2.H  Plafonds n.v.t. 

3.A  W-Installaties In de gecreëerde spouw is ruimte voor installaties.  

3.B  E-Installaties In de gecreëerde spouw is ruimte voor installaties.  

4.  Vaste inrichtingen  Een referentieproject (DGB gebouw, Düsseldorf) is volledig in de steigers 
gezet. Hiervoor is wel ruimte nodig om het gebouw heen. Ideaal zoude de 
elementen zo gemakkelijk te bevestigen zijn dat er geen steiger nodig is.  

6.  AUK  n.v.t. 
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Tijd 

Procestijd minimalisatie Het slopen van de oude gevel valt weg, dit scheelt nuttige  bouwtijd. 
Doordat de onderdelen geprefabriceerd zijn is de montage sneller dan een 
in het werk gemaakte gevel.  

Procesindeling optimalisatie De gevel wordt geplaatst zonder dat er aan de binnenkant gewerkt hoeft te 
worden, waardoor daar in theorie andere werkzaamheden plaats zouden 
kunnen vinden, parallel.  

Faaltijd reductie n.v.t. 

Voorbereidingstijd vereist Door handelingen niet op de bouw te doen, kan hier ook geen faaltijd in 
ontstaan. Er is wel een extra risico: de aansluiting moet precies goed zijn, 
de elementen kunnen intern niet meer gesteld worden.  

 

Overlast Wat zijn de mogelijkheden betreft een gefaseerde uitvoering? (moet het in 
het hele gebouw tegelijk of kan het De gebruiker kan in het gebouw blijven. 
Op het moment dat de gevel is geplaatst zal hij de aangrenzende ruimte 
één tot twee dagen moeten verlaten zodat de oude kozijnen verwijderd 
worden en de vensterbank wordt afgewerkt.  
 

 

Kosten  Geprefabriceerde onderdelen moeten worden ontwikkeld en geproduceerd, 
dit zorgt voor extra kosten. De kosten zullen per element hoger zijn als de 
repetitie laag is. Elementenbouw wordt dus goedkoper, bij een groter uit te 
voeren volume.  

 

Duurzaamheid Isoleren aan de buitenkant levert betere energieprestaties dan na-isoleren 
aan de binnenzijde, in verband met mogelijke koudebruggen.  
 

 

Kwaliteit eindproduct  

 

Invloed per bouwfase 

Go/ no go momenten, aspecten waar rekening mee gehouden moet worden in elke bouwfase, etc.  

Programma fase  

Ontwerpfase  

Uitwerkingsfase  

Referenties en voorbeelduitwerkingen 

Naam referentie Type Pagina  Opmerkingen 

DGB gebouw, Düsseldorf  153  
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        Legenda:  

 

 

 

Wheel of potentials Uitleg van de gebruikte factoren in het Wheel 

Uitvoering   
Gemak uitvoeringsmethode  
 

Hoe vinden aspecten als maatbeheersing en montage plaats? Welke handelingen 
zijn er voor de werkwijze vereist?  

Man inzet 
 

Wat is met deze werkwijze de invloed op de arbeid die ingezet wordt op de 
bouwplaats?  

Materieel inzet  
 

Wat is met deze werkwijze de invloed op het materieel dat ingezet wordt op de 
bouwplaats? Vooral aandacht voor transportmiddelen.  

Logistiek gemak  
 

In welke vorm worden materialen aangeleverd, geprefabriceerd of in 
grondstoffen? Hoe worden deze naar de bouwplaats getransporteerd? Hoe 
worden materialen afgevoerd?  

 Toepassing  Te behalen winst per categorie elementencluster. Indeling elementenclusters uit paragraaf : 
Project als geheel (identiek) Project als geheel 
Bouwkundige ingrepen 2.B  Skelet 

2.C  Daken 
2.D  Gevel 
2.E  Binnenwanden 

2.F  Vloeren 
2.G  Trappen en hellingen 
2.H  Plafonds 
4.  Vaste inrichtingen (afwerking) 

Installaties 3.A  W-Installaties 
3.B  E-Installaties  

Algemene activiteiten 1.C  Verhuisbewegingen (gebruiker verhuizen)  
1.D   Sloopwerkzaamheden algemeen 
6.  AUK (Bouwplaatsinrichting) 

Tijd   
Procestijd minimalisatie Daadwerkelijke procestijd inkorten 
Procesindeling optimalisatie Relaties en planning tussen deelactiviteiten: parallel in plaats van serieel 
Faaltijd reductie Risico’s op faaltijd wegnemen of reduceren 
Voorbereidingstijd vereist Door het toepassen van de werkwijze kan er meer of minder tijd besteed vereist 

zijn voor het maken van het uitvoeringsplan.  

Overig   
Overlast Gevolgen voor gebouwgebruiker en veiligheid (niet tijd): geluidsoverlast, 

stofoverlast, trilling overlast of een andere vorm hiervan. 
Kosten Financiële gevolgen toepassing werkwijze door bv extra materieel of materiaal 
Duurzaamheid positieve en negatieve gevolgen op Planet gebied 
Kwaliteit eindproduct Effect van de werkwijze op het eindproduct: de fysieke en architectonische 

kwaliteiten. Is alleen van toepassing op fundamenten en product werkwijzen 
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In de mock-up versie is van elk type werkwijze één voorbeeld uitgewerkt. Van de proces-werkwijzen is dat 
U2 op het volgende blad. De volgende product-werkwijzen zijn niet uitgewerkt: 
 

U1 NIET UITGEWERKT - Langere werkdagen (+ weekend) 

 

U3 NIET UITGEWERKT - Meer mensen tegelijk inzetten 

 

U4 NIET UITGEWERKT - Deelactiviteiten als aparte functies 

 

U5 NIET UITGEWERKT - Gedwongen positioneren 
 

U6 NIET UITGEWERKT - Stortkoker van containers 
 

U7 NIET UITGEWERKT - Afvalcollecte 

 

U8 NIET UITGEWERKT - Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad 

 

U9 NIET UITGEWERKT - Proefstuk uitvoeren 

 

U10 NIET UITGEWERKT - Modulair afschermsysteem 

 

U11 NIET UITGEWERKT - Smart Building Logistics 
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        Legenda:  

 

 

 

Wheel of potentials Uitleg van de gebruikte factoren in het Wheel 

Uitvoering   
Gemak uitvoeringsmethode  
 

Hoe vinden aspecten als maatbeheersing en montage plaats? Welke handelingen 
zijn er voor de werkwijze vereist?  

Man inzet 
 

Wat is met deze werkwijze de invloed op de arbeid die ingezet wordt op de 
bouwplaats?  

Materieel inzet  
 

Wat is met deze werkwijze de invloed op het materieel dat ingezet wordt op de 
bouwplaats? Vooral aandacht voor transportmiddelen.  

Logistiek gemak  
 

In welke vorm worden materialen aangeleverd, geprefabriceerd of in 
grondstoffen? Hoe worden deze naar de bouwplaats getransporteerd? Hoe 
worden materialen afgevoerd?  

 Toepassing  Te behalen winst per categorie elementencluster. Indeling elementenclusters uit paragraaf : 
Project als geheel (identiek) Project als geheel 
Bouwkundige ingrepen 2.B  Skelet 

2.C  Daken 
2.D  Gevel 
2.E  Binnenwanden 

2.F  Vloeren 
2.G  Trappen en hellingen 
2.H  Plafonds 
4.  Vaste inrichtingen (afwerking) 

Installaties 3.A  W-Installaties 
3.B  E-Installaties  

Algemene activiteiten 1.C  Verhuisbewegingen (gebruiker verhuizen)  
1.D   Sloopwerkzaamheden algemeen 
6.  AUK (Bouwplaatsinrichting) 

Tijd   
Procestijd minimalisatie Daadwerkelijke procestijd inkorten 
Procesindeling optimalisatie Relaties en planning tussen deelactiviteiten: parallel in plaats van serieel 
Faaltijd reductie Risico’s op faaltijd wegnemen of reduceren 
Voorbereidingstijd vereist Door het toepassen van de werkwijze kan er meer of minder tijd besteed vereist 

zijn voor het maken van het uitvoeringsplan.  

Overig   
Overlast Gevolgen voor gebouwgebruiker en veiligheid (niet tijd): geluidsoverlast, 

stofoverlast, trilling overlast of een andere vorm hiervan. 
Kosten Financiële gevolgen toepassing werkwijze door bv extra materieel of materiaal 
Duurzaamheid positieve en negatieve gevolgen op Planet gebied 
Kwaliteit eindproduct Effect van de werkwijze op het eindproduct: de fysieke en architectonische 

kwaliteiten. Is alleen van toepassing op fundamenten en product werkwijzen 
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Planning met startintervallen / serieel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Activiteit 1

Activiteit 2

Activiteit 3

Activiteit 4

Planning met parallelle processen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Activiteit 1

Activiteit 2

Activiteit 3

Activiteit 4

week

week

Oplevering

Oplevering

U2 Processen parallel inrichten 
 

  

 

Potentie Beperkingen 

(wat kan het opleveren?)  (wat kunnen de nadelen zijn van toepassing?) 

Tijd verkorten door deelprocessen tegelijk uitvoeren 
in plaats van na elkaar 

Er kan meer materieel nodig zijn 

 Het is drukker op de bouwplaats 

  
 

Geschikt voor Niet geschikt voor 

(bij welke situatie: type gebouw/ element/ activiteit) (in welke situatie kan het niet of moeilijk toegepast 
worden?) 

Alle processen die in veel deelactiviteiten zijn op te 
delen 

Deelprocessen die in het kritieke pad van elkaar 
liggen (niet onafhankelijk zijn) 

  

  

  
 

Invloed per bouwfase 
 

PvE-fase Ontwerpfase uitwerkingsfase 

Behoefte tijdverkorting bepalen  GO/ NO GO moment 

   

   
 

Referenties Case studies 

Arpa Lean bouwen DHV kantoor te Amersfoort 
 

Uitvoering 

Tijd Overig 

Toepassing 

Overlast 

Kosten 

Installaties  

Logistiek gemak 

Faaltijd reductie 

Procesindeling 
optimalisatie 

Procestijd 
minimalisatie 

Voorbereidingstijd 

Materieel inzet 

Maninzet 

Uitvoeringsmethode 
 gemak Project als geheel 

Bouwkundige ingrepen 

Kwaliteit eindproduct 

Algemene  
activiteiten 

Duurzaamheid 
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figuur 12 Schematische weergave processen parallel plannen 

  

Planning met startintervallen / serieel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Activiteit 1

Activiteit 2

Activiteit 3

Activiteit 4

Planning met parallelle processen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Activiteit 1

Activiteit 2

Activiteit 3

Activiteit 4

week

week

Oplevering

Oplevering
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Uitvoering 

Door uitvoeringsprocessen tegelijk uit te voeren wordt de totale bouwtijd korter: ploegen wachten niet op 
elkaar. Gerelateerd is het Lean principe: besteedt alleen tijd aan activiteiten die waarde toevoegen. 

Als er veel ploegen tegelijkertijd op de bouw werken, wordt de uitvoering complexer. Zo is er tegelijkertijd 
meer materiaal aanwezig op de bouw omdat de dagproductie hoger wordt. Communicatie en afstemming 
onderling is nodig zodat men elkaar niet in de weg loopt. Er is minder ruimte voor bouwplaats transport.  

Gemak uitvoeringsmethode   

Man inzet  

Materieel inzet  Als er processen parallel plaatsvinden, is het mogelijk dat er meer 
materieel nodig is, omdat men dit niet na elkaar gebruikt maar 
tegelijkertijd. Voorbeelden zijn bouwliften, steigers, etc.   

Logistiek gemak   

Toepassing per element/ hoofdactiviteit 

Project als geheel De elementen worden hier als deelprocessen gezien. De installaties 
worden dan parallel uitgevoerd met de gevel bijvoorbeeld.  

1.C  Verhuisbewegingen  Kan van invloed zijn als er gefaseerd gewerkt wordt. Op plaatsen waar de 
gebouwgebruiker blijft, kunnen geen bouwactiviteiten plaatsvinden.  

1.D  Sloop Geen invloed op het slopen zelf, maar slopen ligt wel op het kritieke pad 
voordat andere activiteiten op dezelfde plaats kunnen starten. Deze zullen 
dus vlak erachter aan moeten beginnen.  

2.B Skelet  Als de doorbraak werkoppervlak van een andere ploeg betreft kan dit 
parallelle processen belemmeren. Rekening houden met het niet wind- en 
waterdicht zijn van het gebouw. Tegelijkertijd schilderen bijvoorbeeld wordt 
dan weersafhankelijk.  

2.C  Daken Als er alleen aan de buitenzijde van het gebouw (op het dak) wordt 
gewerkt, kunnen de activiteiten binnen ongestoord parallel plaatsvinden. 
Echter, als er ook gevelvernieuwing plaatsvindt kan het zijn dat het dak 
hierna vernieuwd moet worden. Tijdens de gevelvernieuwing is de kans 
namelijk groot dat men op het dak zal lopen, waardoor de kans op 
beschadigingen aanwezig is.  

2.D  Gevel Net als bij dakdoorbraak: rekening houden met het niet wind- en waterdicht 
zijn van het gebouw. Tegelijkertijd schilderen bijvoorbeeld wordt dan 
weersafhankelijk.  

2.E  Binnenwanden De (systeem) plafonds kunnen pas worden geplaatst als de installaties die 
zij verbergen (grotendeels) geplaatst zijn, dit zijn dus geen parallelle 
processen. Dit kan ook het geval zijn bij de wanden.  

2.F  Vloeren  

2.G  Trappen / hellingen  

2.H  Plafonds De (systeem) plafonds kunnen pas worden geplaatst als de installaties die 
zij verbergen (grotendeels) geplaatst zijn, dit zijn dus geen parallelle 
processen. Dit kan ook het geval zijn bij de wanden. 

3.A  W-Installaties Het leidingwerk loopt door het hele gebouw heen in plaats van afbakening 
op één bouwdeel. Dit betekent dat de werkzaamheden met alle andere 
afgestemd moeten worden. Ook zijn installaties vaak niet voor een 
gedeelte van het gebouw afkoppelbaar. Als er nog een gebouwgebruiker in 
het gebouw zit, zullen de installaties hier moeten blijven functioneren, 
terwijl een ander deel van de installatie vernieuwd wordt.   

3.B  E-Installaties Als het licht vernieuwd wordt, en in dezelfde ruimte vinden parallelle 
processen plaats, moet er tijdelijk werklicht geregeld worden.  

4.  Vaste inrichtingen  De afwerking kan in principe niet parallel plaatsvinden met andere 
werkzaamheden, zoals sloop. Als dit wel gebeurt is er een grote kans dat 
er beschadigingen ontstaan aan reeds afgewerkte bouwdelen, die dan 
later weer opnieuw afgewerkt moeten worden. Natte afwerkingen hebben 
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niet de voorkeur omdat er een droog-interval benodigd is bij de volgende 
activiteit. 

 

 

figuur 13 Schematische weergave processen parallel plannen 

  

Planning met startintervallen / serieel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Activiteit 1

Activiteit 2

Activiteit 3

Activiteit 4

Planning met parallelle processen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Activiteit 1

Activiteit 2

Activiteit 3

Activiteit 4

week

week

Oplevering

Oplevering
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6.  AUK  Parallelle processen betekent dat er meer man tegelijkertijd aanwezig is, 
algemene voorzieningen zoals een schaftkeet zullen dan meer capaciteit 
moeten hebben. Wellicht zijn er ook meer transportvoorzieningen nodig.  

Tijd 

Procestijd minimalisatie n.v.t. 

Procesindeling optimalisatie Bouwtijd wordt verkort doordat activiteiten niet serieel maar parallel 
worden uitgevoerd. In schema vorm: 

Faaltijd reductie n.v.t. 

Voorbereidingstijd vereist Er zijn meer mensen tegelijk aan het werk op hetzelfde oppervlak, dit 
vergt meer coördinatie vooraf.  

 

Overlast Er kan overlast ontstaan als er veel ploegen tegelijkertijd in of om het 
gebouw aanwezig zijn. Deze overlast kan bestaan uit geparkeerde 
voertuigen, personen die op de werkplekken aanwezig zijn, materieel dat 
zich in of om het gebouw bevindt. Er moet naar gestreefd worden dat de 
gebouwgebruiker niet merkt dat er bouwplaats personeel aanwezig is.   

 

Kosten  Er kunnen meerkosten zijn doordat er meer materieel benodigd is 
tegelijkertijd. 

 

Duurzaamheid Geen invloed.  

 

Kwaliteit eindproduct n.v.t., deze werkwijze heeft geen invloed op het product.  

Invloed per bouwfase 

Go/ no go momenten, aspecten waar rekening mee gehouden moet worden in elke bouwfase, etc.  

Programma fase  

Ontwerpfase  

Uitwerkingsfase  

Referenties en voorbeelduitwerkingen 

Naam referentie Type Pagina  Opmerkingen 

Arpa Marktpartij 153  

DHV kantoor, Amersfoort 
 

Voorbeeldproject 133  
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D In deel A is de indeling in elementenclusters al beschreven. Dit deel biedt vervolginformatie betreft de 
werkwijzen uit deel B. Voor meer uitleg betreft indeling van elementenclusters, zie paragraaf 0.5. Voor 
de leeswijzer, zie paragraaf 0.5. 

 Voor informatie gebundeld per werkwijze wordt verwezen naar deel C. 
 Voor informatie gebundeld per bouwfase wordt verwezen naar deel E. 
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D. Informatie per 

elementencluster 
 

 

 Elementencluster Pagina  Elementencluster Pagina 

 

Project als geheel 101 

 

2.F 
Vloeren 

101 

 

1.C 
Gebruiker 
verhuizen 

101 

 

2.G 
Trappen/ 
hellingen 

101 

 

1.D  
Slopen algemeen 

101 

 

2.H 
Plafonds 

101 

 

2.B  
Skelet 

101 

 

3.A 
W-installaties 

101 

 

2.C 
Daken 

101 

 

3.B 
E-installaties 

101 

 

2.D  
Gevel 

103 

 

4 
Vaste 
inrichtingen 

101 

 

2.E 
Binnenwanden 

101 

 

6 
Bouwplaats 
inrichting 

101 

figuur 14 Verwijzingen naar de beschrijvingen van de elementenclusters 
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Niveau 1 
ruimtelijke delen 

Niveau 2 
elementen-clusters 

Niveau 3 
elementen 

1 Grond " 1.A Verwerving 
  1.B infrastructurele voorzieningen 

  1.C Verhuisbewegingen 

  1.D slopen 

2 bouwkundige w. 2A fundering 2.A(11) bodemvoorzieningen(13) vloeren op grondslag 
(16) funderingsconstructies(17) paalfunderingen 

 2B skelet  (21)  dragende buitenwanden (22) dragende binnenwanden  
(23) dragende vloeren(27) dragende daken  
(28) hoofddraagconstructies 

 2C daken (27) dakafbouwconstructie (37) dakopeningen (47) 
dakafwerkingen 

 2D gevel (21) buitenwandafbouwconstructie 
(31) buitenwandopeningen (41) buitenwandafwerkingen 

 2E binnenwanden (22) binnenwandafbouwconstructie 
(32) binnenwandopeningen (42) binnenwandafwerkingen 

 2F vloeren (23) vloerafbouwconstructie (33) vloeropeningen 
(43) vloerafwerkingen 

 2G trappen en hellingen (24) trap- en hellingconstructie (34) ballustrades en leuningen 
(44) trap- en hellingafwerkingen 

 2H plafonds (45) plafondafwerkingen 

3 installaties 3A werktuigbouwkundige install. (51) warmteopw. (55) koudeopw. / distributie 

  (52) afvoeren  (56) warmtedistributie 
  (53) water (57) luchtbehandeling 
  (54) gassen (58) regeling klimaat / sanitair 

 3B elektrotechnische installaties (61) centrale elektro-
technische voorzieningen 

(64) communicatie 

  (62) krachtstroom (65) beveiliging 
  (63) verlichting (67) gebouwbeheervoorzieningen 
 3C lift en transport (66) lift en transport  

4 vaste inrichtingen Sanitaire inrichtingen Vaste voorzieningen: 4.A(71) verkeer (72) gebruikers (73) 
keuken (74) sanitair (75 onderhoud (76) opslag  

5 terrein " 5.A(90) terrein, bouwkundig 
  5.B(90) terrein, werktuigbouwkundige installaties 
  5.C(90) terrein, elektrotechnische installaties 

6 AUK Algemene Uitvoering Kosten 6.U1 AUK geheel gebouw 

  6.U2 AUK project/ bouwplaatsinrichting 
  6.U3 AUK project/ werkvoorbereiding en uitvoering 
7 losse inrichtingen en 
 bedrijfsinstallaties 

7.A totaal losse inrichtingen 
 

 

 7.B bedrijfsinstallaties  
8 bijkomende kosten   

figuur 15 Indeling in elementenclusters volgens NEN 2634 (dik omkaderd zijn elementenclusters die in dit handboek 
worden gebruikt 
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In de mock-up versie is alleen elementencluster 2.D uitgewerkt op de volgende pagina. De volgende 
elementenclusters zijn niet uitgewerkt: 
 

NIET UITGEWERKT - Project als geheel 
 

NIET UITGEWERKT - 1.C Verhuisbewegingen (gebruiker verhuizen)  
 

NIET UITGEWERKT - 1.D Sloopwerkzaamheden algemeen 
 

NIET UITGEWERKT - 2.B Skelet (verandering draagconstructie) 
 

NIET UITGEWERKT - 2.C Daken 
 

NIET UITGEWERKT - 2.E Binnenwanden 
 

NIET UITGEWERKT - 2.F Vloeren 
 

NIET UITGEWERKT - 2.G Trappen en hellingen 
 

NIET UITGEWERKT - 2.H Plafonds 
 

NIET UITGEWERKT - 3.A W-Installaties 
 

NIET UITGEWERKT - 3.B E-Installaties (+ 3.C Lift) 
 

NIET UITGEWERKT - 4.  Vaste inrichtingen (afwerking) 
 

NIET UITGEWERKT - 6.  AUK (Bouwplaatsinrichting) 
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Alle elementen die bij dit cluster horen, staan in figuur 16 

Code Functioneel gebouwelement 
   Variant-elementengroepen 

Toelichting 

21 Buitenwandafbouwconstructie  
21.0    Buitenwanden; algemeen  
21.1    Buitenwanden; niet constructief Bijvoorbeeld vliesgevels 
21.2    Buitenwanden; constructief  
31 Buitenwandopeningen  
31.0    Buitenwandopeningen; algemeen  
31.1    Buitenwandopeningen; niet gevuld   
31.2    Buitenwandopeningen; gevuld met ramen  
31.3    Buitenwandopeningen; gevuld met deuren  
31.4    Buitenwandopeningen; gevuld met puien  
41 Buitenwandafwerkingen  
41.0    Buitenwandafwerkingen; algemeen  
41.1    Buitenwandafwerkingen Hier valt ook (na)isolatie onder 
- Algemene Uitvoeringskosten Alle uitvoeringskosten direct van toepassing op dit 

elementencluster 

figuur 16 Onderdelen elementencluster.D volgens NEN 2634 en de NL-Sfb methode.  
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2.D Gevel 

Beschrijving elementencluster 

In NEN 2634 is beschreven welke onderdelen uit de Elementenmethode ’91 (oftewel de NL-Sfb methode) 
tot het elementencluster ‘Gevel’ behoren.  

Bij bestaande gebouwen komt hier nog een aantal activiteiten bij, volgens figuur 17 Bijkomende activiteiten 
in elementencluster 2.D. 

Code Activiteit bij bestaande bouw Toelichting 

 Sanering asbest  

 Sloop oude elementen gevel  Hiermee worden alle elementen bedoeld uit figuur 16 

figuur 17 Bijkomende activiteiten in elementencluster 2.D.  

In de praktijk wordt vaak niet de hele gevel vervangen, maar alleen een borstwering of de isolatie, of alleen 
de raampartijen. Voor elk element wort apart beslist of deze wordt vervangen of bewerkt, vervolgens op 
welke manier. 

Risico’s en beperkingen 

Voorbeelden van situaties die tot vervelende gevolgen leiden en extra aandacht behoeven, bv het vinden 
van asbest. 

Bij een verduurzaming zijn er algemene risico´s en risico´s die afhankelijk zijn van de invulling van het 
project. Hier wordt aan de hand van de projectanalyse gewaarschuwd voor mogelijke risico´s bij de 
uitvoering, en zo mogelijk ook wijzen om hiermee om te gaan. Het gaat hier om het reduceren van faaltijd. 
Een krappe voorbereidingstijd kan bijvoorbeeld leiden tot foutieve metingen.   

Asbest 
Een belangrijk knelpunt bij het werken met de gevel is het saneren van eventueel asbest. Hiervoor moet er 
eerst door een gediplomeerd bedrijf onderzoek worden gedaan naar de aanwezigheid van asbest: locatie 
en type asbest.  

Engineering 
Als er gestart wordt met het project moet de engineering klaar zijn. Tijdens het engineeren moet de 
uitvoerder van de gevel worden betrokken (conform het Lean principe) om mogelijkheden te onderzoeken, 
en ontwerpbeslissingen te maken op basis van ervaring bij de uitvoering.  

Ruimte om het gebouw (Situatie) 
Een gevel is het meest kritieke gebouwonderdeel met betrekking tot de omgeving van het gebouw. Het 
grootste deel van de werkzaamheden wordt vanaf de buitenzijde uitgevoerd. Hier moet voldoende ruimte 
voor zijn.  

De kwaliteit van de buitenruimte (stoep) is ook relevant met betrekking tot de gevelwerkzaamheden. Een 
voorbeeld is een gebouw in een binnenstedelijke omgeving aan een drukke weg. Door een ondergrondse 
parkeergarage kon direct naast het gebouw de stoep niet belast worden. Er moest bij de gemeente 
ontheffing aangevraagd worden om ’s nachts de weg af te zetten, om hierop de verrijkers te plaatsen.  

Omgeving 
De gevel heeft niet alleen contact met de gebouwgebruikers, maar ook passerend verkeer, voetgangers en 
omwonenden. Er moeten bij gevelwerkzaamheden dan ook maatregelen getroffen worden voor deze 
betrokkenen.  
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figuur 18 Schematisch overzicht van de verbanden tussen werkwijzen die van toepassing zijn op elementencluster 2.D Gevel 
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Potentie werkwijzen  

Waardering welke werkwijzen veel/weinig potentie voor tijdwinst hebben.  

F1 Minder handelingen op bouwplaats 
Dit fundament is als inspiratie bedoeld bij het ontwerpen van het uitvoeringsplan. Het terugbrengen van het 
aantal handelingen op de bouwplaats is meer rendabel naarmate de repetitie van de handelingen hoger is, 
en de te plaatsen elementen groter. Bij bijvoorbeeld het vervangen van een complete gevel van een 
gebouw van 10 verdiepingen, moet meer aandacht naar het reduceren van handelingen dan bij het 
incidenteel vervangen van een kitvoeg.  

Voor concrete uitwerkingen wordt het werkwijze schema uit figuur 18 gebruikt: zie werkwijze F2, F3 en F4 

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 75 

F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 
Het opbouwen van een steiger heeft verschillende nadelen: het is kostbaar, kost tijd en er is ruimte om het 
gebouw nodig. Steigers kunnen vervangen worden door hoogwerkers, als het werk aan de gevel zelf 
beperkt is, bijvoorbeeld bij prefab delen die in korte tijd gemonteerd kunnen worden. De oude constructie 
kan dan (gedeeltelijk) blijven staan of worden gesloopt. Andere alternatieven zijn het gebruik van mobiele 
kranen. Verrijkers kunnen alleen worden toegepast bij een vlakke ondergrond. Dit is bijvoorbeeld niet het 
geval als er zich een inrit voor een parkeergarage of andersoortige hellingbaan naast het gebouw bevindt.  

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 75 

F3 Monteren i.p.v. bouwen 
Hiermee wordt bedoeld dat geveldelen niet op de bouw geproduceerd worden, maar elders. Op de bouw 
hoeven de elementen dan slechts nog aan elkaar en het bestaande gebouw worden gekoppeld. Vooral 
veel potentie bij het plaatsen van veel, repetitieve elementen.  

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 77 

F4 Bestaande delen niet slopen 
De bestaande gevel blijft dan (deels) staan, er wordt een nieuwe gevel tegenaan geplaatst. Men moet goed 
opletten dat deze aansluitingen gemaakt kunnen worden zonder met asbest in aanraking te komen. 
Daarnaast moet het ontwerp zo zijn dat de bestaande geveldelen het ontwerp niet belemmeren, door 
bijvoorbeeld meer transparantie dan in de oude gevel. De constructie moet ook het gewicht van twee 
gevels kunnen dragen. Hierdoor vindt het proces slopen niet of korter plaats. Meer informatie over deze 
werkwijze vanaf pagina 75.  

F5 Risico’s faaltijd minimaliseren 
Altijd een aandachtspunt. Van te voren is natuurlijk niet te berekenen hoeveel faaltijd er bespaard kan 
worden, maar er zijn wel een aantal punten waar het in het verleden mis is gegaan en waarvan geleerd kan 
worden. Faaltijd bij gevels ontstaat wanneer: 

 Er te weinig voorbereidingstijd is genomen. Doordat er tijdens het werk nog detailleringen van 
gevelconstructies uitgewerkt moet worden, moet de uitvoerende partij soms wachten.  

 Onduidelijkheid betreft het ontwerp of PvE. Tijdens de bouw komt de opdrachtgever erachter dat dit 
toch niet het gewenste is, en moeten er aanpassingen gedaan. Tijdens het maken van deze 
beslissingen en levertijd ligt het project stil.  

 Onvoldoende testen ontwerp. Leverancier en plaatser van de gevel spelen een belangrijke rol in 
het ontwerpen van een maakbare gevel.  

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 75 

F6 Meer manuren maken in één kalenderperiode 
In principe altijd potentie, is ook afhankelijk van de eisen van de opdrachtgever aan overlast tijdens 
kantooruren. Er wordt meer geproduceerd in een kortere tijd. Voor concrete uitwerkingen wordt het 
werkwijze schema uit figuur 18 gebruikt: zie werkwijze U1, U2 en U3.  
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Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 75 

F8 Materiaal aan- en afvoer 
Deze werkwijze is vooral bedoeld voor het aan- en afvoeren van materialen binnen het gebouw. Bij de 
gevel wordt materiaal vaak via de buitenzijde al afgevoerd. Bij kleinere gebouwen valt hier dus weinig winst 
te behalen. Bij veel verdiepingen en weinig aanwezige transportcapaciteit is het wel aan te raden om 
voorbereidingstijd te steken in een methode om materiaal snel en veilig aan- en af te voeren. Door deze 
logistieke activiteiten uit het kritieke pad halen kan er veel tijdswinst behaald worden.  

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 75 

F9 Maatbeheersing & montage 
Bij het plaatsen van elementen in de gevel kan het veel tijd schelen, als er geen tijd wordt besteed aan het 
op maat maken en positioneren van elementen. Bij bestaande bouw moet hier veel meer aandacht naartoe 
als bij nieuwbouw. Dit komt onder andere doordat er gewerkt moet worden met de bestaande afmetingen, 
en bijbehorende maatafwijkingen. Deze maatafwijkingen kunnen komen van de originele bouw, maar ook 
door verzakkingen, aanpassingen etc. gedurende de levensloop van het gebouw. Afwijkingen kunnen 
worden opgevangen door middel van stelruimte tussen de producten of het op maat maken van de 
producten.  

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 75 

F10 Geen overlast veroorzaken 
Dit lijkt triviaal, maar vaak wordt er alleen aan symptoombestrijding gedaan waar dit het meest nodig is. 
Door methodisch te onderzoeken of de overlast voor de gebouwgebruiker weggenomen kan worden, 
kunnen restricties omzeild worden betreft werktijden etc, waardoor de bouwer meer vrijheid in zijn planning 
heeft. Dit kan bijvoorbeeld door binnen geluidsdichte schotten tegen de gevel aan te plaatsen, waardoor de 
gebouwgebruiker daarachter kan blijven werken.  

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 75 

F11 Gebouw alleen buiten bewerken 
Een uitwerking van F10. Door de huidige gevel zo lang mogelijk intact te laten tijdens bewerkingen aan de 
buitenzijde kan de gebouwgebruiker aanwezig blijven tijdens werkzaamheden.  

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 75 

F12 Schroeven/boren/hakken voorkomen 
Een uitwerking van F10. Door geen stortende geluiden te produceren kan de gebouwgebruiker aanwezig  
blijven tijdens werkzaamheden, en is er meer vrijheid in het plannen van de bouwactiviteiten. Alternatieven 
zijn lijmen en klemmen.   

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 75 

O1 Noodvoorzieningen prefabriceren 
Van toepassing bij het plaatsen van grote (geprefabriceerde) elementen. Hierin worden voorzieningen t.b.v. 
de veiligheid al in het element geplaatst, bijvoorbeeld valbeveiligingen. Bij gevelelementen kan ook een 
noodvoorziening meegenomen worden om de gevel-dakafdichting tijdelijk te realiseren totdat de dakdekker 
deze definitief maakt. Op de bouw hoeven deze voorzieningen niet meer aangebracht te worden, dat 
scheelt tijd.   

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 83 
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O2 Droge verbindingen 
Bij elke verbinding die gemaakt wordt tussen bouwelementen hebben droge verbindingen de voorkeur, als 
deze in het kritieke pad liggen. Er hoeft dan namelijk niet gewacht te worden op het drogen voor de 
volgende activiteit.  

LET OP: dit is een tegenstelling met werkwijze F12, waar wordt aangeraden om bijvoorbeeld te lijmen 
(natte methode) in plaats van te boren (bouten, droge methode). Een sneldrogende lijm of klemmen kan 
uitkomst bieden. Het ligt hier aan de  prioriteiten in het project, en de winst die met beide werkwijzen te 
behalen valt.  

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 83 

O3 Geprefabriceerde onderdelen 
Hiermee wordt bedoeld dat geveldelen niet op de bouw geproduceerd worden, maar elders. Op de bouw 
hoeven de elementen dan slechts nog aan elkaar en het bestaande gebouw worden gekoppeld. Vooral 
veel potentie bij het plaatsen van veel, repetitieve elementen. Let er hierbij op dat ook het gedeeltelijk 
prefabriceren al tijdwinst kan opleveren! Bijvoorbeeld gevelelementen om en om prefabriceren, zodat 
tussen deze stijlen slechts regelwerk toegevoegd hoeft te worden. Zo wordt de constructie niet te zwaar. 
De elementen moeten wel transporteerbare delen zijn, er kan beslist worden het glas wel of niet in het 
geprefabriceerde element te voegen.  

De tijdwinst zit niet alleen in het weghalen van activiteiten op de bouwplaats, maar ook het risico dat er bij 
deze activiteiten iets misgaat waardoor faaltijd ontstaat.  

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 83 

O4 Prefab gevel van buitenaf 
Een gedetailleerdere uitwerking van werkwijze )3, toegespitst op de gevel. Deze werkwijze wordt door veel 
leveranciers (bv Shüco) uitgewerkt. Uitgangspunten voor toepassing is het plaatsen van een nieuwe gevel 
voor de bestaande. Toepasbaarheid: 

 Vervanging van gevel of delen hiervan 
 Nieuwe gevel niet meer transparant dan oude 
 Constructie kan extra gewicht dragen 
 Geen bewerking van asbesthoudende delen 

De winst: oude gevel hoeft niet gesloopt te worden, gebouwgebruiker kan blijven, weinig handelingen op de 
bouw.  

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 85 

U1 Langere werkdagen (+ weekend) 
In principe altijd potentie, doordat er meer productie uren worden gedraaid. Deze werkwijze houdt in dat er 
in plaats van 8 uur per dag bijvoorbeeld 12 of zelfs 24 uur per dag wordt gewerkt en/of in weekenden 
doorwerken. Door Arbo en cao normen zal dit dan door verschillende personen/ ploegen gebeuren. 
Aandachtspunten: 

 Communicatie: overdracht tussen ploegen 
 Alle processen moeten productietempo bijhouden 
 Extra kosten buiten gewone tijden werken 
 Tijd efficiënt benutten door voldoende aanwezigheid van informatie (zie ‘communicatie’) en 

materiaal/ materieel  

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 91 
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U2 Processen parallel inrichten 
Door deelprocessen tegelijk uit te voeren in plaats van na elkaar wordt de totale bouwtijd korter: ploegen 
wachten niet op elkaar. Gerelateerd is het Lean principe: besteedt alleen tijd aan activiteiten die waarde 
toevoegen. Toepassing: 

 Een schema maken met de te onderscheiden deelprocessen en de verbanden hiertussen 
 Beslissen welke deelactiviteiten tegelijk plaats kunnen vinden, bijvoorbeeld buitenafwerking tegelijk 

met binnenafwerking 
 Interval tussen de starts van de deelprocessen verkleinen: het afkitten van element 1 kan al starten 

als de glaszetter is doorgegaan naar element 2.  
 Benodigde ruimte voor verschillende ploegen om op één geveldeel te werken  

Winst: twee processen worden op dag 1 uitgevoerd, in plaats van proces A op dag 1 en proces B op dag 2.  

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 93 

U3 Meer mensen tegelijk inzetten 
In principe is er altijd potentie, maar de beperkingen worden groter naarmate er meer mensen ingezet 
worden op dezelfde ruimte. Toepassing: 

 Twee ploegen met dezelfde taak kunnen aan de uiteinden van gevel naar elkaar toe werken 
 Meer mensen hebben meer materieel nodig 
 Werkruimte moet beschikbaar zijn. Om dit mogelijk te maken kan de logistiek weggehaald worden, 

zie U11 

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 91 

U4 Deelactiviteiten als aparte functies 
Een ploeg doet vaal verschillende deelactiviteiten. Door deze activiteiten onder te verdelen in aparte 
ploegen of personen kan er anders gepland worden. De activiteiten kunnen dan bijvoorbeeld tegelijk 
plaatsvinden, of juist op een tijdstip dat er normaal niet gewerkt zou worden (logistiek, zie U11). 
Toepassing: 

 Elke deelactiviteit wordt door een andere ploeg gedaan. De ploegen werken als een trein achter 
elkaar aan.  

 Meer materieel nodig: bijvoorbeeld verrijkers 
 Faaltijd bij onvoldoende communicatie tussen de ploegen 

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 91 

U5 Gedwongen positioneren 
Van toepassing bij het plaatsen van een nieuwe gevel, bestaande uit elementen. Voor de plaatsing van het 
element worden voorzieningen getroffen, zo dat de elementen niet meer gesteld of bijgewerkt hoeven te 
worden, maar meteen op de correcte positie staan. Bij een bestaand gebouw zijn hier eigenlijk twee 
manieren voor: 

 Vóór plaatsing van het element een voorziening in het werk maken, zo dat het standaard element 
hier direct op past 

 Elk element op maat fabriceren, aan de hand van inmetingen van elk gevelvlak.  
Het nadeel bij de gevel is dat de positioneerplaats nog niet zichtbaar is als de oude gevel nog gesloopt 
moet worden. Dit is nog een argument voor het niet slopen van de oude gevel (zie F4 en O4).  

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 91 

U6 Stortkoker van containers 
Bij veel verdiepingen en een grote hoeveelheid afvoer materialen is het aan te raden om een voorziening te 
treffen om materiaal snel via de buitenzijde af te kunnen voeren. Dit concept is uitgewerkt voor het City 
Living project te Amsterdam. Systeem met oude containers die op hun zijkant aan elkaar worden gelast en 
de deuren en ´achterkant´ eruit worden gehaald, zodat er een soort enorme stortkoker ontstaat, door een 
staalconstructie aan de vloeren vastgemaakt.  

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 91 
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U7 Afvalcollecte 
Een externe partij ontzorgt het bouwplaatspersoneel van alle vormen van afval, inclusief stof etc. Potentie 
bij beperkte beschikbaarheid interne transportmiddelen (bv lift). Materiaal wordt dan op de verdiepingen 
verzameld en na bouwtijd wordt ongescheiden afval afgevoerd en de bouwplaats schoongemaakt 

Doordat de afvalcollecte na bouwtijd plaatsvindt kunnen de gevelzetters etc. zich concentreren op hun 
daadwerkelijke werkzaamheden: de bouwers bouwen. Deze werkwijze moet al aangegeven worden bij het 
maken van de afspraken met co-makers, zodat zij dit in hun prijs en planning kunnen verwerken.  

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 91 

U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad 
Van toepassing als er nabij bepaalde geveldelen of verdiepingen andere (bouw)activiteiten moeten 
plaatsvinden, bijvoorbeeld het plaatsen van een leidingschacht of het terugplaatsen van gebruikers. Door 
de gevel daar eerst te vervangen of aan te passen, hoeven andere activiteiten minder lang te wachten. 
Hierdoor kunnen verschillende processen meer parallel worden uitgevoerd. (zie ook U2) 

Als de gevel op de hoogste verdiepingen als eerst wordt vervangen, kan de steiger (indien aanwezig) daar 
als eerst worden afgebroken. Dit scheelt weer in de huurprijs.  

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 91 

U9 Proefstuk uitvoeren 
Bij een bestaand gebouw is het een groot risico dat men bij de sloop van de oude gevel iets tegenkomt dat 
niet verwacht werd, bijvoorbeeld een aangetaste constructie of asbest. Hierop wordt geanticipeerd door 
één proefstuk uit te voeren. Daarnaast wordt de uitvoeringsmethode geoptimaliseerd. Of het rendabel is om 
een proefstuk te maken hangt grotendeels af van het totale volume, de repetitie van het nieuw te plaatsen 
deel. Toepassing: 

 Bestaande delen bewerken, onzekerheid over status en opbouw  
 Extra overlastmoment voor gebouwgebruiker 
 Kosten door extra moment materieel/ arbeid nodig 
 Engineering gevel moet eerder klaar zijn 
 Één stramien van de gevel uitvoeren voor start bouw complete gevel 
 Faaltijd door verrassingen voorkomen 

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 91 

U11 Smart Building Logistics 
Alle logistieke bewegingen worden in handen van een externe partij gelegd. Op de bouw worden 
benodigde onderdelen afgeroepen, deze worden buiten werktijd in het gebouw geplaatst. Het materiaal 
moet wel op een rolcontainer passen. Daarom is deze werkwijze op de gevel vooral van toepassing bij 
bijvoorbeeld na-isolatie aan de binnenzijde en niet bij het JIT leveren van geprefabriceerde 
gevelelementen.  

Potentie bij beperkte beschikbaarheid transportmiddelen (bv lift) en/ of beperkte opslagruimte bouwplaats. 
Alle logistieke activiteiten gaan uit het kritieke pad: deze hoeven niet door de bouwers te worden uitgevoerd 
(tijdens bouwtijd). Bouwers bouwen.  

Meer informatie over deze werkwijze vanaf pagina 91 
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Beslissingen per bouwfase 

Zowel aandachtspunten als definitieve go/ no go momenten worden beschreven per fase.  

Programma fase 
Hierin wordt het PvE voor het ontwerp opgesteld. Een aantal werkwijzen moet hier al overwogen worden.  

 Het niveau waarop de gevel wordt aangepakt: helemaal vervangen of alleen aangepast?  
 Wat zijn de eisen aan het ontwerp waaraan niet getoornd mag worden?  
 Het laten staan van de huidige gevel of niet moet hier al beslist worden, dit heeft grote invloed op 

het ontwerp.  
 Wat zijn de functionele eisen aan de gevel? Kloppen alle berekende waarden? 

Ontwerpfase 
Bij het maken van het definitieve ontwerp ligt de go/ no go beslissing voor alle ontwerpwerkwijzen. Ook 
moeten de eisen aan de bouwtijd, overlast etc. helder zijn. Dit is de basis om keuzes te maken in de 
uitwerkingsfase betreft werkwijzen.   

Uitwerkingsfase 
Als er besloten wordt een proefstuk te maken moet dit eigenlijk in deze fase gebeuren. Verder is dit de go/ 
no go fase voor de proces werkwijzen. Het wordt sterk afgeraden om deze beslissingen uit te stellen tot de 
bouw, omdat afstemming tussen verschillende co-makers aanzienlijk moeilijker zal zijn.  

Bij gevelwerkzaamheden werken er vaak verschillende co-makers mee. Veel proces werkzaamheden zijn 
gebaseerd op een goede communicatie. Als co-makers niet mee willen werken met werkwijzen zoals 
langere werkdagen, kan dit beter in de uitwerkingsfase naar voren komen dan tijdens het werk als het als 
noodoplossing wordt ingezet.  

Voorbeelden en referenties 

Verwijzingen naar referenties die betrekking hebben op dit elementencluster.  

 Casestudy: theoretische voorbeelden uitgewerkt t.b.v. dit handboek  
 Project: bouwprojecten waarbij dit elementencluster succesvol is uitgevoerd 
 Knelpunten: Voorbeelden aan de hand van uitgevoerde bouwprojecten 
 Marktpartij: bijvoorbeeld leveranciers van innovatieve systemen 

Naam referentie Type Pagina  Opmerkingen 

BAM Civiel kantoor, Gouda 
 

Casestudy 133 Borstweringen behouden, glaspui 

vervangen 

DHV kantoor, Amersfoort 
 

Casestudy 133 Volledige gevel vervangen, laagbouw 

Shüco Marktpartij 153 Gevelsysteem voor bestaande bouw 
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E In deel A is de indeling in bouwfasen al beschreven. Dit deel biedt vervolginformatie betreft de 
werkwijzen uit deel B. Voor meer uitleg betreft bouwfasen, zie paragraaf 0.6. Voor de leeswijzer, zie 
paragraaf 0.9. 

 Voor informatie gebundeld per werkwijze wordt verwezen naar deel C. 
 Voor informatie gebundeld per elementencluster wordt verwezen naar deel D. 
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E. Informatie per bouwfase 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwfase Pagina 

Programma fase 
1. Initiatief 

2. Haalbaarheidsstudie 

3. Projectdefinitie 

119 

Ontwerpfase 
1. Structuurontwerp 

2. Voorlopig ontwerp 

3. Definitief ontwerp 

123 

Uitwerkingsfase 
1. Bestek 

2. Prijsvorming 

127 

figuur 19 Verwijzingen naar de beschrijvingen van de bouwfasen 
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Programma fase 
 

Kansen in deze bouwfase 

Overige informatie niet werkwijze gerelateerd: zijn alle beslissingen genomen? Kan er in deze bouwfase 
meer gedaan/ besloten/ onderzocht worden om tijd en kosten tijdens de uitvoering te besparen? 

Voorbereiding is alles, daarom moeten de overwegingen in deze fase al worden meegenomen, al lijkt het 
nog niet van toepassing. De vraag stellen is al het halve antwoord, men wordt gedwongen om erover 
nadenken.  

Hierin wordt het PvE voor het ontwerp opgesteld. Een aantal werkwijzen moet hier al overwogen worden.  

 Het niveau waarop de gevel wordt aangepakt: helemaal vervangen of alleen aangepast?  
 Wat zijn de eisen aan het ontwerp waaraan niet getoornd mag worden?  
 Het laten staan van de huidige gevel of niet moet hier al beslist worden, dit heeft grote invloed op 

het ontwerp.  
 Wat zijn de functionele eisen aan de gevel? Kloppen alle berekende waarden? 

Te nemen acties per werkwijze 

Benoemen welke werkwijzen hier gekozen moeten worden en verwijzingen naar deel C.  

Werkwijze Te nemen acties in fase Programma pagina 

Fundamenten   

F1 Minder handelingen op 
bouwplaats  

Voornemen doen tot toepassing  75 

F2 Methoden waardoor geen 
buitensteiger nodig is 

Voornemen doen tot toepassing  75 

F3 Monteren i.p.v. bouwen Voornemen doen tot toepassing  77 

F4 Bestaande delen niet slopen Voornemen doen tot toepassing  75 

F5 Risico’s faaltijd minimaliseren Voornemen doen tot toepassing  75 

F6 Meer manuren maken in één 
kalenderperiode 

Voornemen doen tot toepassing  75 

F7 Leidingen uit het kritieke pad Voornemen doen tot toepassing  75 

F8 Materiaal aan- en afvoer Voornemen doen tot toepassing  75 

F9 Maatbeheersing & montage Voornemen doen tot toepassing  75 

F10 Geen overlast veroorzaken Voornemen doen tot toepassing  75 

F11 Gebouw alleen buiten 
bewerken 

Voornemen doen tot toepassing  75 

F12 Schroeven/boren/hakken 
voorkomen 

Voornemen doen tot toepassing  75 
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Product-werkwijzen    

O1 Veiligheidsvoorzieningen 
prefabriceren 

Voornemen doen tot toepassing  83 

O2 Droge verbindingen Voornemen doen tot toepassing  83 

O3 Geprefabriceerde onderdelen Voornemen doen tot toepassing  83 

O4 Prefab gevel van buitenaf Voornemen doen tot toepassing  85 

O5 Leidingen naar buiten brengen Voornemen doen tot toepassing  83 

O6 Leidingen in externe schacht Voornemen doen tot toepassing  83 

O7 Leidingen in gevel Voornemen doen tot toepassing  83 

O8 Stekkers installatietechniek Voornemen doen tot toepassing  83 

O9 Decentrale gevelunit Voornemen doen tot toepassing  83 

 

 

Proces-werkwijzen    

U1 Langere werkdagen (+ 
weekend) 

Voornemen doen tot toepassing  91 

U2 Processen parallel inrichten Voornemen doen tot toepassing  93 

U3 Meer mensen tegelijk inzetten Voornemen doen tot toepassing  91 

U4 Deelactiviteiten als aparte 
functies 

Voornemen doen tot toepassing  91 

U5 Gedwongen positioneren Voornemen doen tot toepassing  91 

U6 Stortkoker van containers Voornemen doen tot toepassing  91 

U7 Afvalcollecte Voornemen doen tot toepassing  91 

U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. 
kritieke pad 

Voornemen doen tot toepassing  91 

U9 Proefstuk uitvoeren Voornemen doen tot toepassing  91 

U10 Modulair afschermsysteem Voornemen doen tot toepassing  91 

U11 Smart Building Logistics Voornemen doen tot toepassing  91 
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Ontwerp fase 

Kansen in deze bouwfase 

Overige informatie niet werkwijze gerelateerd: zijn alle beslissingen genomen? Kan er in deze bouwfase 
meer gedaan/ besloten/ onderzocht worden om tijd en kosten tijdens de uitvoering te besparen? 

Bij het maken van het definitieve ontwerp ligt de go/ no go beslissing voor alle ontwerpwerkwijzen. Ook 
moeten de eisen aan de bouwtijd, overlast etc. helder zijn. Dit is de basis om keuzes te maken in de 
uitwerkingsfase betreft werkwijzen.   

Te nemen acties per werkwijze 

Benoemen welke werkwijzen hier gekozen moeten worden en verwijzingen naar deel C.  

Werkwijze Te nemen acties in deze fase pagina 

Fundamenten   

F1 Minder handelingen op 
bouwplaats  

Uitwerken voor definitieve beslissing 75 

F2 Methoden waardoor geen 
buitensteiger nodig is 

Uitwerken voor definitieve beslissing 75 

F3 Monteren i.p.v. bouwen Uitwerken voor definitieve beslissing 77 

F4 Bestaande delen niet slopen Uitwerken voor definitieve beslissing 75 

F5 Risico’s faaltijd minimaliseren Uitwerken voor definitieve beslissing 75 

F6 Meer manuren maken in één 
kalenderperiode 

Uitwerken voor definitieve beslissing 75 

F7 Leidingen uit het kritieke pad Uitwerken voor definitieve beslissing 75 

F8 Materiaal aan- en afvoer Uitwerken voor definitieve beslissing 75 

F9 Maatbeheersing & montage Uitwerken voor definitieve beslissing 75 

F10 Geen overlast veroorzaken Uitwerken voor definitieve beslissing 75 

F11 Gebouw alleen buiten 
bewerken 

Uitwerken voor definitieve beslissing 75 

F12 Schroeven/boren/hakken 
voorkomen 

Uitwerken voor definitieve beslissing 75 
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Werkwijze Te nemen acties in deze fase pagina 

Product-werkwijzen    

O1 Veiligheidsvoorzieningen 
prefabriceren 

GO/ NO GO! 83 

O2 Droge verbindingen GO/ NO GO! 83 

O3 Geprefabriceerde onderdelen GO/ NO GO! 83 

O4 Prefab gevel van buitenaf GO/ NO GO! 85 

O5 Leidingen naar buiten brengen GO/ NO GO! 83 

O6 Leidingen in externe schacht GO/ NO GO! 83 

O7 Leidingen in gevel GO/ NO GO! 83 

O8 Stekkers installatietechniek GO/ NO GO! 83 

O9 Decentrale gevelunit GO/ NO GO! 83 

 

 

Werkwijze Te nemen acties in deze fase pagina 

Proces-werkwijzen    

U1 Langere werkdagen (+ 
weekend) 

Uitwerken voor definitieve beslissing 91 

U2 Processen parallel inrichten Uitwerken voor definitieve beslissing 93 

U3 Meer mensen tegelijk inzetten Uitwerken voor definitieve beslissing 91 

U4 Deelactiviteiten als aparte 
functies 

Uitwerken voor definitieve beslissing 91 

U5 Gedwongen positioneren Uitwerken voor definitieve beslissing 91 

U6 Stortkoker van containers Uitwerken voor definitieve beslissing 91 

U7 Afvalcollecte Uitwerken voor definitieve beslissing 91 

U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. 
kritieke pad 

Uitwerken voor definitieve beslissing 91 

U9 Proefstuk uitvoeren Uitwerken voor definitieve beslissing 91 

U10 Modulair afschermsysteem Uitwerken voor definitieve beslissing 91 

U11 Smart Building Logistics Uitwerken voor definitieve beslissing 91 
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Uitwerking fase  

Kansen in deze bouwfase 

Overige informatie niet werkwijze gerelateerd: zijn alle beslissingen genomen? Kan er in deze bouwfase 
meer gedaan/ besloten/ onderzocht worden om tijd en kosten tijdens de uitvoering te besparen? 

Als er besloten wordt een proefstuk te maken moet dit eigenlijk in deze fase gebeuren. Verder is dit de go/ 
no go fase voor de proces werkwijzen. Het wordt sterk afgeraden om deze beslissingen uit te stellen tot de 
bouw, omdat afstemming tussen verschillende co-makers aanzienlijk moeilijker zal zijn.  

Bij gevelwerkzaamheden werken er vaak verschillende co-makers mee. Veel proces werkzaamheden zijn 
gebaseerd op een goede communicatie. Als co-makers niet mee willen werken met werkwijzen zoals 
langere werkdagen, kan dit beter in de uitwerkingsfase naar voren komen dan tijdens het werk als het als 
noodoplossing wordt ingezet.  

Te nemen acties per werkwijze 

Benoemen welke werkwijzen hier gekozen moeten worden en verwijzingen naar deel C.  

Werkwijze Te nemen acties in deze fase pagina 

Fundamenten   

F1 Minder handelingen op 
bouwplaats  

Bedenken of met dit fundament het proces 
verder kan worden geoptimaliseerd.  

75 

F2 Methoden waardoor geen 
buitensteiger nodig is 

Bedenken of met dit fundament het proces 
verder kan worden geoptimaliseerd.  

75 

F3 Monteren i.p.v. bouwen Bedenken of met dit fundament het proces 
verder kan worden geoptimaliseerd.  

77 

F4 Bestaande delen niet slopen Bedenken of met dit fundament het proces 
verder kan worden geoptimaliseerd.  

75 

F5 Risico’s faaltijd minimaliseren Bedenken of met dit fundament het proces 
verder kan worden geoptimaliseerd.  

75 

F6 Meer manuren maken in één 
kalenderperiode 

Bedenken of met dit fundament het proces 
verder kan worden geoptimaliseerd.  

75 

F7 Leidingen uit het kritieke pad Bedenken of met dit fundament het proces 
verder kan worden geoptimaliseerd.  

75 

F8 Materiaal aan- en afvoer Bedenken of met dit fundament het proces 
verder kan worden geoptimaliseerd.  

75 

F9 Maatbeheersing & montage Bedenken of met dit fundament het proces 
verder kan worden geoptimaliseerd.  

75 

F10 Geen overlast veroorzaken Bedenken of met dit fundament het proces 
verder kan worden geoptimaliseerd.  

75 

F11 Gebouw alleen buiten 
bewerken 

Bedenken of met dit fundament het proces 
verder kan worden geoptimaliseerd.  

75 

F12 Schroeven/boren/hakken 
voorkomen 

Bedenken of met dit fundament het proces 
verder kan worden geoptimaliseerd.  

75 
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Werkwijze Te nemen acties in deze fase pagina 

Product-werkwijzen    

O1 Veiligheidsvoorzieningen 
prefabriceren 

Niet meer van toepassing 83 

O2 Droge verbindingen Niet meer van toepassing 83 

O3 Geprefabriceerde onderdelen Niet meer van toepassing 83 

O4 Prefab gevel van buitenaf Niet meer van toepassing 85 

O5 Leidingen naar buiten brengen Niet meer van toepassing 83 

O6 Leidingen in externe schacht Niet meer van toepassing 83 

O7 Leidingen in gevel Niet meer van toepassing 83 

O8 Stekkers installatietechniek Niet meer van toepassing 83 

O9 Decentrale gevelunit Niet meer van toepassing 83 

 

Werkwijze Te nemen acties in deze fase pagina 

Proces-werkwijzen    

U1 Langere werkdagen (+ 
weekend) 

GO/ NO GO! 91 

U2 Processen parallel inrichten GO/ NO GO! 93 

U3 Meer mensen tegelijk inzetten GO/ NO GO! 91 

U4 Deelactiviteiten als aparte 
functies 

GO/ NO GO! 91 

U5 Gedwongen positioneren GO/ NO GO! 91 

U6 Stortkoker van containers GO/ NO GO! 91 

U7 Afvalcollecte GO/ NO GO! 91 

U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. 
kritieke pad 

GO/ NO GO! 91 

U9 Proefstuk uitvoeren GO/ NO GO! 91 

U10 Modulair afschermsysteem GO/ NO GO! 91 

U11 Smart Building Logistics GO/ NO GO! 91 
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F Informatie wordt per referentie gegeven. Via eerdere delen of de index kan gezocht worden op 
referenties die op een bepaalde werkwijze/ elementencluster/ bouwfase of ander aspect betrekking 
hebben.  

F.1 e.v. Bij het behandelen van de voorbeelden worden figuren op de linker pagina weergegeven.  
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F. Voorbeeldprojecten en 

referenties 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het maken van een uitvoeringsplan en definitieve selectie van werkwijzen wordt niet door het handboek 
begeleidt, dat is aan de gebruiker zelf aan de hand van de informatie uit deel C, D en E. In paragraaf F.1 
worden wel voorbeelden van het gebruik van het handboek gegeven. Er worden ook enkele onderdelen 
van deze casestudies uitgewerkt tot het definitief kiezen van de werkwijzen.  

In de overige paragrafen worden de volgende typen referenties gegeven: 

F.1 Voorbeeld gebruik handboek: Voorbeelden aan de hand van uitgevoerde bouwprojecten 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.: succesvolle 

bouwprojecten of onderdelen daarvan  

F.3 Marktpartijen: bijvoorbeeld leveranciers van innovatieve systemen 

F.4 Overige documentatie betreft verduurzamen 
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figuur 20 Plattegrond en indeling vleugels van project 
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 Voorbeeld gebruik handboek F.1.
Voor het opstellen van dit handboek zijn er drie casestudies gedaan. Deze cases zijn al uitgevoerd, maar 
hebben de stappen van dit handboek doorlopen om het proces te herontwerpen. De cases geven 
voorbeelden van het werken met het handboek.  

In deze voorbeelden wordt nog een vervolgstap gemaakt: het uitwerken van de mogelijke werkwijzen, op 
basis van deze uitwerking combinaties maken van werkwijzen en besluiten deze wel of niet toe te passen.    

BAM Civiel kantoor, Gouda 
Niet uitgewerkt voor de mock-up 

DHV kantoor, Amersfoort 

Analyseren vraag  

Analyse ontwerp 

 Elementcluster Toepassing  

X 1.C Verhuisbewegingen (gebruiker 
verhuizen) 

Gehele gebouw is in gebruik gebleven, in zes fasen delen 
afgesloten 

X 1.D Sloopwerkzaamheden algemeen Volledige gevel incl. asbest 

 2.B Skelet (verandering draagconstructie) - 

X 2.C Daken Isolatie op bestaande dak met lichte dakbedekking 

X 2.D Gevel Volledig nieuwe gevel, niet op begane grond 

X 2.E Binnenwanden Enkele vergaderzalen aangepast, verwaarloosbaar 

 2.F Vloeren - 

 2.G Trappen en hellingen - 

X 2.H Plafonds Gereinigd en enkele platen vervangen 

X 3.A W-Installaties Gedeeltelijk vervangen klimaatinstallaties, innovatief 
watermistscherm t.b.v. brandveiligheid 

X 3.B E-Installaties (+ 3.C Lift) Plaatselijk nieuwe armaturen 

 4. Losse inrichtingen (afwerking) Verwaarloosbaar 

X 6. AUK (Bouwplaatsinrichting) Geen grote installaties. Verrijkers, mobiele kraan per dag 
 

Analyse vaste gegevens 
Er wordt aan de hand van bv een vragenlijst een analyse gemaakt. Hier horen ook de wensen van de 
opdrachtgever bij! Niet alle vaste gegevens leiden tot direct zichtbare gevolgen. Ook vaste gegevens met 
positieve gevolgen worden gedocumenteerd.   

Gebouw 
   subcategorie 

Vaste gegevens/ Beperkende factoren Gevolg  

Gebouwcontext Drie verdiepingen  

 Bouwjaar: 1970  

 10 jaar terug verlichting vernieuwd  

 900 FTE  

 In gebruik tijdens kantoortijden (8.30-17.00u)  

 Gebruiker stelt faciliteiten ter beschikking GWL hoeft niet geregeld te worden.  

Status van het 
gebouw 

Asbest in de gevel Er zat een andere soort asbest dan 
eerst gedacht werd. Het kostte veel 
tijd en vooral geld om deze te laten 
verwijderen. 

 Gevel is niet dragend en eerste verdieping 
heeft overstek 

Restricties aan het gewicht van de 
nieuwe gevel 

 Interieur blijft ongewijzigd Er moeten maatregelen getroffen 
worden om bestaand interieur te 
conditioneren 
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O9 Stekkers Bij 
installaties

O5 Groen dak

F9 
Maatbeheersing 

& montage

F12 niet 
schroeven/ 

boren/ hakken

U6 Stortkoker van 
containers

U1 Langere 
werkdagen
(+weekend)

U7 Afvalcollecte

O6 Leidingen naar 
buiten brengen

O1 Veiligheids-
voorzieningen 
prefabriceren

F8 Materiaal aan-. 
Afvoer

O4 Prefab gevel 
(Buitenaf)

F7 Leidingen uit 
het kritieke pad

F1 Minder 
bewerkingen/ 

handelingen op 
bouwplaats

F10 Geen overlast 
veroorzaken

U9 Proefstuk 
uitvoeren

O10 Decentrale 
gevelunit

F2 Steigerloos 
bouwen

O2 Droge 
verbindingen

U11 Smart 
building logistics

Producten
Werkwijzen m.b.t. het ontwerp 

Processen
werkwijzen m.b.t. de uitvoering 

Fundamenten
Uitgangspunten/strategieen voor tijdbesparing

O7 Leidingen in 
externe schacht 

(GG)

O8 Leidingen in 
gevel

F3 Monteren i.p.v 
bouwen

O3 
Geprefabriceerde 

onderdelen
F11 Gebouw 

alleen van buiten 
bewerken

U4 
Deelactiviteiten 

als aparte 
functies

U5 Gedwongen 
positioneren

U3 Meer mensen 
tegelijk inzetten

F6 Meer manuren 
maken in één 

kalenderperiode

F4 Bestaande 
delen niet slopen

U2 Processen 
parallel inrichten

F5 Risico’s faaltijd 
minimaliseren

U8 Route/ 
fasering 

aanpassen t.b.v. 
kritieke pad

U10 Modulair 
afschermsysteem

 

 

  

figuur 21 Mogelijke werkwijze voor elementencluster 2.D (Gevel) bij project DHV Kantoor, Amersfoort 
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Organisatie 
   subcategorie 

Vaste gegevens/ Beperkende factoren Gevolg  

Betrokkenheid 
uitvoerende partij 
 

Aparte aanbesteding bouwtechnisch en 
installatietechnisch deel 

Minder afstemming tussen twee 
disciplines, deze hebben elkaar niet 
geselecteerd.  

   

 Lean filosofie toegepast Strakke planning en goed 
gerealiseerd 

Hiërarchie 
beslissingen 
 

DHV heeft verschillende rollen vervuld: van 
architect  tot verschillende adviseurs, ook 
projectleider 

Communicatielijnen waren kort 
doordat één partij veel rollen 
vervulde  

Eisen van de 
opdrachtgever 
 

Gebruiker wil in het gebouw blijven Er zijn restricties aan het produceren 
van geluid, stof, trillingen. Activiteiten 
worden in fasen uitgevoerd.  

 Opdrachtgever stelt heldere doelen qua 
budget en prestatie, en geeft tijd om te 
engineeren 

Er is met een laag budget een hoog 
resultaat behaald 

 De gemeente heeft regels betreft tijden 
waarop er gebouwd mag worden en/ of 
geluid geproduceerd mag worden: er mocht 
van 7 tot 18u gewerkt worden.  

Restricties aan de planning 

 Er mag geen geluidsoverlast voor de 
gebruikers zijn 

Er mocht alleen geboord/ gehakt 
worden vóór 9u ’s ochtends 

Informatie- 
voorziening 
 

Tekeningen beschikbaar van originele bouw  

 

Situatie 
   subcategorie 

Vaste gegevens/ Beperkende factoren Gevolg  

Algemene 
informatie 

Het gebouw staat rondom vrij, in een bosrijke 
omgeving. 

Weinig rekening houden met 
omwonenden 

 Geen restricties qua ruimte aan de gevel Gevelmethoden worden niet 
gehinderd door ruimtegebrek 

Mogelijke werkwijzen bepalen (invullen snelkeuzemodellen) 

In Bijlage III zijn ingevulde snelkeuzemodellen uit deel B te vinden.  

Vervolgstappen: uitwerking elementencluster 2.D Gevel 

Als voorbeeld wordt het belangrijkste elementencluster in dit bouwproject genomen: de vervanging van de 
gevel.  Zie de volgende paragraaf voor deze uitwerking. 
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DHV kantoor, Amersfoort: uitwerking elementencluster2.D Gevel 
 

Uit de vorige stap is hiervoor een aantal werkwijzen als ‘mogelijk’ aangemerkt De rest is weggestreept, zie 
figuur 22.  

De overgebleven werkwijzen worden bestudeerd (door middel van deel C). Er wordt getracht de werkwijzen 
op het project uit te werken. Werkwijzen worden weggestreept als dit niet of moeilijk lukt, bijvoorbeeld als er 
teveel meerkosten komen.  

Fundamenten zijn slechts bedoeld als aanleiding tot de concretere werkwijzen en worden daarom niet 
uiteindelijk toegepast. Deze worden” 

 Toegepast door een andere werkwijze uit dit handboek 
 Toegepast door een werkwijze die door de gebruiker wordt ontwikkeld, geïnspireerd door het 

fundament. (in vroege bouwfasen kan een fundament nog wel worden meegenomen, om in een 
later stadium uit te werken).   

Ze kunnen in vroege fasen wel ‘op de kaart’ blijven staan totdat ze in een fase komen waar genoeg 
informatie is om ze tot een concrete werkwijze uit te werken.   

F1 Minder handelingen op 
bouwplaats  

Wordt toegepast door uitwerking in andere werkwijzen: F2, F3 en F4. Na 
het lezen van de informatie is er geen andere uitwerking gevonden.  

F2 Methoden waardoor 
geen buitensteiger nodig is 

Een hoogwerker is een goed alternatief, deze methode is geschikt om 
mee te nemen en te kijken of er goede combinaties gemaakt kunnen 
worden. Het zal afhangen van het wel of niet prefabriceren van de gevel 
of deze werkwijze toegepast kan worden.  

F3 Monteren i.p.v. bouwen Wordt toegepast door uitwerking in andere werkwijze: O3. Na het lezen 
van de informatie is er geen andere uitwerking gevonden.  

F4 Bestaande delen niet 
slopen 

Uitwerkingen in andere werkwijzen zijn hier niet mogelijk. Onderzoeken of 
er andere uitwerkingen zijn, bijvoorbeeld het behouden van gedeelten van 
de gevel. Doordat de constructie zo licht mogelijk moet zijn, zijn hier geen 
mogelijkheden voor. Deze werkwijze valt af.  

F5 Risico’s faaltijd 
minimaliseren 

Wordt toegepast door het inventariseren van risico’s en werkwijze U9.  

F6 Meer manuren maken in 
één kalenderperiode 

Wordt toegepast door uitwerking in andere werkwijzen: U1, U2 en U3. Na 
het lezen van de informatie is er geen andere uitwerking gevonden.  

F9 Maatbeheersing & 
montage 

Er is geen concrete uitwerking van dit fundament gevonden, maar wordt 
wel meegenomen als overweging bij het uitwerken van deelplannen.  

F10 Geen overlast 
veroorzaken 

Wordt toegepast door uitwerking in andere werkwijze: F12.  

F12 Schroeven/boren/hakken 
voorkomen 

Wordt toegepast door uitwerking in andere werkwijze: O3. 

O3 Geprefabriceerde onderdelen 
Met het huidige ontwerp is dit niet mogelijk doordat het ontwerp te slank is: met een enkele stijl in het 
midden is het te rang (enorme glaspartijen). Een vlak is ook te groot om in één keer te transporteren, en 
twee stijlen in het midden is architectonisch niet akkoord. Een ander probleem is de binnenhoeken in de 
gevel.  

Met een ander ontwerp zou er wel geprefabriceerd kunnen worden, inclusief glas.  
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Hieronder een beschrijving van de uitvoering, de berekende tijdwinst t.o.v. het huidige plan en het effect op 
de factoren overlast, kosten, duurzaamheid en kwaliteit eindproduct.  

Uitvoering   

Gemak 
uitvoeringsmethode  

Gemakkelijker. Een aantal deelprocessen blijft: het slopen van de gevel, 
demontage en montage van het lattenplafond, montage van een 
koofconstructie blijft hetzelfde. Deelprocessen die verschillen: 
Bij een in het werk gemaakte gevel wordt er materiaal aangevoerd, het stijl- en 
regelwerk wordt geplaatst, de binnenzijde wordt met plaatmateriaal afgewerkt, 
er wordt glas geplaatst en dit wordt afgekit.   
Bij een geprefabriceerd geveldeel bestaan de handelingen op de bouwplaats 
uit  het JIT leveren van een gevelpaneel, deze met een kraan inhijsen en 
fixeren.   
Er moet wel meer aandacht naar de maatbeheersing: er wordt gedwongen 
gepositioneerd en de schoenen moeten voor het inhangen goed afgesteld zijn.  

Man inzet Er zijn minder mensen op de bouw nodig: De gevel werd in het werk geplaatst 
met een ploeg van 4 man. Nu zij alleen het element hoeven te fixeren kan dit 
met een ploeg van 2 man.  

Materieel inzet  De kraan was ook voor het in het werk gemaakte deel nodig voor het plaatsen 
van glas. In plaats van twee hoogwerkers is er nog maar één hoogwerker 
nodig.  
De steiger ter plekke van de hellingbaan hoeft niet meer opgebouwd te 
worden.  

Logistiek gemak  De elementen zijn aanzienlijk groter en zwaarder (het glas is reeds geplaatst), 
waardoor er speciaal transport nodig is.  

Tijd   

Procestijd 
minimalisatie 

Aanzienlijk, omdat er minder deelprocessen zijn op de bouw. Voor één 
geveldeel wordt de planning in figuur 22 gegeven.  
Conclusie: met een prefab element wordt er in plaats van in 5 dagen 4 
geveldelen, in 1 dag 4 geveldelen geplaatst. Totale winst, mits sloper het bij 
kan houden: 8 dagen ipv 40. 

Procesindeling 
optimalisatie 

Geen winst, er moet door middel van andere werkwijzen worden gezorgd dat 
de andere deelprocessen (zoals het slopen van de gevel) het snellere tempo 
ook bij kunnen houden.  

Faaltijd reductie Door handelingen niet op de bouw te doen, kan hier ook geen faaltijd in 
ontstaan. Er is wel een extra risico: de aansluiting moet precies goed zijn, de 
elementen kunnen intern niet meer gesteld worden.  

Voorbereidingstijd 
vereist 

Er is meer voorbereidingstijd nodig, bij het engineeren van de gevel. Om dit te 
beperken moet de co-maker zo vroeg mogelijk in het proces betrokken 
worden.   

Overig   

Overlast Geen invloed 

Kosten De eenheidsprijs van de gevel wordt beïnvloed doordat er meer manuren in de 
fabriek  worden gemaakt, maar minder op de bouwplaats. Daarnaast is er 
extra materiaal nodig voor de extra stijlen bij de elementaansluiting.  

Duurzaamheid Materiaalverlies en verpakkingsmateriaal worden op de bouwplaats 
gereduceerd. Alhoewel de onderdelen van een dergelijke gevel op maat 
worden aangeleverd, het afbouwmateriaal levert wel verlies op. CO2 emissie 
door transport is verwaarloosbaar.  

Kwaliteit eindproduct Doordat er dubbele stijlen worden toegepast zal de architectonische kwaliteit 
van het ontwerp veranderen. Of dit positief of negatief is, valt niet objectief te 
beoordelen.  

 

Een tussenoplossing is om de gevel half te prefabriceren, om extra stijlen te voorkomen. Om en om wordt 
er dan een gevelvlak geprefabriceerd, en er tussenin worden regels en glas in het werk geplaatst. Vooral 
met de binnenhoeken kan dit erg waardevol zijn.  
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Activiteit                                bouwdag 
  1 2 3 4 5 6 

Plaatsen vliesgevel in het werk 
                

Aanvoeren materiaal/container     2           

opbouwen + afstellen       4 4       

hout en plaatwerk           4     

glas plaatsen             4   

Afwerken/ kitten buiten               2 

Plaatsen vliesgevel prefab  
                

JIT leveren en monteren elementen      2     

Afwerken/ kitten buiten      2     
figuur 22 Planning voor het plaatsen van één geveldeel in het werk en geprefabriceerd. In de cellen staat de het aantal 
man dat de activiteit uitvoert 

 

 
figuur 23 Dagplanning bij het maken van langere werkdagen door het inzetten van twee ploegen.  

 

  

Dag1

7u 8u 9u 10u 11u 12u 13u 14u 15u 16u 17u Productieve uren/dag

Oud

ploeg1 8

Nieuw

ploeg1 7,5

ploeg2 3

10,5
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U1 Langere werkdagen 
Mensen mogen maar een beperkt aantal uren per dag werken, de uitwerking bestaat uit het inzetten van 
twee ploegen, die op verschillende tijden werken binnen de toegestane tijden: Bij dit project heeft de 
gemeente gesteld dat er van 7 uur ’s ochtends tot 18u ’s avonds gewerkt mag worden.  

De werkwijze wordt op alle deelactiviteiten (ook slopen oude gevel, afwerking etc.) toegepast, zodat deze in 
een gelijk tempo vorderen, het zogenaamde treintje.   

Een beperking zou zijn als er op verschillende momenten van de dag verschillende permissies zijn om 
activiteiten te doen. Die was er ook wel: boren/hakken was tot 9 uur toegestaan.  

Als alle disciplines van 7 tot 18u werken, kan er 11u productief geweest zijn op een dag. Er zijn geen 
aanleidingen om aan te nemen dat de productie omlaag gaat, maar er wordt aangenomen dat de 
overdracht één uur per dag kost. Deze indeling is niet praktisch: de tweede ploeg werkt maar drie uur. Er 
wordt naar twee volwaardige ploegen gestreefd. Dit is een combinatie van werkwijzen en wordt uitgewerkt 
in werkwijze U2 Parallelle processen.  

Uitvoering   

Gemak 
uitvoeringsmethode  

De uitvoeringsmethode zelf verandert niet, maar de coördinatie onderling 
wordt complexer op de bouwplaats.  
Het kritieke pad moet in de gaten gehouden worden: als er bij een 
bepaald deelproces meer op een dag geproduceerd wordt moeten andere 
activiteiten dit wel bij kunnen houden.  
Waarschijnlijk moeten de gevelelementen dan opnieuw ingedeeld worden: 
in het traditionele plan worden er vier per week geproduceerd, in het 
nieuwe plan 6.  

Man inzet Met twee ploegen werken betekent uiteraard twee keer zoveel man 
inzetten. Hiervan is in de huidige uitwerking één ploeg die slechts drie uur 
per dag werkt. Dit moet in combinatie met andere werkwijzen anders 
ingericht worden.  

Materieel inzet  Als de ploegen alleen een overdracht delen, zoals in figuur 23, is er geen 
extra materieel nodig.  

Logistiek gemak  Geen invloed op de logistiek van materiaal en materieel. Wel zullen er 
rond de overdracht twee keer zo veel auto’s op de bouwplaats staan.  

Tijd   

Procestijd minimalisatie Ongewijzigd  

Procesindeling 
optimalisatie 

Doordat er meer productie uren worden gemaakt per dag wordt het aantal 
kalenderdagen korter.  
Conclusie: met de voorgestelde planning uit figuur 23 kan er per dag 
10,5/8 = 130% van de oude productie gehaald worden.  De bouwtijd in 
dagen wordt dan 1/130% = 80% van de originele tijd. Dit is als alle 
deelactiviteiten zo werken zodat ze elkaar nog opvolgen. 

Faaltijd reductie Geen reductie maar een risico: Er worden andere werknemers ingezet, de 
overdracht kan verkeerd lopen waardoor er werkverkeerd wordt 
uitgevoerd.   

Voorbereidingstijd vereist Bij het engineeren van het project is er niet meer voorbereidingstijd nodig. 
De ploegen volgen elkaars werk op, er wijzigt hier in theorie niets aan de 
werkvoorbereiding.  

Overig   

Overlast Bij het overdrachtsmoment is er niet alleen twee keer zoveel 
bouwpersoneel aanwezig, maar ook twee keer zoveel vervoersmiddelen. 
Dit kan door de gebouwgebruiker als vervelend worden ervaren, wellicht 
moeten hiervoor (parkeer)voorzieningen worden getroffen.  

Kosten Geen invloed. De werktijden vallen niet binnen de tijden waarin een 
toeslag is vereist.  

Duurzaamheid Als er mensen voor drie uur komen werken is dat niet efficiënt qua 
transport, een negatieve invloed op de CO2 uitstoot 

Kwaliteit eindproduct Geen invloed 
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Overstek naisoleren   0 2 1 0 0 0 0 0 

Voorwerk voor gevelplaatsing     1 1 2 2 1 1 2 

Aftimmerwerk      1 1 0 0 1 2 

Asbestsanering /sloop gevel       2 2 2 1 2 

Gevel plaatsen        2 2 1 2 

Afwerken/ kitten buiten         0 0 0 

Monteren zonwering          1 2 

Uithuizen gebouwgebruiker           2 

inhuizen gebouwgebruiker            

          0=geen kritieke relatie 
         1=kolom moet voor rij worden uitgevoerd 

      2=rij moet voor kolom worden uitgevoerd 
      

figuur 24 Relaties tussen de deelactiviteiten bepaald in een matrix 

 

Overstek 

naisoleren

Voorwerk voor 

gevelplaatsing

Aftimmerwerk

Asbestsanering/ 

gevel slopen

Afwerken/ kitten 

buiten

Gevel plaatsen
Monteren 

zonwering

Uithuizen 

gebouwgebruiker

Inhuizen 

gebouwgebruikers

 

figuur 25 Relaties tussen de deelactiviteiten in een SADT schema 

 

 
figuur 26 Een dagplanning in de oude en nieuwe versie 

  

Dag1

7u 8u 9u 10u 11u 12u 13u 14u 15u 16u 17u Productieve uren/dag

Oud

ploeg1 8

Nieuw

ploeg1 7,5

ploeg2 7,5
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Een andere mogelijkheid is om een ploeg twee dagen in het weekend te laten werken. Het voordeel 
hiervan is dat de gebouwgebruiker zich dan niet in het gebouw bevindt. Het nadeel is dat er geen 
ploegoverdracht plaatsvindt en de twee ploegen niet op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden.  

U2 Parallelle processen 
Om deelprocessen tegelijkertijd oftwel parallel te laten verlopen, is het kritieke pad het meest relevant. 
Processen kunnen alleen parallel worden uitgevoerd als ze niet van elkaar afhankelijk zijn.  Om dit te 
controleren, wordt een lijstje met deelactiviteiten gemaakt, en door middel van een matrix gekeken of ze 
van elkaar afhankelijk zijn, zie figuur 24.  

In figuur 25 is een schema gemaakt waarmee de relaties tussen de deelactiviteiten worden aangegeven.  

Deze schema’s zijn uitermate nuttig om de relaties tussen deelactiviteiten te verhelderen bij elk project!  

De deelprocessen zijn zodanig van elkaar afhankelijk dat er geen significante winst is te behalen door aan 
één geveldeel te werken met een aantal disciplines. Bovendien zou dit niet kunnen omdat er geen ruimte is 
voor zoveel ploegen om op één geveldeel te werken. 

In combinatie met langere dagen maken kan dit wel uitgewerkt worden: de sloopploeg start ’s ochtends 
vroeg. Na 2,5u is de eerste gevel gesloopt en kan een andere ploeg starten met het voorwerk van de 
gevelplaatsing.  

In figuur 26 wordt de werkwijze parallelle processen gecombineerd met langere dagen maken.  

Hiermee wordt intervaltijd bespaard: normaliter zou ploeg 2 pas de volgende dag starten.  

Uitvoering   

Gemak 
uitvoeringsmethode  

Identiek, de ploegen hanteren alleen andere werktijden en werken 
strakker achter elkaar aan. Dit maakt wel dat er minder speling is: als één 
discipline vertraging oploopt lopen de andere dit ook op.  

Man inzet Geen wijziging 

Materieel inzet  Geen wijziging 

Logistiek gemak  Geen wijziging 

Tijd   

Procestijd minimalisatie Geen wijziging 

Procesindeling 
optimalisatie 

Het interval tussen de deelactiviteiten wordt verkort: in het traditionele 
plan was dit een week tussen de activiteiten, nu is dat nul of één dag.  

Faaltijd reductie Geen reductie maar een faaltijd risico: als de realisering afwijkt van de 
planning komen andere disciplines in de problemen.  

Voorbereidingstijd vereist Meer voorbereiding samen met alle co-makers om activiteiten op elkaar af 
te stemmen.  

Overig   

Overlast Bij het overdrachtsmoment is er niet alleen twee keer zoveel 
bouwpersoneel aanwezig, maar ook twee keer zoveel vervoersmiddelen. 
Dit kan door de gebouwgebruiker als vervelend worden ervaren, wellicht 
moeten hiervoor (parkeer)voorzieningen worden getroffen.  

Kosten Geen invloed. De werktijden vallen niet binnen de tijden waarin een 
toeslag is vereist.  

Duurzaamheid Als er mensen voor drie uur komen werken is dat niet efficiënt qua 
transport, een negatieve invloed op de CO2 uitstoot 

Kwaliteit eindproduct Geen invloed 

U3 Proefstuk uitvoeren  
In de originele uitvoering van deze casestudie is deze werkwijze toegepast op de gevel, en is een succes 
gebleken. Hier wordt een omgekeerd voorbeeld gegeven, door een theorie op te stellen van de bouwtijd die 
het gekost had als dit proefstuk niet uitgevoerd zou zijn.  
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figuur 27 Traditioneel: één ploeg bouwt de gevel  figuur 28 Nieuw: twee ploegen werken naar elkaar 

toe   
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Uitvoering   

Gemak 
uitvoeringsmethode  

Voor de uiteindelijke uitvoeringsmethode heeft dit voor een versimpeling 
van de uitvoeringsmethode gezorgd, omdat de ‘kinderziektes’ al ontdekt 
waren.  
Het uitvoeren van de proefgevel was uiteraard wel meer gecompliceerd 
doordat er ruim voor de start van de gevelrenovatie een klein gedeelte 
gebouwd moest worden.Bovendien moest de nieuwe gevel tijdelijk weer 
waterdicht worden aangesloten met de oude gevel.  

Man inzet Geen wijziging in de uitvoering van het gehele project 
Extra man nodig tijdens het zetten van het proefstuk. 

Materieel inzet  Geen wijziging in de uitvoering van het gehele project 
Alle materieel moest worden gehuurd om slechts één gedeelte van de 
gevel uit te voeren.  

Logistiek gemak  Geen wijziging in de uitvoering van het gehele project 
Materiaal moest extra aangevoerd worden voor het uitvoeren van het 
proefstuk 

Tijd   

Procestijd minimalisatie Niet meetbaar, maar na het proefstuk is er wel verder gegaan met het 
engineeren van de gevel, daarbij hebben de ervaringen in het maken van 
een proefstuk geholpen. 

Procesindeling 
optimalisatie 

Niet meetbaar, maar na het proefstuk is er wel verder gegaan met het 
engineeren van de gevel, daarbij hebben de ervaringen in het maken van 
een proefstuk geholpen. 

Faaltijd reductie Gevolgen waren geweest: men start met sloop, en komt er dan achter dat 
er ongebonden asbestplaat ipv gebonden is. Gebonden zit verankerd in 
de beplating, ongebonden zit vrij los en kan dus makkelijker verwijderd 
worden.  
Als men hier op dag 1 van de ‘echte’ bouw achter was gekomen,  had het 
project vertraging opgelopen doordat de planning aangepast moet worden 
Er meer/ andere mensen geregeld moeten worden om de asbest te 
saneren Er extra veiligheidsvoorzieningen getroffen moeten worden 
Conclusie: besparing bouwtijd van ongeveer 1 week.  

Voorbereidingstijd vereist De definitieve tekeningen van de gevel moeten eerder klaar zijn. De 
uitvoeringstijd van het proefstuk zelf telt hier ook als voorbereidingstijd 
mee.  

Overig   

Overlast Ter plekke van het proefstuk was er meer overlast, de gebouwgebruiker is 
achter de gevel aan het werk gebleven 

Kosten Door een extra punt waarop man en materieel van verschillende co-
makers ingezet moesten worden. De co-makers hebben dit in hun 
totaalprijs verwerkt en de opdrachtgever heeft hier niet apart voor betaald.  

Duurzaamheid Geen invloed 

Kwaliteit eindproduct Geen meetbare invloed. Een proefstuk is echter wel een belangrijk 
hulpmiddel voor het verwachtingsmanagement: de opdrachtgever kan nog 
wijzigingen aanbrengen als het toch niet is wat hij zou willen.  

U9 Meer mensen tegelijk inzetten 
Uitgewerkt voor alleen de deelactiviteit gevel plaatsen en afwerken. De huidige fasering (in drie delen) 
wordt aangehouden. Er worden twee gevelploegen ingezet, die naar elkaar toe werken. In figuur 27 wordt 
de traditionele situatie gegeven, in figuur 29 wordt de nieuwe planning aangegeven.  

Uitvoering   

Gemak 
uitvoeringsmethode  

Geen wijziging. 

Man inzet Twee keer zoveel mensen. De sloopploeg moet hetzelfde principe 
toepassen om het voorwerk op tijd af te hebben. In de huidige planning is 
er in de laatste week ook twee keer zoveel geproduceerd door dubbele 
maninzet. Dat is het bewijs dat het kan. 
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Planning per dag, met het ploegnummer erin 

Opbouwen vliesgevel oud  

 
Plaatsen element 1   1          

Plaatsen element 2    1         

Plaatsen element drie    1        

Opbouwen vliesgevel Nieuw  
            

Plaatsen element 1   1          

Plaatsen element 2    1         

Plaatsen element 3     1        

Plaatsen element 32   2          

Plaatsen element 31    2         

Plaatsen element 30     2        
figuur 29 Planning oude en nieuwe werkwijze 

Dag  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Opbouwen vliesgevel oud 
 

       
           

Aanvoeren materiaal/container 
Ploeg1 

 1     2      3      

opbouwen + afstellen 
Ploeg1 

  1 1    2 2     3     

hout en plaatwerk 
Ploeg1 

    1     2     3    

glas plaatsen 
Ploeg1 

     1     2     3   

Afwerken/ kitten buiten 
Ploeg1 

      1     2     3  

Opbouwen vliesgevel Nieuw 
 

       
           

Aanvoeren materiaal/container 
Persoon1 

 1  2  3  4  5  6    8   

opbouwen + afstellen 
Persoon2 

  1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6   8 8 

hout en plaatwerk 
Persoon3 

    1  2  3  4  5  6    

glas plaatsen 
Persoon4 

     1  2  3  4  5  6   

Afwerken/ kitten buiten 
Persoon5 

      1  2  3  4  5  6  
figuur 30 Oude en nieuwe planning, waar elke deelactiviteit door een aparte ploeg of persoon wordt gedaan. Het nummer 
is het elementnummer waar aan wordt gewerkt door gestelde ploeg/ persoon. 
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Materieel inzet  Omdat de ploegen niet tegelijk werken kan er geen materieel gedeeld 
worden en komen er twee keer zo veel hoogwerkers en ander klein 
materieel.  

Logistiek gemak  Er wordt meer materiaal verwerkt per dag, en het materiaal moet naar de 
goede ploeg gebracht worden (de elementen zijn niet allemaal identiek) 

Tijd   

Procestijd minimalisatie Geen wijziging.  

Procesindeling 
optimalisatie 

Er kan 2x zo veel geproduceerd worden op een dag, dus 50% tijdwinst.  

Faaltijd reductie Geen wijziging.  

Voorbereidingstijd vereist In principe niet meer voorbereidingstijd vereist.  

Overig   

Overlast Er wordt op twee locaties aan het gebouw gewerkt, wat voor meer 
overlast kan zorgen.   

Kosten Geen extra kosten, het extra materieel dat op een dag gehuurd moet 
worden wordt uitgespaard doordat het een andere dag niet gehuurd hoeft 
te worden. Idem met manuren.  

Duurzaamheid Geen invloed.  

Kwaliteit eindproduct Geen invloed.  

 

U11 Deelactiviteiten als aparte functies 
Ook hier wordt alleen uitgewerkt voor alleen de deelactiviteit gevel plaatsen en afwerken. De huidige 
fasering (in drie delen) wordt aangehouden. In de huidige methode wordt er door één ploeg diverse 
activiteiten gedaan, die allen een dag duren. Als deze activiteiten allen door een andere ploeg worden 
gedaan, kunnen de activiteiten meer parallel plaatsvinden.   

Er is beperkte ruimte aan één geveldeel om er met meerdere mensen aan te werken. Als er aan meerdere 
delen wordt gewerkt is er meer materieel nodig.  

In het huidige plan waren er vijf deelactiviteiten, die allen door dezelfde ploeg werden uitgevoerd. In figuur 
30 wordt de oude en nieuwe indeling gegeven.  

Doordat één activiteit twee keer zo langer duurt als de anderen, moeten er ploegen wachten. Deze 

deelfunctie moet nogmaals in twee ploegen worden ingedeeld, zodat elke stap even lang duurt. Als het 

opbouwen/afstellen ook in twee delen wordt gedeeld, is iedereen constant aan het werk. Zie figuur 31 op 

de volgende pagina.  

Uitvoering   

Gemak 
uitvoeringsmethode  

De uitvoeringsmethode wordt meer gecompliceerd door de benodigde 
coördinatie tussen alle ploegen. Doordat elke ploeg een eigen 
afgebakende taak heeft kan de uitvoering ook versimpeld worden, er 
ontstaat een lopende band werking.  

Man inzet Heftig: in plaats van één ploeg zijn er nu zes nodig.  

Materieel inzet  Omdat er aan zes geveldelen tegelijk wordt gewerkt moet hiervoor 
voldoende materieel aanwezig zijn. Er zijn vooral veel hoogwerkers nodig.   
Algemene voorzieningen zoals keten zullen ook groter moeten worden 
uitgevoerd.  

Logistiek gemak  Omdat er meer materiaal wordt verwerkt op één dag zijn de logistieke 
stromingen kritieker, en moet het materiaal naar meer verschillende 
plaatsen gebracht worden.  

Tijd   

Procestijd minimalisatie Geen meetbare wijziging. Een theorie is dat door de grote repetitie van 
een deelfunctie, dat de ploegen efficiënter in zullen gaan werken in de 
loop van de bouw.  
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Dag  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Opbouwen vliesgevel optimaal 
       

      1 2 3 4 5 

Aanvoeren materiaal/container 
Persoon1 

 1 2 3 4 5 6    8   1 2 3 4 5 

opbouwen + afstellen deel1 
Persoon2 

  1 2 3 4 5 6 4 4 5 5 6 6   8 8 

opbouwen + afstellen deel2 
Persoon6 

  1 1 2 3 4 5 6 4 5 5 6 6   8 8 

hout en plaatwerk 
Persoon3 

    1 2 3 4 5 6 4  5  6    

glas plaatsen 
Persoon4 

     1 2 3 4 5 6 4  5  6   

Afwerken/ kitten buiten 
Persoon5 

      1 2 3 4 5 6 4  5  6  
figuur 31 Nieuwe planning, waarbij het opbouwen en afstellen van de gevel in twee deelactiviteiten is verdeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuur 32 Activiteiten bij de gevel, met ervoor de nummering in stappen in het kritieke pad.  

  

 
demontage lattenplafonds buiten  

1 Monteren lattenplafond buiten 

2 tijdelijke gevelschotten plaatsen 

3 Taurox brandwerend vloerrand 

4 Isoleren onderkant vloer buiten 

5 Montage frame koofconstructie 

6 Montage traanplaat 

7-11 Asbestsanering gevel 

 
Aanvoeren materiaal/container 

12 opbouwen + afstellen 

13 hout en plaatwerk 

14 glas plaatsen 

15 Afwerken/ kitten buiten 
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Procesindeling 
optimalisatie 

Er zijn meer ploegen tegelijk aan het werk. Afgezien van de intervallen 
kunnen de deelactiviteiten veel meer parallel plaatsvinden.  
Conclusie voor gebouwdeel B: in de oude situatie kost het plaatsen van 
gevels 5(cyclystijd)*8(aantal elementen in geveldeel B; 1 element bestaat 
uit 4-5 facaden)=40 dagen. In de nieuwe situatie 8 + 5 = 13 dagen. Winst 
van 27 dagen. Wel 6 (!) gevelploegen nodig, enorme consequenties voor 
materieel en drukte op de bp.  

Faaltijd reductie Geen reductie van faaltijd. Door de benodigde afstemming van alle 
ploegen op elkaar is er wel een groter risico op faaltijd.  

Voorbereidingstijd vereist Meer voorbereidingstijd: er wordt afgebakend wat elke ploeg precies moet 
gaan doen, planningen zijn complexer op te stellen.  

Overig   

Overlast Doordat er zes keer zoveel ploegen op de bouwplaats zijn zal er ook meer 
overlast voor de gebouwgebruiker zijn. 

Kosten Meer kosten voor de faciliteiten voor het bouwplaatspersoneel, zoals 
keten. Personeel moet wellicht extern worden ingehuurd omdat de eigen 
capaciteit ontoereikend is.  

Duurzaamheid Geen invloed.  

Kwaliteit eindproduct Geen invloed.  

 

De opdeling van deelactiviteiten moet ook worden doorgevoerd naar de rest van de activiteiten: het 
voorbereidend werk en de sloop en asbestsanering.  

De tijdwinst in totaal wordt berekend door het aantal ‘treinstapjes’ op te tellen bij het aantal elementen. 

Aantal stapjes op het kritieke pad: 15, zie figuur 32.  

De bouwtijd winst wordt voor geveldeel B berekend:  

Het interval is 15 dagen tussen activiteit 1 en 15, daarbij opgeteld de procestijd van 8 elementen: 8 + 15 = 
23 dagen in plaats van 40.  

Keuze en combinaties van de werkwijzen 

Per werkwijze is nu een mogelijke uitwerking gegeven, hier en daar is al duidelijk geworden dat een plan 
het best met een combinatie van werkwijzen gemaakt kan worden. Er wordt eerst beredeneerd of de 
werkwijzen naast elkaar toegepast kunnen worden.  

Werkwijze winst Afhankelijk van andere methoden? 

O3  
Geprefabriceerde 
onderdelen 

32 
werkdagen  

Kan onafhankelijk worden toegepast maar niet in combinatie, de 
rest behaalt winst op hetzelfde proces.  

U1 
Langere dagen maken 

20% minder 
bouwdagen 

Nee, maar er zijn alternatieve werkwijzen ontwikkeld: U2 is een 
extremere variant van deze.  

U2 
Processen parallel 
inrichten 

47% minder 
bouwdagen 

Combinatie van langer werken en parallel. De aanname is nu 
gedaan dat door de activiteiten iets anders in te richten, dat de 
tweede ploeg zijn mogelijke dag volmaakt. Is een variant van 
U1, hier moet dus tussen gekozen worden. Met prefab kan, die 
heeft alleen betrekking op het product.  

U3 
Proefstuk uitvoeren 

5 dagen 
faaltijd 

Niet afhankelijk en is met alles in combinatie te doen.  

U9 
Meer mensen tegelijk 
inzetten 

50% op het 
hele treintje 

In principe wordt de hele fase in tweeën gedeeld, dus kan alles 
nog gecombineerd worden. Maar dan wordt het wel erg druk op 
de bp… 

U11 
Deelactiviteiten als aparte 
functies 

23 dagen 
winst 

Hiermee is alleen het zetten van de gevel zelf uitgezocht, de 
andere disciplines moeten wel kunnen volgen. Niet in 
combinatie met prefab (dan is er nog maar één activiteit), 
langere dagen maken en parallelle processen wordt echt veel te 
druk.  
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figuur 33 Morfologisch schema bij het bepalen van het gebruik van werkwijzen 

 

 

 

 

 

 

  

O3 
Geprefabriceerde 

onderdelen 

U11 
Deelactiviteiten als 

aparte functies 

U1 Langere 
werkdagen 

U2 Processen 
parallel inrichten 

U3 Proefstuk 
uitvoeren 

U9 Meer mensen 
tegelijk inzetten 
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Veel werkwijzen kunnen toegepast worden, maar hangen af van andere disciplines. Daarom moeten ze in 
een vroege fase in het project geïntegreerd worden, zodat dit als eis voor verdere uitwerking in het PvE 
wordt opgenomen.  

Combinaties worden gemaakt door een zogenaamd morfologisch schema. Hier worden de werkwijzen die 
niet in combinatie kunnen worden uitgevoerd naast elkaar gezet, anders onder elkaar. Er worden lijnen 
getrokken door mogelijke combinaties, zie figuur 33.  

Nb de week tijdwinst van U3: er wordt een week bij het ‘te verbeteren’ project gedaan, die er vervolgens 

weer afgaat. U3 wordt niet in de combi’s meegenomen.  

werkwijze U3 werd al toegepast op het project. Er is bepaald dat dit een week bouwtijd heeft 
gescheeld. Dit geldt voor alle combinaties. De werkwijze wordt niet meer apart behandeld.  

Combinatie blauw: O3, U1 en U9 

O3 Geprefabriceerde onderdelen 32 werkdagen  

U1 Langere dagen maken 20% minder bouwdagen 

U9 Meer mensen tegelijk inzetten 50%  
Nieuwe planning: U1 en U9 toepassen op alle activiteiten, dan is er 20% + 50% = 100-(100-20x100-50) = 
60% winst. Origineel is de bouwtijd 100%. Uitwerken door te werken met prefab onderdelen, zodat daar 
niet heel veel meer mensen voor nodig zijn. De geveldelen liggen niet in het kritieke pad.  

Combinatie rood: O3, U2, U9 

O3 Geprefabriceerde onderdelen 32 werkdagen  

U2 Processen parallel inrichten 47% minder bouwdagen 

U9 Meer mensen tegelijk inzetten 50%  
Dit betekent dat er vier keer zoveel mensen op de bouw aan het werk zijn, min de gevel ploeg. In deze 
combinatie zou er een winst van 100-((100-47)x(100-50))=73% winst.  

Combinatie groen: U11, U1, U3 

U11 Deelactiviteiten als aparte functies 23 dagen winst = 23/56 = 41% 

U1 Langere dagen maken 20% minder bouwdagen 
Elke ploeg die een deel is in het treintje zal volgens U1 een parttime opvolger hebben. Totale winst: 100-
((100-41)x(100-20))=52% winst.  

Conclusies kosten 

De totale bouwsom was 10 miljoen. Hiervan is € 960.000 geschatte algemene uitvoeringskosten. Als de 
winst op bouwtijd gemiddeld 50% is, levert dit een kostenbesparing op algemene uitvoeringskosten op van 
ongeveer € 480.000.  

Betrouwbaarheid van resultaten herontwerp 

Er wordt geconcludeerd dat tot wel 72% bouwtijd bespaard wordt op het uitvoeren van de 
gevelvernieuwing. In het berekenen van deze bouwtijd is niet naar de kosten gekeken van de werkwijzen, 
bijvoorbeeld bij het werken buiten de normale uren. Daarnaast is de aanname gedaan dat, door middel van 
een strakke logistiek op de bouwplaats, de productiviteit per persoon gelijk blijft bij het inzetten van 
meerdere personen.  

 

Rabobank New Dealingroom, Utrecht 
Niet uitgewerkt voor de mock-up 
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 Projecten F.2.
 

 

 Bestaande wijk van morgen F.2.1. Initiatief van BAM Woningbouw. Er zijn snel gevels 
vervangen.  

 DHV kantoor, Amersfoort F.2.2. Succesvol lean gebouwd 

 DGB gebouw, Düsseldorf  F.2.3. Gevel ERC50 van Shüco toegepast. Bestaande 
gevel is gedeeltelijk verwijderd.  

 Innovatoren, Venlo F.2.4. Hier zijn alle panelen stuk voor stuk ingemeten 

 Laan vd Meerdervoort, Den Haag F.2.5. Pilot project voor Smart Building Logistics 

 Rabobank UC18, Utrecht F.2.6. Gedeeltelijk gebruik gemaakt van Smart Building 
Logistics 

 Rabobank New Dealingroom, Utrecht F.2.7. Veel ingrepen gedaan die de moeite van het 
vernoemen waard zijn  

 Vollenhoveflat, Zeist F.2.8. Galerijflat dichtgezet door prefab panelen met een 
kraan op het dak: alle gaten zijn ingemeten. Shüco 
heeft de gevelpanelen gemaakt. 

 VTN kantoor, Culemborg F.2.9. Verhuizing heeft plaatsgevonden met behulp van 
verhuizer UTS oftewel Smart Building Logostics 

 

 Marktpartijen F.3.
 

 Aldus/ Oskomera F.3.1. Innovatieve gevelsystemen 

 Arpa Lean Instituut F.3.2. Geeft cursussen Lean Bouwen 

 Bouwlokalen F.3.3. Geeft onder andere reader ‘sneller renoveren’ uit.  

 Endis F.3.4. Ontwerpprincipe, uitgewerkt door een groep 
marktpartijen.  

 Isolectra  F.3.5. Stekerloos installeren (E-installaties) 

 Leica F.3.6. Inmeten van gebouwen 

 Mostert De Winter F.3.7. Specialist in groenvoorzieningen, onder andere 
groene gevels en daken 

 Opticlima F.3.8. Decentrale gevelunits 

 Saint-Gobain Abrasives BV F.3.9. Stil diamantzaagblad Silencio 

 Shüco  F.3.10. Gevelleverancier met een speciaal systeem voor 
renovatie kantoorgebouwen 

 Sita afvalverwerking F.3.11. Hebben een service, maar is niet precies zoals ik 
hem beschreven heb.  

 UTS: Smart Building Services F.3.12. Verhuisbedrijf dat samen met BAM het Smart 
Building Services heeft ontwikkeld.  

 ZND Dakbedekkingen / Van Helvoirt F.3.13.

groenprojecten 
Specialist in groenvoorzieningen, onder andere 
groene gevels en daken 

 Slimbouwen F.3.14. Visie betreft slanker, slimmer en meer duurzaam 
bouwen.  

 Slimrenoveren F.3.15. Advies en productontwikkeling voor renovatie 
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 Overige documentatie betreft verduurzamen F.4.
 

Beschrijving Bron Omschrijving  Locatie 

Toolkit  
Bestaande bouw 

Toolkit online Cursus om ontwerpconcepten te 

selecteren 

www.toolkitonline.nl 

Rapport  

Kiezen voor nieuwbouw 

of het verbeteren van 

het huidige kantoor 

Agentschap 

NL 

Onderzoek naar milieubelasting 

door middel van casestudies, 

incl. stappenplan voor het 

verduurzamen van kantoren. 

www.agentschapnl.nl  

Afstudeerverslag 

Renoveren tijdens een 

operationeel 

bedrijfsproces 

TU/e, J.P. 

Blanken 

Onderzoek naar het mogelijk 

maken van een renovatie van 

een gebouw in gebruik 

TU/e bibliotheek 

Reader 

Sneller renoveren 

Bouwlokalen Gericht op woningbouw, bevat 

methoden om sneller te 

renoveren 

www.bouwlokalen.nl  

Publicatie 

Adaptive reuse and 

sustainability of 

commercial buildings 

P.A. Bullen Betoog betreft het kiezen voor 

verduurzamen als alternatief 

voor nieuwbouw 

www.emeraldinsight.com  

Proefschrift 

Refurbishment 

Strategies for the 

Technical Improvement 

of Office Facades 

TU Delft 

Thiemo 

Ebbert 

Promotie onderzoek naar typen 

gevels en mogelijke wijzen om 

deze te vervangen of aan te 

passen. Zeer nuttige 

keuzemodellen voor de PvE/ 

ontwerpfase! 

http://repository.tudelft.nl/  

Boek 

Conceptueel Bouwen  

Pieter 

Hijbrechts 

Coficient BV 

Beschrijving hoe marktpartijen 
een concept aan kunnen bieden 
en zo niet te ontwerpen voor een 
klant, maar voor een doelgroep.  

www.conceptueelbouwen.nl  

Boek 

Slimbouwen 

Jos 

Lichtenberg 

Visie betreft innovatie in de 

bouw: minder verspilling en 

efficiënter bouwen 

www.slimbouwen.nl  

 

 

 

 

http://www.toolkitonline.nl/
http://www.agentschapnl.nl/
http://www.bouwlokalen.nl/
http://www.emeraldinsight.com/
http://repository.tudelft.nl/
http://www.conceptueelbouwen.nl/
http://www.slimbouwen.nl/
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Afvalcollecte, 91 
afwerking. Zie Vaste inrichtingen 
Analyse beperkende factoren. Zie Analyse vaste 

gegevens 
Analyse ontwerp, 29 
Analyse vaste gegevens, 35 
AUK, 101 
Best Practices, 153 
Bestaande delen niet slopen, 75 
Bestek fase. Zie Uitwerking fase 
Binnenwanden, 101 
Bouwfase 

Indeling, 19 

Bouwplaatsinrichting. Zie AUK 
Bouwproject 

Definitie, 15 

Daken, 101 
Decentrale gevelunit, 83 
Deelactiviteiten als aparte functies, 91 
Definitief ontwerp. Zie Ontwerp fase 
Droge verbindingen, 83 
E-Installaties, 101 
Element 

Definitie, 15 

Elementencluster 
Definitie, 15 
Indeling, 17 

Gebouw alleen buiten bewerken, 75 
Gebouwgebruiker 

Definitie, 15 

Gebruiker verhuizen. Zie Bouwrijp maken 
Gedwongen positioneren, 91 
Geen overlast veroorzaken, 75 
Geprefabriceerde onderdelen, 83 
Gevel, 103 
Haalbaarheidsstudie. Zie Programma fase 
hellingen, 101 
Initiatief fase. Zie Programma fase 
Kritieke pad 

Definitie, 15 

Langere werkdagen (+ weekend), 91 
Leidingen in externe schacht, 83 
Leidingen in gevel, 83 
Leidingen naar buiten brengen, 83 
Leidingen uit het kritieke pad, 75 
Maatbeheersing & montage, 75 
Maatregel 

Definitie, 15 

Marktpartijen, 153 
Materiaal aan- en afvoer, 75 
Meer manuren maken in één kalenderperiode, 75 

Meer mensen tegelijk inzetten, 91 
Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is, 

75 
Minder handelingen op bouwplaats, 75 
Modulair afschermsysteem, 91 
Monteren i.p.v. bouwen, 77 
Ontwerp fase, 123 
Plafonds, 101 
Prefab gevel van buitenaf, 85 
Prijsvorming fase. Zie Uitwerking fase 
Processen parallel inrichten, 93 
Proefstuk uitvoeren, 91 
Programma fase, 119 
Projectdefinitie fase. Zie Programma fase 
Risico’s faaltijd minimaliseren, 75 
Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad, 91 
Schroeven/boren/hakken voorkomen, 75 
Skelet, 101 
Sloopwerkzaamheden 

Algemeen, 101 

Smart Building Logistics, 91 
Snelkeuzemodellen 

Uitneembaar deel, 39 

Stappenplan 
handboek. Zie Structuur handboek 

Stekkers installatietechniek, 83 
Stortkoker van containers, 91 
Structuur handboek 

Uitleg stappen, 13 

Structuurontwerp. Zie Ontwerp fase 
Trappen, 101 
Uitwerking fase, 127 
Vaste inrichtingen, 101 
Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren, 83 
Verandering draagconstructie. Zie Skelet 
Verduurzamen 

Documentatie, 155 

Verduurzaming 
Definitie, 15 

Vloeren, 101 
Voorbeeld gebruik handboek, 133 
Voorlopig ontwerp. Zie Ontwerp fase 
werkwijze 

Verbanden, 15 

Werkwijze 
Definitie, 15 

Werkwijzen schema, 2 
Wheel of Potentials 

Uitleg, 18 

W-Installaties, 101 
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Bijlagen 

I. Invulblad analyse 

II. Invulblad werkwijzen 

III. Voorbeelduitwerking snelkeuzemodellen voor project DHV kantoor, 
Amersfoort  

Bijlage III is niet in de mock-up opgenomen, deze is gelijk aan bijlage VI van het afstudeerverslag.  
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Bijlage I. Invulblad analyse 
Kopieer of print deze bijlage en vul de tabellen in voor het project. De analyse bestaat uit twee delen: 

 Analyse ontwerp 

 Analyse vaste gegevens (Gebouw, Organisatie, Ligging) 

Analyse ontwerp volgens NEN 2634 en NL-Sfb methode  
Kruis aan welke elementenclusters van toepassing zijn, welke subdelen van toepassing zijn en beschrijf 
kort de details van de te nemen acties. 

Voor een meer uitgebreide uitleg van de indeling in elementenclusters wordt verwezen naar paragraaf 0.5.  

 1.C Verhuisbewegingen   

 Wordt de gebruiker 
verhuisd? 

 

 Moeten de losse/ vaste 
inrichtingen verhuisd 
worden of doet de 
gebouwgebruiker dit zelf? 

 

 Overige 
verhuisbewegingen? 

 

 

 

 

 

 1.D Sloopwerkzaamheden 
algemeen 

(Sloopwerkzaamheden die niet onder een elementencluster vallen ) 

 Is er asbest?  

 Welk type asbest is waar 
aanwezig? 

 

 

 

 

 

 2.B Skelet  

 Worden er aanpassingen 
aan de constructie 
gedaan? 

 

 Moeten deze 
aanpassingen nog 
doorgerekend/ 
geengineerd worden? 

 

 Overige aanpassingen aan 
het skelet? 
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 2.C Daken  

 Wordt dakbedekking en 
isolatie vervangen? 

 

 Nieuwe dakbedekking op 
bestaande aanbrengen? 

 

 Nieuwe isolatie op 
bestaande aanbrengen? 

 

 Overige aanpassingen aan 
het dak? 

 

 

 

 

 

 2.D Gevel  

 Vervangen gehele 
gevelconstructie? 

 

 Vervangen gevel 
gedeeltelijk? 
bv alleen raampartijen 

 

 Wordt de beglazing/ 
kozijnen vervangen? 

 

 Na-isoleren gevel 
binnenzijde? 

 

 Nieuwe gevel/ isolatie 
tegen bestaande 
aanbrengen? 

 

 Overige aanpassingen aan 
de gevel? 

 

 

 

 

 

 2.E Binnenwanden (Verwijderen/ toevoegen van binnenwanden) 

 Worden er binnenwanden 
vervangen? 

 

 Worden er 
binnenwandopeningen 
vervangen? 

 

 Worden oude 
binnenwanden 
hergebruikt? 

 

 Overige aanpassingen aan 
binnenwanden? 
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 2.F Vloeren (Verwijderen/ vernieuwen vloerbedekking) 

 Wordt er vloerbedekking 
verwijderd? 

 

 Worden er verhoogde 
vloeren aangelegd? 

 

 Komen er leidingen onder 
de vloeren? 

 

 Overige aanpassingen 
vloeren? 

 

 

 

 

 

 2.G Trappen en hellingen Vervangen/ verwijderen/ toevoegen van trappen en hellingen 

 Worden er trappen 
vervangen? 

 

 Worden er hellingen 
vervangen? 

 

 Worden er trapleuningen of 
andere bijzaken 
vervangen? 

 

 Worden er overige 
aanpassingen gedaan?? 

 

 

 

 

 

 2.H Plafonds Vervangen/ verwijderen/ toevoegen/ restaureren (systeem) plafonds 

 Wordt het bestaande 
plafond geheel vervangen? 
Ophangsysteem en platen 

 

 Worden de platen van het 
plafond hergebruikt? 

 

 Zijn alle platen van 
hetzelfde formaat?  
Indien er een deel van het 
bestaande systeem wordt 
hergebruikt 

 

 Moet het plafond tijdelijk 
gedemonteerd worden? 
Bv voor leidingwerk 

 

 Overige aanpassingen aan 
het plafond? 
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 3.A W-Installaties Alle aanpassingen aan werktuigbouwkundige installaties, betreffend: 
warmte-opwekking en distributie  
koude-opwekking en distributie  
aan- en afvoer van water en gassen, luchtbehandeling 
regeling klimaat en sanitair   

 Wordt er leidingwerk 
vervangen? 
 
 

 

 Wordt de 
luchtbehandelings-
installatie vervangen? 
 
 

 

 Wordt de klimaatinstallatie 
vervangen? 
 
 

 

 Worden er gasleidingen 
aangepast/ vervangen? 
 
 

 

 Worden er waterleidingen 
aangepast/ vervangen? 
 
 

 

 Worden er overige 
aanpassingen aan de W-
installaties gedaan? 
 
 

 

 Welke installaties moeten 
opnieuw ingeregeld 
worden? 

 

 

  



Bijlage I. Invulblad analyse                         5 / 9 

Handboek Bouwtijd Minimalisatie bij het verduurzamen van kantoorgebouwen in gebruik 

 

 3.B E-Installaties  Alle aanpassingen aan elektrotechnische installaties, betreffend: 
kracht- en zwakstroom 
verlichting 
communicatie 
beveiliging (incl. brand) 
transport (lift etc.) 

 Worden er stroomkabels 
vervangen/ aangepast? 
Hoog- of laagspanning? 
 
 

 

 Worden er 
verlichtingsarmaturen 
aangepast/ vervangen? 
 
 

 

 Wordt de regeling van 
verlichting vervangen? 
 
 

 

 Worden er datakabels 
vervangen? 
 
 

 

 Welke installaties moeten 
opnieuw ingeregeld 
worden? 
 
 

 

 Worden de te vervangen 
installaties centraal of 
decentraal geregeld? 
 
 

 

 Worden er 
brandbeveiligingen  
aangepast/ vervangen? 
 
 

 

 Worden er 
transportmiddelen 
vervangen/ aangepast? 
 
 

 

 

  



6 / 9                    Bijlage I. Invulblad analyse 

Handboek Bouwtijd Minimalisatie bij het verduurzamen van kantoorgebouwen in gebruik 

 

 4. Vaste inrichtingen 
(afwerking) 

Alle afwerkingen en inrichtingen, zoals 
Schilderwerk en bekleding binnen 
Plaatsen meubulair 

 Welke schilderwerken zijn 
er? 

 

 Welke overige afwerkingen 
zijn er? 

 

 Welke inrichtingen moeten 
er komen? 

 

 Overige vaste inrichting?  
 

 

 

 

 6. AUK 
(Bouwplaatsinrichting) 

Alle activiteiten niet gerelateerd aan een elementencluster betreffend het 
inrichten van de bouwplaats: transportvoorzieningen, 
opslagvoorzieningen, afschermingsvoorzieningen (voor 
gebouwgebruiker), overig materieel.  
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GOL analyse van vaste gegevens  
Om te bepalen welke werkwijzen geschikt zijn om toe te passen, is het aan te raden een analyse te doen 
van zogenaamde vaste gegevens. Deze gegevens betreffen alle relevante factoren van het bouwproject en 
zijn ingedeeld in drie categorieën: Gebouw, Organisatie en Ligging.  

Per categorie kruist u aan welke situaties voor u van toepassing zijn. Daarnaast beantwoordt u vragen over 
uw project.  

Gebouw 

Subcategorie Vraag Antwoord 

Gebouwcontext Hoeveel bouwlagen heeft het gebouw?  

 Wat is het BVO (bruto vloeroppervlak)?  

 Wat is het bouwjaar?  

 Zijn er grote aanpassingen geweest in 
het verleden? 

 

 Hoeveel FTE (Full Time Empoyment) zijn 
er in het gebouw? 
impact van verhuizing inschatten 

 

 Op welke tijden wordt het gebouw 
gebruikt? 
om vereisten overlast te bepalen 

 

Status van het 
gebouw 

In welke staat is de constructie/ het 
skelet?  
 

 

 In welke staat is het dak?  

 In welke staat is de gevel?  

 In welke staat zijn de installaties?  

 In welke staat zijn de binnenwanden?   

 In welke staat zijn de vloeren?  

 In welke staat zijn de plafonds?  

 In welke staat zijn overige 
gebouwdelen? 

 

 Zijn er delen die geconditioneerd 
moeten blijven, zoals afwerkingen 
aan vloeren of trappen? 
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Organisatie 

Subcategorie Vraag Antwoord 

Betrokkenheid 
uitvoerende 
partij 

In welke fase is de bouwer 
betrokken? 

 

Hiërarchie 
beslissingen 

Wat is de rol en bevoegdheid van de 
opdrachtgever?  

 

 Wie neemt de ontwerpbeslissingen?  

Eisen van de 
opdracht-gever 

Wil de opdrachtgever in het gebouw 
blijven?  

 

 Wat is er toegestaan qua overlast?  
Tijden waarop geboord en gehakt etc 
mag worden.  

 

 Welke faciliteiten van het gebouw 
kunnen gebruikt worden?  
Stroom/water/ transportmiddelen etc. 

 

 Zijn er andere eisen van de 
opdrachtgever met betrekking tot de 
uitvoering? 

 

Informatie-
voorziening 

Zijn er originele bouwtekeningen 
beschikbaar? 

 

 Kloppen de originele 
bouwtekeningen? 

 

 Welke informatie is beschikbaar 
betreft de constructie? 

 

 Welke informatie is beschikbaar 
betreft de gevelopbouw? 

 

 Welke informatie is beschikbaar 
betreft de dakopbouw? 

 

 Zijn er overige relevante stukken 
beschikbaar? 
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Ligging 

Subcategorie Vraag Antwoord 

Algemene 
informatie 
 

Geef een plattegrond van het directe 
gebied om het gebouw heen. 

 

 Wat voor gebouwen bevinden zich in 
de directe omgeving?  

 

 Stelt de omgeving eisen aan het 
project 

 

Beperkende 
factoren 
 

Leidt de omgeving van het gebouw 
tot beperkende factoren? 

 

 zijn er beperkingen aan de frequentie 
waarmee transportvoertuigen van en 
naar het project kunnen of mogen? 
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Bijlage II. Invulblad selectie 
standaard werkwijzen 
 

Streep weg welke werkwijzen per elementencluster niet 

zijn geselecteerd.  

Vink aan welke werkwijzen per elementencluster 

worden overwogen 
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1.C 1.D 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G 2.H 3.A 3.B 4. 6. 
Fundamenten                             

F1 Minder handelingen op bouwplaats                

F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is               

F3 Monteren i.p.v. bouwen               

F4 Bestaande delen niet slopen               

F5 Risico’s faaltijd minimaliseren               

F6 Meer manuren maken in één kalenderperiode               

F7 Leidingen uit het kritieke pad               

F8 Materiaal aan- en afvoer               

F9 Maatbeheersing & montage               

F10 Geen overlast veroorzaken               

F11 Gebouw alleen buiten bewerken               

F12 Schroeven/boren/hakken voorkomen               

producten               

O1 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren               

O2 Droge verbindingen               

O3 Geprefabriceerde onderdelen               

O4 Prefab gevel van buitenaf               

O5 Leidingen naar buiten brengen               

O6 Leidingen in externe schacht               

O7 Leidingen in gevel               

O8 Stekkers installatietechniek               

O9 Decentrale gevelunit               

processen               

U1 Langere werkdagen (+ weekend)               

U2 Processen parallel inrichten               

U3 Meer mensen tegelijk inzetten               

U4 Deelactiviteiten als aparte functies               

U5 Gedwongen positioneren               

U6 Stortkoker van containers               

U7 Afvalcollecte               

U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad               

U9 Proefstuk uitvoeren               

U10 Modulair afschermsysteem               

U11 Smart Building Logistics               
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