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Samenvatting 

Niet dragende scheidingswanden worden in een woning geplaatst tijdens de ruwe afbouw fase. Op dit 
moment is de woning wind en waterdicht. Nu kunnen hier de scheidingswanden in geplaatst worden om 
de ruimte op te delen in meerdere ruimtes. Ergens in het voorproces is een keuze gemaakt welk type 
scheidingswand men toe gaat passen tijdens deze ruwe afbouw fase. BallastNedamheeft mij gevraagd 
om dit proces te gaan analyseren. Dit omdat het vermoeden ontstaan is dat deze keuze niet goed is 
onderbouwd. Dit kan leiden tot zogenaamde "bedrijfsblindheid". 

Vanuit dit startpunt is begonnen met een analyse naar het huidige keuzeproces. Dit door het afnemen van 
een aantal interviews met mensen uit alle disciplines en lagen van de organisatie. Ook zijn enkele externe 
partijen benaderd. Uit dit vooronderzoek bleek dat de keuze gemaakt moet worden op basis van kosten. 
Verder is uit deze analyse gebleken dat het niet duidelijk is wie de beslissing neemt. De aannemer gaat er 
vanuit dat het bestek en de tekeningen, afkomstig van de opdrachtgever, zijn voorkeur voor een type 
wand weergeeft. Dit terwijl de opdrachtgevers zeggen dat scheidingswanden bij hun geen prioriteit heeft 
en dat de keuze over gelaten wordt aan de aannemer. Dit zolang de definitieve beslissing maar bij de 
opdrachtgever blijft. Hiernaast maakt de calculatie geen keuze tussen scheidingswanden, hier wordt 
standaard gerekend met jaarcontracten. Dit betekent dat de calculatie altijd rekent met cellenbeton 
panelen scheidingswanden. Er blijkt behoefte te zijn aan een vergelijkend onderzoek tussen toepasbare 
typen scheidingswanden zodat het keuzeproces verbeterd kan worden. 

Dit heeft geleid tot de volgende doelstelling: "Het maken van een hulpmiddel om het keuzeproces tussen 
de verschillende typen niet dragende scheidingswanden binnen de seriematige woningbouw te 
verbeteren". Om dit doel te bereiken zijn vanuit de analyse een aantal probleemstellingen opgesteld welke 
de theoretische basis voor het hulpmiddel moet gaan vormen. 

Er is onderzoek gedaan naar de verschillende typen scheidingswanden welke toepasbaar zijn binnen de 
seriematige woningbouw. Er is uiteindelijk een selectie gemaakt waarbij de volgende wandtypen 
meegenomen zijn in het vervolg van het onderzoek: gipsblokken, cellenbeton panelen, metal stud en 
kalkzandsteen elementen. Deze 4 wandtypen zijn onderzocht op tijd en kosten aspecten. Hiernaast is 
gebleken dat tijdgebonden kosten meegenomen moeten worden bij de keuze. Tot slot is onderzoek 
gedaan naar de projectafhankelijke keuzeaspecten. Hierbij is onderzocht wanneer een type 
scheidingswand wel of niet toepasbaar is binnen een project. 

Na de onderzoeksfase is het onderzoek uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een nieuw keuzeproces met als 
onderdeel binnen dit keuzeproces een Excel keuzemodeL Met dit keuzemodel kan aan de hand van de 
invoer van projectgegevens een keuze gemaakt worden tussen de verschillende typen scheidingswanden. 
Deze keuze is gebaseerd op kosten en onderbouwd met eenheidsprijzen, tijdgebonden kosten, 
planningen en selectiecriteria. 

Het hulpmiddel is getest door testpersonen een case te laten doen met het keuzemodeL Bij alle 
testpersonen heeft het keuzemodel dezelfde keuze gemaakt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 
keuzemodel technisch werkt. Het model kan zijn werking niet aantonen door het te vergelijken met keuzes 
uit het verleden. Dit is niet mogelijk aangezien de keuzes in het huidige keuzeproces vastliggen door 
toepassing van jaarcontracten. 

Tot slot mag er geconcludeerd worden dat het hulpmiddel welke opgebouwd is uit een toekomstig 
keuzeproces met hierbinnen het keuzemodel het keuzeproces als geheel verbeterd. De keuze kan nu in 
een kort tijdsbestek gemaakt worden. Deze keuze is compleet onderbouwd met alle tijd en 
kostenaspecten. Hiernaast is er rekening gehouden met de projectgebonden keuzeaspecten en komt de 
keuze objectief en gestructureerd tot stand. 
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1 Inleiding 

1.1 Probleemgebied 

Bij Ballast Nedam is een behoefte ontstaan om een onderzoek te gaan doen naar niet dragende 
scheidingswanden binnen de seriematige woningbouw. Binnen dit onderzoek wordt de volgende definitie 
gehanteerd voor niet dragende scheidingswanden: "Een niet dragende scheiding welke een ruimte 
opdeelt in meerdere ruimtes". 

Het bouwproces wordt door Ballast Nedam opgedeeld in 7 fases. In onderstaand schema is weergegeven 
waar de niet dragende scheidingswanden onder vallen binnen het bouwproces. 

---
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1.1 -

" 

----
Plan 

omwikKelen 

1 1.2 
Ontwerp 
maken 

1.3 

Project realiseren 
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I"-
"-
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" " " " 

Project 
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...J--------"1."'-'6 ~ beheren en 

\ ~ onderhouden 

Onderbouw 
realiseren r-

1 1.6.1 

- -
Trappen 

---

Bovenbouw 
realiseren 

1.6.2 

- -

plaatsen l_. 
1.6.4. 1 Standleidingen 

plaatsen r--, 

1.6.4.2 

" 

--- ---

Letdingen 
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1.6.4.3 

IMnd en 
waterdicht 
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'--• 
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1.6.4 .5 

RW~e albouw 
realiseren 

1.6.4 

\ 
\ 

\ 

Afwerl<vloer 
aanbrengen n 1.6.4.4 

~L .. Scheidings 
wand 

aanbrengen 

1.6.4.6 

\ 

\ 

\ 
\ 

\ 

1.7 

Fijne afbouw 
realiseren 

1.6.5 

\ 
\ 

\ 

Stuukwerl< 
aanbrengen 

1.6.4.7 

Figuur 1.1 Overzicht van het bouwproces waarin de plaats van scheidingswanden is weergegeven 
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In de eerste laag van schema 1.1, welke van initiatief tot beheer loopt, wordt het gehele bouwproces in de 
grofst mogelijke vorm weergegeven . Dit bouwproces is op deze wijze gefaseerd om deze overzichtelijk en 
beheersbaar te houden. Elk bouwproces begint met een initiatief. Een organisatie of een persoon heeft 
een gebouw nodig. Deze behoefte moet leiden tot een projectdefinitie in de vorm van een 'plan van eisen'. 
Vervolgens wordt in de regel een professionele partij ingeschakeld om de diverse stadia van het 
ontwerpen te doorlopen. Nadat bestek tekeningen gemaakt zijn , wordt het werk gegund, waarna 
begonnen wordt met de uitvoering. Deze wordt in de regel uitgevoerd door een professionele partij in de 
vorm van een aannemer. Nadat de aannemer het gebouw opgeleverd heeft wordt het pand in gebruik 
genomen. Tijdens het gebruik moet het gebouw onderhouden worden om het bruikbaar te houden. De 
laatste fase, het beheer breekt aan nadat het gebouw is opgeleverd voor gebruik. 

De volgende laag omschrijft in grote lijnen het uitvoeringsproces tijdens de bouw. Dit proces loopt van de 
onderbouw tot de fijne afbouw. Tijdens de ruwe afbouwfase, welke uitgewerkt is in de laatste laag, worden 
de niet-dragende scheidingswanden gerealiseerd. Tijdens de realisatie van de afbouwfase lopen er veel 
processen parallel of volgen elkaar met een kleine intervaltijd op. In het schema van het uitvoeringsproces 
is te zien dat activiteit 1.6.4.4 'afwerkvloer aanbrengen' parallel loopt met activiteit 1.6.4.6 
'Scheidingswanden aanbrengen' . Dit komt doordat bij toepassing van een andere afwerkvloer of een 
ander type scheidingswand deze volgorde kan wisselen. Bijvoorbeeld bij toepassing van gipsblokken 
moet eerst de afwerkvloer worden aangebracht, terwijl bij toepassing van verdiepingshoge panelen de 
afwerkvloer pas naderhand wordt aangebracht. Dit betekent dat de twee activiteiten sterk van elkaar 
afhankelijk zijn en dat ze rechtsreeks invloed op elkaar hebben. 

1.2 Aanleiding 

Binnen het hierboven omschreven bouwproces zijn er volgens BallastNedameen aantal waarbij de keuze 
niet goed verlopen. Het gaat hier om de vraag hoe de keuze tot stand komt welk type niet dragende 
scheidingswand toe te passen. Deze vraag heeft een drietal achterliggende redenen, te weten : 

De keuze voor het toe te passen type scheidingswand wordt normaliter door een andere, nog 
onbekende partij, gemaakt. Deze keuze wordt vervolgens opgenomen in het bestek en hier wordt aan 
vast gehouden tijdens de bouwvoorbereiding. Echter Ballast Nedam wil kunnen controleren of de 
gemaakte keuze de beste is voor het specifieke project. Momenteel zijn hier geen hulpmiddelen voor 
en de controle gebeurt dan ook niet. 
Er is binnen Ballast Nedam onvoldoende kennis betreffende de kosten , planning en de 
uitvoeringstechnische aspecten. Met dit laatste wordt bedoeld: hoe sluiten de scheidingswanden aan 
op de uitvoeringscyclus, en wat voor invloed heeft de keuze voor elk type scheidingswand op de 
andere toe te passen materialen die aansluiten op de scheidingswand. 
Ballast Nedam heeft voor de komende jaren als doelstelling een groter aandeel van haar werken 
vanuit eigen ontwikkeling te realiseren . Dit betekent dat BallastNedamBouw Ontwikkeling in 
toenemende mate opdrachtgever wordt voor Ballast Nedam Bouw. Doordat het eigen ontwikkeling is 
zijn er meer mogelijkheden om de toe te passen bouwmethodiek en de hierbij behorende materialen 
aan te passen tot een optimum. Onderdeel hierbij zijn de scheidingswanden. 

Samengevat zegt Ballast Nedam dat ze geen inzicht in het keuzeproces hebben en de mogelijkheden 
betreffende toepassing van niet dragende scheidingswanden onbekend zijn . Voor een verdere 
probleemanalyse is het dus eerst belangrijk het keuzeproces te definiëren. 
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2 Analyse keuzeproces scheidingswanden 

2.1 Opzet analyse 

Voor de start van dit onderzoek is niet bekend hoe het keuzeproces tussen de verschillende soorten 
scheidingswanden er in de praktijk uitziet. Hierdoor is ook niet bekend waar de knelpunten binnen dit 
proces liggen. Aan de hand van een vooronderzoek is het keuzeproces onderzocht om de knelpunten 
inzichtelijk te krijgen. Het keuzeproces is geanalyseerd volgens de 5WH methode, waarbinnen de vragen 
beginnende met Wie, Wat, Wanneer, Waarmee, Hoe en Waarom gesteld moeten worden . Vooraf is 
bekeken aan de hand van het bouwproces van schema 1.1 welke partijen daarbinnen maatgevend zijn 
voor het proces Oellema 1 )9 . Deze partijen zouden antwoorden op de 5WH vragen kunnen hebben. De 
vol ende partïen worden aan elke bouw recesfase toe ekend: 

Initiatief & Acquisitie Opdrachtgever I Ontwikkelaar 
Plan ontwikkeling Ontwikkelaar 
Ontwerp Architect 
Prijs & Contractvorming Calculatie & Directie aannemer & Opdrachtgever 
Voorbereiding & Inkoop Projectleider & Werkvoorbereider & Inkoper 
Uitvoering Projectleider & Uitvoerder 
Beheer & Onderhoud Ballast Nedam Bouwbor 

Tabel 2.1. Overzicht maatgevende partij per bouwprocesfase 

De keuze tussen de verschillende typen scheidingswanden moet voor de uitvoeringsfase gemaakt 
worden. Dit betekent dat de partijen zoals aangegeven in tabel 2.1 van initiatief tot voorbereiding een rol 
kunnen hebben binnen het keuze roces. De vol ende ersonen zïn er artï eïnterviewd. 

Opdrachtgever I Ontwikkelaar 
Opdrachtgever I Ontwikkelaar 
Opdrachtgever I Ontwikkelaar 
Architect 
Calculatie 
Projectleider 
Projectleider 
Pro· eetleider 

AM Vastgoed 
Planontwikkeling Woningbouw 
BNB ontwikkeling 
Architectenbureau Diederendirrix 
BNB 
BNB 
BNB 
BNB 

Tabel 2.2. Overzicht geïnterviewde partijen om het keuzeproces inzichtelijk te krijgen 

Er is gekozen voor interviewen omdat vooraf niet duidelijk is hoe het keuzeproces er grofweg uitziet en 
wie hier in welke mate bij betrokken zijn . Bij de interviews hebben de volgende vragen als leidraad 
gediend voor het stellen van vragen. 

1. Wie zijn er betrokken bij het keuzeproces? 
2. Wat is hun rol binnen het keuzeproces? 
3. Wanneer in het bouwproces wordt de keuze gemaakt? 
4. Waarmee wordt de keuze gemaakt? (informatie, randvoorwaarden, belangen, etc .. ) 
5. Hoe wordt de keuze tussen de verschillende typen scheidingswanden gemaakt? 
6. Waarom wordt de keuze zo gemaakt? 

In de volgende paragrafen wordt per partij de antwoorden op de eerste 4 vragen gegeven. In de 
antwoorden van de verschillende partijen zitten discrepanties. Deze discrepanties worden in hoofdstuk 3 
nader toegelicht aan de hand van het keuzeproces welke samengesteld is aan de hand van de 
afgenomen interviews. Het keuzeproces welke volgt uit vraag 5 en 6 is samengesteld aan de hand van de 
input van alle geïnterviewde partijen. Dit doordat geen enkele partij een volledig overzicht kon geven van 
het keuzeproces. Een samenvatting van de interviews is opgenomen in bijlage 1. 
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2.2 Uitkomst analyse bij de opdrachtgever I ontwikkelaar 

De opdrachtgever is de initiator en hiernaast verantwoordelijk voor de financiering van het bouwproces. 
De opdrachtgever heeft behoefte aan een nieuw te realiseren gebouw. Deze behoefte vertaalt zich in een 
programma van eisen waaraan het te realiseren gebouw dient te voldoen. Onder de opdrachtgevers 
kunnen ook de ontwikkelaars gerekend worden, dit zijn externe ontwikkelaars en ontwikkelaars welke 
werk generen voor zusterbouwondernemingen. De opdrachtgever is vanaf het initiatief tot en met het 
gebruik betrokken en verantwoordelijk voor het bouwproject. 

Betrokken partijen binnen het keuzeproces volgens de opdrachtgever I ontwikkelaar 
Aannemer, de keuze wordt volgens AM en de gemeente overgelaten aan de aannemer. Volgens BN 
ontwikkeling heeft de aannemer de mogelijkheid om de gemaakte keuze aan te passen door een 
gelijkwaardig alternatief aan te bieden . 
Kopers, de kopers en gebruikers hebben tijdens de ontwikkeling geen directe invloed op de keuze 
tussen de verschillende typen scheidingswanden. De koper wordt namelijk een lichte scheidingswand 
verkocht zonder verdere specificatie wat dit qua materiaal inhoud. Hiernaast maakt het kopers weinig 
uit wat voor materiaal er toegepast wordt voor de scheidingswanden, het gaat de kopers bij het kopen 
van een huis meer om de woningindeling . Indirect hebben de kopers wel invloed, dit is dan weer 
afhankelijk van het segment waarin de woningen verkocht worden. Kopers stellen hogere eisen aan 
de scheidingswanden als het om het hogere segment woningen gaat, het gaat hier om 'ervaren' 
kopers. Deze kopers zien het verschil in kwaliteit tussen de verschillende typen scheidingswanden. 

De rol van de opdrachtgever I ontwikkelaar binnen het keuzeproces 
De opdrachtgever bepaalt welk type scheidingswand er toegepast gaat worden. Externe opdrachtgevers 
laten de keuze echter aan de aannemer over. De interne opdrachtgever BN ontwikkeling geeft in een plan 
van eisen wel een wandtype aan. Dit ligt op dat moment nog niet vast, de prioriteit ligt niet bij de 
scheidingswanden. Gebiedsentwikkeling en woningindeling hebben een hogere prioriteit binnen het 
ontwikkelingsproces. Dit leidt er toe dat zowel de externe als interne opdrachtgever weinig interesse heeft 
als het om de niet dragende scheidingswanden gaat. Bij BN ontwikkeling gaat de keuze tussen 
kalkzandsteen en gips I cellenbeton . De keuze tussen de laatste maakt BN ontwikkeling niet uit, deze 
worden als gelijkwaardig beschouwd. De opdrachtgevers geven wel aan dat ze altijd de laatste stem 
hebben als het gaat om materiaalgebruik. Ze kunnen zich hierin laten adviseren door hun architect. 
Hiernaast laten opdrachtgevers zich adviseren door een interne of externe kostendeskundige. Deze 
deskundige geeft op basis van ervaringscijfers een advies over het toe te passen type scheidingswand. 

Wanneer wordt de keuze in het bouwproces gemaakt 
Het ideale moment ligt volgens de opdrachtgevers in de VO/DO fase voordat het bestek geschreven 
wordt. Dit doordat tijdens die fase de minste wijzigingen doorgevoerd moeten worden als er besloten 
wordt te wisselen van type scheidingswand. Wijzigen in een later stadium dan de besteksfase komt 
volgens hen bijna nooit voor. 

Waarmee wordt de keuze gemaakt volgens de opdrachtgever I ontwikkelaar. 
De keuze wordt gebaseerd op informatie. randvoorwaarden en belangen. 

Benodigde informatie volgens de opdrachtgever I ontwikkelaar 
Het bouwbesluit..,.. Het bouwbesluit is de basis waaraan elke woning minimaal moet voldoen . Zie 
bijlage 2 voor een overzicht van de artikelen waarin een niet dragende scheidingswand moet voldoen. 
Hier is tevens vermeld wat elk artikel voor consequenties heeft betreffende de scheidingswanden . 
De kosten ..,.. De kosten zijn voor de opdrachtgever van belang om zijn rendement te halen. 
Het afwerkniveau ..,.. De vlakheid wordt door alle partijen binnen het keuzeproces als eerste genoemd 
bij de eisen die gesteld worden aan scheidingswanden. De vlakheid bepaalt namelijk gedeeltelijk de 
verkoopwaarde van het huis. Voor welk marktsegment wordt er ontwikkeld ..,.. Binnen de woningbouw 
zijn 4 segmenten te onderscheiden met elk hun eigen afwerkingsklasse, (zie bijlage 3) 

o Huurwoningen 
o Laagsegment koopwoning < €200.000, -
o Middensegment koopwoning €200.000 tot €450.000, -
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o Hoogsegment koopwoning > €450.000, -
Bron: (Wilt, 2002)8 

Wat voor binnenkozijnen worden toegepast ..,.. Scheidingswanden van 70mm waar een binnenkozijn 
in moet komen wordt volgens BN ontwikkeling ervaren als goedkoop door kopers. Dit komt door de 
iele uitvoering van deze kozijnen, het komt niet degelijk over op de kopers. 
De toepassing van bovenlichten ..,.. Het afwerkniveau wordt door BNO als hoger ervaren als er geen 
bovenlichten worden toegepast. 

Gestelde randvoorwaarden 
Wanden moeten voldoen aan het bouwbesluit 
De keuze moet economische verantwoord zijn. 

Belangen van de opdrachtgever I ontwikkelaar 
Rendement op zijn investering. Dit wil zeggen dat hij het zo goedkoop mogelijk wil bouwen tegen een 
zo hoog mogelijke kwaliteit. Als er (sociale) huurwoningen ontwikkeld worden is het rendement en een 
hieraan gekoppelde lage bouwsom van belang. Als dit doorvertaald wordt naar scheidingswanden 
dan betekent dit dat het de opdrachtgever niets uit maakt wat voor scheidingswand er toegepast 
wordt. Bij het hoogsegment woningen wordt er wel gekeken naar het type scheidingswand omdat de 
kwaliteit van de wand dan doorslaggevend kan zijn. Ballast Nedam Ontwikkeling hanteert het globale 
schema (Tabel 2.6) als het gaat om het kiezen tussen scheidingswanden in relatie tot het 
marktsegment. 

Wandtype Sociale Huurwoningen Goedkoop Middel-duur Hoger segment 
wonin bouw se ment se ment 

Gipselmenten x x x x x 
Cellenbeton x x x x x 
Kalkzandsteen x 
Metal Stud x x 

Tabel 2.3 Toegepaste type scheidingswanden door de opdrachtgever gerelateerd aan het marktsegment. 

De kwaliteit moet conform het segment woning zijn. De opdrachtgever wil zijn klanten tevreden stellen. Dit 
doet hij door tijdig kwalitatief goed werk af te leveren. In onderstaand schema (Tabel 2.3) is weergegeven 
wa t d d ht b I ··k · dt h ·d· d n. e op1 rac tg ever e angn11 vm aan sc e1 mgswan e 
Onderdeel Geen Enig Redelijk Groot 

belang belang belang belang 

Mverking ' J :, Ir. ;' x 
Esthetica x 
Ondemo~ 1t ' 

Garantie x 
Levensduur x 
Kosten x 
DutiiZ&ämlieîèf -· x 
Installaties x 
Brandwerendheid x 
Geluidwerendheid x 
Flexibiliteit x I 

.. 
Tabel 2.4 Overzicht waarbiJ de opdrachtgever aangegeven neeft wat hij belangrijk vindt betreffende 
scheidingswanden 
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2.3 Uitkomst analyse bij de architect 

De architect heeft een adviserende functie richting de opdrachtgever en ontwikkelaar qua ontwerp en 
materialisering. Hij is verantwoordelijk voor de uitwerking van het plan van eisen in een bruikbaar ontwerp. 
Hiernaast adviseert de architect de opdrachtgever over toe te passen materialen en de hieraan verbonden 
eisen. De architect wordt vanaf de planontwikkelingsfase ingeschakeld en hij blijft tot en met de oplevering 
betrokken bij het bouwproces. 

Betrokken partijen binnen het keuzeproces volgens de architect 
Opdrachtgever, de opdrachtgever neemt de beslissing wat voor wandtype er toegepast 
wordt. Dit staat vaak al in het prestatiebestek omschreven. 
Aannemer, de aannemer kan ook de beslissing nemen. 

De rol van de architect binnen het keuzeproces 
De architect wil dat zijn esthetische visie zo goed mogelijk uitgevoerd wordt, hij is dan ook degene die de 
opdrachtgever qua esthetica moet adviseren. De architect doet geen uitspraak welk type scheidingswand 
toe te passen. Het enige wat de architect normaliter opgeeft, indien dit nog niet vermeld is, is de 
gevraagde vlakheidsklasse en het minimale soortelijk gewicht van de wanden. 

Wanneer wordt de keuze in het bouwproces gemaakt 
Dit is niet bekend bij de architect. 

Waarmee wordt de keuze gemaakt volgens de architect 
De keuze wordt gebaseerd op informatie, randvoorwaarden en belangen. 

Benodigde informatie volgens de architect 
De vlakheideisen ~ Deze informatie is nodig om een bepaalde esthetische uitstraling te krijgen. 

Gestelde randvoorwaarden 
Wanden moeten voldoen aan het bouwbesluit 
Wanden moeten aan een bepaalde vlakheidsklasse voldoen. 

Belangen van de architect 
Voor de architect is het grootste belang dat zijn esthetische visie vertaald wordt naar de praktijk. De 
architect maakt het niet uit welk type scheidingswand wordt toegepast, de wandtypen kunnen namelijk 
allemaal in de hoogste afwerkingsklasse worden afgewerkt. Hiernaast is het voldoen aan het bouwbesluit 
belangrijk voor de architect. Dit doordat de architect verantwoordelijk is voor het correct toepassen van het 
bouwbesluit binnen zijn ontwerpen. In onderstaand schema (Tabel2.2) is weergegeven wat de architect 
belangrijk vindt aan scheidingswanden. 
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Onderdeel Geen Enig Redelijk Groot 
belang belang belang belang 

Afwerking x 
Esthetica x 
Onderhoud x 
Garantie x 
Levensduur x 
Kosten x 

·Duurzaamheid x . 
Installaties x 

. Brandwerendheid x J"" 
' 

Geluidwerendheid x 
Flexibiliteit ~~ T. ,' •I I I' ' X :,-j l i~ 1'i 
Scheurvorming x 

.. .. 
Tabel 2.5 Overzicht waarbiJ de architect aangegeven heeft wat hiJ belangrijk vindt betreffende scheidingswanden 

2.4 Uitkomst analyse bij de calculatie 

Zodra de definitieve ontwerptekeningen gereed zijn worden deze naar de calculatie van de aannemer 
gezonden. De calculatie moet de prijsvorming gaan uitvoeren voor het project. Tijdens deze prijsvorming 
heeft de calculatie de mogelijkheid om alternatieven aan te bieden aan de opdrachtgever. De mate waarin 
dit mogelijk is, is afhankelijk van het type contract. Is het een werk verkregen via aanbesteding, een 
externe ontwikkelaar of eigen ontwikkeling. Bij een werk via aanbesteding of externe ontwikkeling is de 
kans groot dat het vast ligt wat voor wandtype er toegepast moet worden. 

Betrokken partijen binnen het keuzeproces volgens de calculatie 
Opdrachtgever, de opdrachtgever neemt de beslissing wat voor wandtype er toegepast 
wordt. 
Directie aannemer, deze heeft beslissingsbevoegdheid of de aanbieding gestand gedaan 
wordt. 

De rol van de calculatie binnen het keuzeproces 
De calculatie maakt uittrekstaten van de niet dragende scheidingswanden om vervolgens op vierkante 
meters basis een vergelijk te maken. De calculatie van BNB gaat uit van haar jaarcontract voor toepassing 
van cellenbeton. Deze jaarcontracten worden als goedkoopste alternatief neergezet. Dit is gebaseerd op 
een prijsvergelijk op vierkante meter basis gemaakt door de afdeling inkoop. De calculatie heeft dit 
onderzoek zelf niet en vertrouwd er blind op dat dit de laagste prijs is. Nadat het voorgeschreven type 
scheidingswand is vergeleken met het eigen alternatief van cellenbeton, wordt geprobeerd de 
opdrachtgever te overtuigen dat cellenbeton een goedkopere optie is. De calculatie gaat er echter wel 
vanuit dat het type scheidingswand dat door de opdrachtgever wordt voorgeschreven niet ter discussie 
kan staan. 

Wanneer wordt de keuze in het bouwproces gemaakt 
Wanneer de opdrachtgever zijn beslissing neemt is de calculatie niet bekend. De definitieve beslissing 
over alternatieven valt wel pas na de calculatiefase. 

Waarmee wordt de keuze gemaakt volgens de calculatie 
De keuze wordt gebaseerd op informatie, randvoorwaarden en belangen . 
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Benodigde informatie volgens de calculatie 
De calculatie weet niet welke informatie er nodig is voor het maken van een keuze. Er wordt vanuit 
gegaan dat het jaarcontract met cellenbeton panelen de beste opties is. Er wordt hiernaast niet gewerkt 
met keuzeaspecten of projectgebonden eigenschappen. 

Gestelde randvoorwaarden 
De wanden moeten voldoende geluidwerend zijn. 
De wand moet uitvoerbaar zijn binnen de gestelde eisen aan de vlakheid. 
Zoveel mogelijk toepassen van jaarcontracten. 

Belangen van de calculatie 
Tijdens de calculatiefase zijn een drietal zaken belangrijk voor de calculatie, dit zijn: 

Een soepel lopende uitvoering. 
Zo goedkoop mogelijk bouwen. 
Beperken van faalkosten. 

Met deze drie zaken houdt de calculatie zich bezig. In de praktijk betekent dit voor scheidingswanden dat 
er vanuit jaarcontracten gewerkt wordt. Het is in het belang van de calculatie om voor alle projecten aan te 
sturen op toepassing van verdiepingshoge cellenbeton panelen. Dit is momenteel volgens de calculatie de 
goedkoopste oplossing met de minste faalkosten. Hiernaast leidt het in de praktijk tot weinig problemen. 
Tijdens de calculatie wordt er nu niet naar alternatieven gekeken. 

2.5 Uitkomst analyse bij de projectleiding 

De projectleiding wordt na de calculatiefase betrokken bij het project. Deze krijgen een compleet pakket 
tekeningen met begroting om met deze documenten het werk te gaan maken. Het is primair hun taak om 
het project te gaan realiseren, tijdens deze realisatie zijn ze budgettechnisch verantwoordelijk voor de 
uitvoering. De projectleiding is betrokken vanaf de voorbereiding tot en met de nazorg van het 
bouwproject. 

Betrokken partijen binnen het keuzeproces volgens de projectleiding 
Opdrachtgever, de ontwikkelaars moeten in veel gevallen beschouwd worden door de aannemer 
als opdrachtgever. Hierdoor ligt de beslissing in dat geval bij de ontwikkelende partij. De 
ontwikkelende partij wordt bijgestaan door een architect die hierbij kan adviseren. Echter vaak 
heeft de ontwikkelaar een bepaalde voorkeur voor een type scheidingswand, dit komt 
waarschijnlijk door ervaringen uit het verleden en het kosten aspect. 
Calculatie, de calculatie heeft de mogelijkheid om alternatieven aan een opdrachtgever aan te 
bieden tijdens de prijsvorming. Dit is mogelijk als de calculatie denkt dat het alternatief 
gelijkwaardig, maar wel goedkoper is. Dit gebeurt tevens tijdens de eventuele bezuinigingsrondes. 

De rol van de projectleiding binnen het keuzeproces 
Het projectteam van de aannemer krijgt een uitvoeringspakket van de calculatie. Echter het projectteam 
kan vanuit het oogpunt van de logistiek of werkvolgordes op of aanmerkingen hebben op de 
materiaalkeuze van de scheidingswanden. Het projectteam moet dan wel onderbouwen dat er gekozen 
moet worden voor een ander type scheidingswand. De beslissing blijft echter bij de opdrachtgever. 

Wanneer wordt de keuze in het bouwproces gemaakt 
Het keuzemoment varieert van de VO/DO fase tot de voorbereidingsfase. Argumenten hierbij zijn dat 
wijziging in een stadium na de bestekfase veel aanpassing van tekenwerk en bestekken tot gevolg heeft. 
Het ideale keuzemoment ligt dan ook in de VO/DO fase. Echter er kan onderscheid gemaakt worden 
tussen het ideale moment, welke voor de besteksfase ligt, en het laatste moment. De laatst mogelijke 
wijziging van materiaal voor de scheidingswanden ligt in de voorbereidingsfase. Dit brengt wel de nodige 
consequenties met zich mee voor de overige bouwstromen. In de eerste plaats is het type afwerkvloer 
afhankelijk van de vloerkeuze, ook kan het moment van opperen een rol spelen. 
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Waarmee wordt de keuze gemaakt volgens de projectleiding 
De keuze wordt gebaseerd op informatie, randvoorwaarden en belangen. 
Benodigde informatie volgens de projectleiding 

Het bouwbesluit ~ Het bouwbesluit is de basis waaraan elke woning minimaal moet voldoen. Zie 
bijlage 2 voor een overzicht van de artikelen waaraan een niet dragende scheidingswand moet 
voldoen. Hier is tevens vermeld wat elk artikel voor consequenties heeft betreffende de 
scheidingswanden. 
De kosten ~ De projectleiding heeft kosteninformatie nodig omdat zij budgettair verantwoordelijk is 
voor het project. 
Het afwerkniveau ~ Het afwerkniveau is van invloed op de kosten. 
Het ontwerp ~ Er kunnen door het ontwerp beperkingen zitten aan de logistiek of de inzetbaarheid 
van materieel waardoor er een andere keuze gemaakt moet worden. 
Geluidseisen ~ Aanvullende geluidseisen hebben invloed op de kosten, hiernaast hebben 
aanvullende eisen extra aandacht nodig omdat deze afwijken van standaard. 
Wanneer is het gebouw waterdicht ~ Voor de droge afbouw scheidingswanden is het startmoment 
wanneer de woning waterdicht is. Qua werkvolgordes en logistiek heeft het invloed als er een ander 
type scheidingswand wordt toegepast. Dit is verder uitgewerkt in probleemstelling 2. 
Eventueel voorgeschreven type afwerkvloer ~ De afwerkvloer heeft invloed op de keuze aangezien 
er met verschillende toeslagen gewerkt wordt als er al scheidingswanden in de woning staan als de 
afwerkvloer aangebracht wordt. Hiernaast heeft een andere afwerkvloer invloed op de planning. 
Zowel de planning als de kosten worden verder uitgewerkt in probleemstelling 2. 

Gestelde randvoorwaarden 
Flexibiliteit, gemakkelijk en in een laat stadium te wijzigen in vorm en hoeveelheid. 
Dat de wand uitvoerbaar is met de vereiste vlakheid. 
Minimale scheurvorming. 
ARBO, het verdient de voorkeur als de wanden zonder overtreding van de ARBO wetgeving 
uitgevoerd kunnen worden. 

Belangen van de projectleiding 
De projectleiding heeft een aantal belangen tijdens het keuzeproces, deze zijn: 

Binnen budget blijven. 
Het logistieke proces moet goed lopen. 
Flexibiliteit van de wanden, zodat er tot een zo laat mogelijk stadium wijzigingen doorgevoerd kunnen 
worden. 

In onderstaand schema (Tabel 2.4) is weergegeven wat de projectleiding belangrijk vindt aan 
h ·d· d D t b I · 'dd ld d · rojectleiders. sc e1 mgswan en. eze a e 1s een gem1 e e van ne p1 

Onderdeel Geen Enig Redelijk Groot 
belang belang belang belang 

Afwerking I!! x 
Esthetica x 
Onderhoud : x 
Garantie x 
Levensduur x 
Kosten x 
·Duurzaamheid x 
Installaties x 
BrandWerendheid x 
Geluidwerendheid x 
Flexibiliteit x 
Scheurvorming x 

.. .. 
Tabel 2.6 Overztcht waarbiJ de projecf/eJdmg aangegeven heeft wat zei belangrijk vinden betreffende 
scheidingswanden 
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2.6 Uitkomst analyse keuzeproces scheidingswanden 

In deze paragraaf wordt de uitkomst van de gehele analyse samengevat en geanalyseerd. Er wordt per 
punt aangegeven wat hier de uitkomst is en waar de verschillen liggen tussen de antwoorden van de 
verschillende partijen . 

2. 6. 1 Betrokkenen bij het keuzeproces tussen scheidingswanden 

In deze paragraaf is een tabel opgenomen waarin alle betrokkenen binnen het keuzeproces zijn 
omschreven. In deze tabel 2. 7 wordt in de eerste kolom de betrokkene genoemd. Vervolgens wordt in de 
tweede kolom aangegeven, wie hebben aangegeven dat de betrokkene een rol heeft binnen het 
keuzeproces. Tot slot is in de laatste kolom de rol van deze partij binnen het keuzeproces omschreven. 

Betrokkenen 
Opdrachtgever 

Architect 

Calculatie 

Directie 
aannemer 

Kopers 

Betrokken vol ens 
Opdrachtgever 
Architect 
Calculatie 
Projectleiding 

Architect 

Opdrachtgever 
Calculatie 
Projectleiding 

Opdrachtgever 
Calculatie 
Projectleiding 

Opdrachtgever 

Rol binnen keuze races 
De opdrachtgever bepaalt welk type scheidingswand er 
toegepast gaat worden . Externe opdrachtgevers laten de 
keuze echter aan de aannemer over. De interne 
opdrachtgever BN ontwikkeling geeft in een plan van eisen 
wel een wandtype aan. Dit ligt op dat moment nog niet vast, 
de prioriteit ligt niet bij de scheidingswanden. Zowel de 
externe als interne opdrachtgever geeft aan weinig interesse 
te hebben in niet dragende scheidingswanden. De 
opdrachtgevers geven aan dat ze altijd de laatste stem 
hebben als het gaat om materiaalgebruik. Ze kunnen zich 
hierin laten adviseren door hun architect. Hiernaast laten 
opdrachtgevers zich adviseren door een interne of externe 
kostendeskundige. 

De architect wil dat zijn esthetische visie zo goed mogelijk 
uitgevoerd wordt, hij is dan ook degene die de opdrachtgever 
qua esthetica moet adviseren. De architect doet geen 
uitspraak welk type scheidingswand toe te passen. Het enige 
wat de architect normaliter opgeeft is de gevraagde 
vlakheidsklasse. 

De calculatie van de aannemer berekent de kosten voor het 
project. De calculatie van BNB gaat uit van haar jaarcontract 
voor toepassing van cellenbeton. Nadat het voorgeschreven 
type scheidingswand is vergeleken met het eigen alternatief 
van cellenbeton, wordt geprobeerd de opdrachtgever te 
overtuigen dat cellenbeton een goedkopere optie is. De 
calculatie gaat er echter wel vanuit dat het type 
scheidingswand dat door de opdrachtgever wordt 
voorgeschreven niet ter discussie kan staan . 

De directie van de aannemer prijst het werk af en bepaalt of 
het alternatieve advies wordt voorgelegd aan de 
opdrachtgever. 

De kopers en gebruikers hebben tijdens de ontwikkeling geen 
directe invloed op de keuze tussen de verschillende typen 
scheidin swanden. 

Tabel 2.7 Overzicht betrokkenen waarbij aangeven is volgens wie deze partij een betrokkene is. Vervolgens is voor 
elke partij aangegeven wat hun rol binnen het keuzeproces is. 
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2.6.2 Keuzemoment bij het kiezen tussen scheidingswanden 

De geïnterviewde partijen verschillen van mening wanneer de keuze gemaakt wordt tussen de 
verschillenden typen scheidingswanden. Hiernaast zijn de meningen verdeeld over het uiterste of ideale 
keuzemoment In onderstaande tabel is per geïnterviewde partij weergegeven waar volgens hen het 
keuzemoment ligt. Hiernaast wordt aangegeven waar volgens deze partij het ideale keuzemoment ligt, 
vervolgens wordt een toelichting op deze momenten gegeven. 

Betrokkenen Huidig 
Keuzemoment 

Opdrachtgever V0/00 fase 

Architect Onbekend 

Calculatie Onbekend 

Projectleiding VO/DO 

Ideaal 
Keuzemoment 
Voor bestekfase 

Onbekend 

Calculatiefase 

Calcu Iatietase 

Toelichting 

De interne opdrachtgever geeft aan de keuze het 
liefst zo vroeg mogelijk te maken tijdens de VO 
of DO fase. Echter de externe opdrachtgever laat 
de keuze over aan de aannemer. In beide 
gevallen wordt een type wand in het bestek 
opgenomen. Hiernaast geven beide 
opdrachtgevers aan dat het ze weinig uitmaakt 
wat voor wandtype toegepast wordt. 

De architect geeft aan niet te weten wanneer de 
keuze gemaakt wordt. 

Het is de calculatie niet bekend wanneer de 
opdrachtgever zijn keuze maakt tussen de 
verschillenden typen scheidingswanden. Volgens 
de calculatie geeft de opdrachtgever in zijn 
bestek zijn voorkeur weer voor een type wand. 
Ideaal is als de calculatie de keuze maakt en dit 
doet op basis van het bestaande jaarcontract. 

De projectleiding denkt dat de keuze momenteel 
voor het schrijven van het bestek gemaakt wordt. 
De ervaring is dat de keuze uitgesteld kan 
worden tot de calculatie- of voorbereidingsfase. 
In deze fase is de projectleiding met haar kennis 
betrokken bij het project en kan er een optimale 
keuze emaakt worden. 

Tabel 2.8 Overzicht betrokkenen waarbij aangeven is wanneer deze partij denkt dat momenteel de keuze tussen de 
scheidingswanden gemaakt wordt. Tevens wordt het ideale keuzemoment volgens deze partij gegeven met een 
toelichting. 

Zoals af te leiden is uit bovenstaande tabel denken de betrokkenen verschillend over zowel het huidige 
als het ideale keuzemoment Elke partij kijkt vanuit haar eigen perspectief en belang naar het vraagstuk. 
Wat wel helder wordt, is dat er geen gefundeerde keuze gemaakt wordt. Dit doordat betrokkenen 
verschillende visies over het keuzemoment hebben. Belangrijkste punt hierbinnen is het gegeven dat de 
opdrachtgever de keuze overlaat aan de aannemer, terwijl hij wel een wandtype voorschrijft in het bestek. 
Hier staat tegenover dat de aannemer vervolgens denkt dat dit bestek de wens van de opdrachtgever 
weergeeft. 

Gerben van Nes 18 



Afstudeerverslag 

2.6.3 Uitwerking keuzeproces bij het kiezen tussen scheidingswanden 

Het keuzeproces is opgesteld aan de hand van interviews met opdrachtgevers I ontwikkelaars, architect, 
de calculatie en projectleiding. Aangezien er geen partij was welke het gehele proces kon overleggen is 
het keuzeproces opgesteld door de interviews te combineren tot één keuzeproces. Dit moet op deze wijze 
omdat elke partij zich met zijn eigen gedeelte binnen het proces bezig houdt. Processen binnen externe 
partijen zijn lastig te beoordelen voor de overige partijen. 
Binnen het keuzeproces zijn vier besturingselementen te 
onderscheiden. 

Start of Einde 

Proces 

J;;;l Informatie 

Beslissing 

Een keuzeproces start altijd met een Start of Einde. Met een 
Proces wordt een handeling bedoeld welke uitgevoerd moet 
worden om naar de volgende stap van het keuzeproces te 
kunnen gaan. Met Informatie wordt het proces gevoed. Zonder 
deze informatie kan het proces niet doorgaan. Hiernaast wordt 
het proces regelmatig onderbroken met een Beslissing. Dit 
beslissingmoment is een mogelijk keerpunt in het proces, als 
de beslissing negatief uitvalt wordt het proces gedeeltelijk 
opnieuw doorlopen. Het gehele keuzeproces is hiernaast 
weergegeven in figuur 2.9. In de volgende paragraven wordt 
het keuzeproces puntsgewijs omschreven. Hierbij wordt 
vermeld welke partij als bron gebruikt is voor dat betreffende 
onderdeel van het proces. 

Figuur 2.9 Weergave van het samengestelde keuzeproces. Dit is het 
proces waarbij de input van alle partijen gebruikt is. Welke input bij 
welke partij afkomstig is wordt in de volgende paragraven 
omschreven. 

Gerben van Nes 
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• Processen en beslissingen 
Binnen het keuzeproces zijn tien processen te onderscheiden. Deze zijn : 

1. Ontwikkeling plangebied (bron opdrachtgevers) 
De opdrachtgever begint met de ontwikkeling van een plangebied. Dit gebeurt meestal door een 
specialistische ontwikkelaar van de aannemer of een externe partij . Binnen deze fase gaat hij ontwikkelen 
wat de bestemming van het gebied gaat worden en wat voor woningen cq appartementen er gerealiseerd 
moeten worden . Binnen deze fase is er nog weinig aandacht voor de niet dragende scheidingswanden. Er 
wordt voornamelijk naar de segmentering van de woningen gekeken. 

2. Opstellen plan van eisen (bron opdrachtgevers) 
Nadat de ontwikkelaar het plangebied ontwikkeld heeft stelt hij een plan van eisen op voor het gebied. Dit 
plan van eisen moet als basis dienen voor de kostendeskundige en de architect. Binnen dit plan van eisen 
wordt het gewenste afwerkniveau aangegeven. Hiernaast kan het toe te passen type scheidingswand 
worden omschreven. Wel is het mogelijk om dit voorgeschreven type scheidingswand te vervangen voor 
een gelijkwaardig type wand. 

3. Kostenadvies (bron opdrachtgevers) 
De kostendeskundige van de opdrachtgever maakt op basis van het PVE en de planontwikkeling een 
investeringsraming waarbinnen de architect zijn ontwerp moet maken. Dit doet hij op basis van 
ervaringscijfers. De kostendeskundige geeft in veel gevallen een advies welk type scheidingswand 
economisch verantwoord is binnen het project. 

4. Ontwerp maken (bron opdrachtgevers en architect) 
De architect krijgt het plan van eisen samen met een budget, op basis van deze twee documenten moet 
de architect een ontwerp maken. Binnen dit ontwerp geeft de architect aan wat hij met de 
scheidingswanden wil. Hij geeft een afwerkklasse op en in sommige gevallen vermeldt hij het minimale 
gewicht per strekkende meter niet dragende scheidingswand. 

5. Beoordeling ontwerp en kostenanalyse (bron opdrachtgevers en projectleiding) 
Alvorens de aannemer zijn calculatie uit kan voeren moet de opdrachtgever zijn eigen architect en 
budgettering controleren en goedkeuren. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat de aannemer op basis 
van de correcte gegevens zijn calculatie gaat uitvoeren. Bij de beoordeling worden de adviezen van de 
architect en de kostendeskundige bekeken om vervolgens dit advies door te geven aan de aannemer. 
Deze beoordeling geldt als beslissingmoment Mocht de beoordeling negatief uitvallen dan wordt het plan 
teruggestuurd naar de architect of dan wordt het PVE aangepast. 

6. Calculeren kosten (bron calculatie en projectleiding) 
De calculatie ontvangt van de ontwikkelaar een project welke minimaal in de DO fase zit. Op basis van 
deze tekeningen moet de calculatie van de aannemer de kosten gaan berekenen. 

7. Opstellen alternatief scheidingswanden (bron calculatie en projectleiding) 
Tijdens de prijsvorming kan de calculatie een alternatief opstellen voor het toe te passen type 
scheidingswand. Dit gebeurt op basis van jaarcontracten. De aannemer heeft een voorkeur voor een 
bepaald type scheidingswand omdat hier het voordeligste jaarcontract mee afgesloten is. 

8. Prijsvorming en beoordeling alternatieven (bron calculatie en project/eiding) 
Voordat een aanbieding richting de opdrachtgever retour gaat wordt deze gecontroleerd door de directie 
van de aannemer. Deze controleert of de begroting correct is en of de alternatieven aangeboden mogen 
worden aan de opdrachtgever. Deze controle geldt tevens als beslissingmoment, mocht de directie niet 
akkoord gaan met de prijsvorming dan wordt deze teruggestuurd naar de calculatie afdeling. 

9. Beoordeling prijsvorming door de opdrachtgever (bron calculatie en opdrachtgevers) 
Nadat de opdrachtgever de prijsvorming van de aannemer ontvangen heeft moet deze gecontroleerd dan 
wel vergeleken worden met de eigen investeringsraming. Hierbinnen wordt ook gekeken of het eventuele 
alternatief, betreffende de niet dragende scheidingswanden, gehonoreerd kan worden. Als het alternatief 
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een goedkopere aanbieding is dan zal de opdrachtgever in de meeste gevallen het alternatief accorderen. 
Mocht de opdrachtgever niet akkoord gaan dan wordt het teruggestuurd naar de aannemer of de 
opdrachtgever besluit haar eigen PVE aan te passen. 

10. Onderhandeling definitieve keuze (bron calculatie) 
Nadat de opdrachtgever met de prijsvorming van de aannemer akkoord gaat worden de afsluitende 
onderhandelingen gestart. Binnen deze onderhandelingen kunnen bezuinigingen doorgevoerd worden. 
Hiernaast wordt het eventuele alternatief welke door aannemer aangedragen is formeel goedgekeurd. 
Hierna is de keuze gemaakt welk type niet dragende scheidingswand er toegepast gaat worden binnen 
het project. 

• Informatie 
Er is tijdens het huidige keuzeproces 5 keer input nodig om een keuze te kunnen maken. Deze input is: 

Geografische gegevens en verwacht kopers potentieel 
Als een opdrachtgever of ontwikkelaar gaat beginnen met de ontwikkeling van een plangebied dan heeft 
de ontwikkelaar de geografische gegevens van het gebied nodig omdat dit de indeling van het plangebied 
beïnvloed. Hiernaast is het van belang om te weten wat voor koperspotentieel er in de nabije omgeving te 
vinden is. Dit koperspotentieel verdeeld naar marktsegment zoals onderscheiden in vraag 1.3.9 is 
belangrijk voor de ontwikkelaar omdat hij zijn afzetmarkt moet kennen. 

Budget en koperscriteria 
Om een plan van eisen voor een ontwikkeld plangebied op te stellen is een budget noodzakelijk. Binnen 
dit gestelde budget moet het plangebied gerealiseerd worden om het minimale vooraf bepaalde 
rendement te kunnen halen. Hiernaast zijn koperscriteria belangrijk. Deze koperscriteria omhelst het 
afwerkniveau van het te realiseren plangebied. Binnen dit afwerkingniveau moet de architect zijn ontwerp 
maken. 

Kosten database 
De ontwikkelaar gebruikt een kosten database. In deze database zijn ervaringscijfers opgenomen van 
nacalculaties van vorige projecten. 

Esthetische uitgangspunten 
In het PVE worden uitgangspunten opgenomen waaraan het ontwerp moet voldoen, de volgende punten 
worden minimaal opgenomen: 

Ruimtebehoefte (benodigde m2 oppervlak). 
Uiterlijk van het project. 
Afwerkniveau en comfort van het project. 
De uitstraling van het project. 

Naast het PVE heeft de architect zijn eigen esthetische uitgangspunten, dit is meestal ook de basis 
waarop een architect geselecteerd wordt. 
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3 Aanpak van onderzoek 

3.1 Onwenselijke situatie binnen keuzeproces 

1. - De Jaarcontraccen z11n 
het enige uil.9f'ngspunt 
- Geen allernalieve 
onderzoek 
- Niet alle allemaDeven 
zijn bekend bej de 
calculatie 

START 

- Niet dragende scheidingswanden zijn 
hiefbinnen niet belangnjk 
-De keuze ruuen de schekllngswanden wordt 
naar latere flllse geschoven, wonlnglndefing is 
belangrijker 

- Uilgangspunt hiefbij zijn ervaringscljfe" zonder 
rekening te houden mei projectalhanketijke 
eigenschappen 

6. - De architect heeft geen VOOf1i;tM 

0. -Opdrachtgever heeft geen voor1teur 
- Opdfactltgever Wil de verantwoordelijkheid n~ bij ~ 
aannemer neerleggen (Bnootwtkkeling) 

2. -Geen oveak:ht van de JKO}ect8thanketijtt. aspecten 
J . - Con~equenties 10 de tijd van de alternatieven zijn 

onbekend 
4. - ConsequentJes '" kosten van de aMematieveo ZJin .......... 
5. -Geen oveaich1 van de 1rMoed van tJjdgebonden kos1en 
0 . -Oe calcuiMie denltl dat de VOJOO of bestelt de 

voor1<eur van de opdrachtgever weergeeft 

7. - All:ematief &nkel gebas.erd op laarcontracten 

- Pro,ectietders kunnen hun technische en 
urtvoering~echnische ervaring n1et kviljt in het 
keuzeproces 

=een di5Ciepanlle of een onwenselijke situatle die 
voorgekomen IS uct de interviews. De nummers YOOf de 
tekst biJ de toelichting komen ove1een met de 
pi'Obleemslellingen welke in dit hoofdstuk benoemd ziJn 

Figuur 3.1 Huidig samengesteld keuzeproces waar de discrepanties en onwenselijke situaties met behulp van tekst is 
toegelicht. Deze onwenselijke situaties komen voort uit de verschillen tussen de afgenomen interviews. 
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Op de vorige pagina is het keuzeproces voorzien van discrepanties en onwenselijke situaties. Het verschil 
tussen deze beide is dat de discrepanties verschillen zijn tussen antwoorden van verschillende partijen . 
De onwenselijke situaties zijn conclusies welke voortkomen uit de aanleidingen zoals gesteld door BNB in 
hoofdstuk1 . In de volgende paragrafen is per keuzefase aangegeven wat voor soort onwenselijke situatie 
het is en waarom het een probleem is. 

Ontwikkeling en ontwerp 
Opdrachtgevers en architecten zijn niet geïnteresseerd in scheidingswanden. De prioriteiten liggen bij de 
woningindeling, het ontwerp van de woning en het gebied. De keuze tussen scheidingswanden wordt wel 
vaak gemaakt, dit is echter vaak een beslissing die gemaakt wordt omdat hij gemaakt moet worden 
zonder dat dit echt gefundeerd is. Het echte probleem hierin is dat de aannemer dit gegeven niet kent. De 
aannemer gaat er vanuit dat de opdrachtgevers opgave voor een type scheidingswand zijn voorkeur of 
nadrukkelijke wens weergeeft. Dit blijkt in veel gevallen niet zo te zijn . 

Calculatie 
Jaarcontracten zijn erg belangrijk voor de calculatie. Ze zijn zo maatgevend geworden dat er niet 
meer naar alternatieven gekeken wordt. Van een objectieve keuze is dan ook geen sprake meer. Er 
wordt getracht om zoveel mogelijk opdrachtgevers over te halen om te kiezen voor de cellenbeton 
panelen uit de jaarcontracten. Er is hiernaast ook niet bekend welke alternatieven er zijn buiten de 
standaard drie welke toegepast worden binnen BNB. Te weten cellenbeton panelen, gipsblokken en 
metal stud. 
Er wordt enkel gecalculeerd op vierkante meter basis. Dit betekent dat projectgebonden 
eigenschappen niet meegenomen worden. Er is dan ook geen overzicht van de keuze aspecten en 
projectgebonden keuze aspecten. Hiernaast zijn er geen instructies in het handboek hoe er gekozen 
moet worden tussen scheidingswanden. 
Door de toepassing van de jaarcontracten is er geen overzicht van de kosten, tijd en 
uitvoeringstechnische eigenschappen van alle alternatieven. 

Beoordeling 
Projectleiders zijn van mening dat ze na de gunning van de opdracht het type wand nog kunnen 
wijzigen. Deze mogelijkheid willen ze hebben om in te kunnen spelen op de logistiek van het project. 
De mogelijkheden voor het wisselen van wandtype in de voorbereidingsfase zijn onbekend, ook de 
consequenties hiervan zijn niet bekend. Hiernaast is het opmerkelijk dat projectleiders deze kennis 
niet tijdens de calculatiefase in kunnen brengen. 
Er zijn verschillende inzichten over wanneer de keuze gemaakt moet worden en wat de 
consequenties van wijzigingen zijn. 
De opdrachtgever is erg gevoelig voor de kosten. Dit is de beslissende factor voor de opdrachtgever. 

3.2 Oorzaak- gevolg diagram 

De in paragraaf 3.1 omschreven onwenselijke situaties zijn gestructureerd weergegeven in een oorzaak 
gevolg diagram. Het diagram heeft 7 oorzaken welke als gevolg hebben dat BNB geen gestructureerde 
keuze kan maken tussen de verschillende typen niet dragende scheidingswanden. Op de volgende 
pagina is het diagram ingevoegd. (figuur 3.2) Deze diagram gebruikt dezelfde nummers als gebruikt bij 
figuur 3.1. 
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Zoals gezegd heeft het oorzaak gevolg diagram 7 hoofdoorzaken opgeleverd. Binnen dit onderzoek 
kunnen echter niet al deze 7 oorzaken opgelost worden. De reden hiervoor is dat deze buiten de invloed 
van BNB vallen of dat ze niet relevant zijn . Hieronder een overzicht van de hoofdoorzaken met de 
onderbouwing waarom ze wel of niet meegenomen worden binnen dit onderzoek. 

1. BNB weet niet welke alternatieve scheidingswanden er zijn. 
Het is binnen BNB niet bekend welke mogelijkheden er zijn. Dit moet binnen dit onderzoek 
duidelijk gaan worden . 

2. BNB weet niet welke projectafhankelijke keuze aspecten een rol spelen. 
Er wordt nu enkel naar de vierkante meters gekeken. Mogelijke projectafhankelijke keuze 
eigenschappen zijn niet bekend. Deze moeten door dit onderzoek bekend worden . 

3. BNB weet niet welke tijdsaspecten een rol spelen 
BNB weet niet van alle alternatieven wat de consequenties is in de tijd. Deze eigenschappen 
moeten bekend worden door dit onderzoek. 

4. BNB weet niet welke kostenaspecten een rol spelen 
BNB weet niet van alle alternatieven wat de consequenties zijn qua kosten. Deze eigenschappen 
moeten bekend worden door dit onderzoek. 

5. BNB weet niet welke tijdgebonden kosten een rol spelen 
BNB rekent momenteel niet met tijdgebonden kosten als er alternatieven vergeleken worden. 
Door onderzoek moet duidelijk worden wat de invloed van deze tijdgebonden kosten is en hoe 
deze meegenomen moeten worden. 

6. BNB weet niet dat scheidingswanden als niet belangrijk wordt beschouwd door 
opdrachtgevers en architecten. 
Dit is een gegeven welke nog niet bekend is bij BNB, het is afdoende om BNB op de hoogte te 
stellen van het feit dat de opdrachtgever weinig waarde hecht aan de keuze tussen de 
verschillende typen scheidingswanden. Wat wel belangrijk is dat BNB gaat anticiperen aan de 
hand van dit gegeven. Hoe dit het beste gedaan kan worden moet uit dit onderzoek blijken. 

7. BNB weet niet hoe ze moeten kiezen tussen de verschillende typen scheidingswanden. 
Dit is een algemene oorzaak welke gebaseerd is op deel oorzaken zoals het gebrek aan 
objectiviteit en structuur. Hoe er straks gekozen moet worden is onderdeel van de komende 
doelstelling. De vraag hoe te kiezen moet dus beantwoord worden aan de hand van de 
probleemstellingen. Dit probleem wordt bij de uitwerking verder uitgewerkt. 

Deze 7 oorzaken worden tot kernpunten samengevat in de onderstaande figuur. 

Geen overzicht 
RELEVANTE 

AL TE RNA TIVEN 

Niet 
GESTRUCTUREERD 

Niet OBJECTIEF 

Geen inzicht in 
TIJD aspecten . 

Figuur 3.3 Overzicht oorzaken samengevat tot kernpunten 

Gerben van Nes 

Geen IDEAAL 
KEUZEMOMENT bekend 

'··· ... __ ______________ _ _ 

Geen 
PROJECTAFHANKELIJKE 

keuze 

Geen volledig inzicht 
in de KOSTEN ···············------

Geen inzicht in de 
TIJDGEBONDEN KOSTEN 

25 



Afstudeerverslag 

3.3 Doelstelling 

De in paragraaf 3.1 en 3.2 omschreven onwenselijke situatie heeft tot de volgende doelstelling geleid: 

Het maken van een hulpmiddel om het keuzeproces tussen de verschillende typen niet dragende 
scheidingswanden binnen de seriematige woningbouw te verbeteren. 

Het hulpmiddel moet de 7 oorzaken welke genoemd zijn in figuur 3.2 ondervangen. Dit betekent dat het 
hulpmiddel op het juiste moment aan de hand van lli.Q, kosten, relevante alternatieven en 
projectafhankelijke eigenschappen een gestructureerde en objectieve keuze maakt. Elk knelpunt is in de 
volgende paragraaf uitgewerkt in een aparte probleemstelling. 

3.4 Probleemstellingen en onderzoeksvragen 

Aan de hand van het oorzaak gevolg diagram en de afbakening zijn de onderstaande probleemstellingen 
en onderzoeksvragen geformuleerd. 

1. Welke relevante alternatieven zijn er voor niet dragende scheidingswanden? 
a. Welke typen scheidingswanden worden momenteel toegepast binnen BNB? 
b. Welke eigenschappen moet een scheidingswand hebben om in aanmerking te komen 

voor de seriematige woningbouw? 
c. Welke typen scheidingswanden zijn er beschikbaar binnen de seriematige woningbouw? 
d. Welke wandtypen zijn geschikt voor Ballast Nedam? 
e. Wat zijn de prestaties van de verschillende typen scheidingswanden? 

2. Welke projectafhankelijke keuzeaspecten moeten meegenomen worden binnen het 
keuzeproces? 

a. Wat zijn projectafhankelijke keuzeaspecten? 
b. Hoe moeten de projectafhankelijke keuzeaspecten bepaald worden? 
c. Wat zijn de keuzeaspecten? 
d. Wat is de invloed van de keuzeaspecten op de keuze? 

3. Welke !ll!!saspecten moeten meegenomen worden binnen het keuzeproces? 
a. Wat is de werkvolgorde bij het plaatsen van de verschillende typen scheidingswanden? 
b. Wat is de doorlooptijd van elk type scheidingswand? 
c. Wat is de invloed van de voorbereidingstijd op de keuze? 

4. Welke kosten moeten meegenomen worden binnen het keuzeproces? 
a. Welke kosten moeten meegenomen worden om de verschillende typen scheidingswand 

te kunnen vergelijken? 
b. Wat zijn de kosten voor arbeid? 
c. Wat zijn de kosten voor materieel? 
d. Wat zijn de kosten voor materiaal? 
e. Wat zijn de kosten voor onderaanneming? 
f. Hoe moeten de kosten vergeleken worden? 

5. Welke tijdgebonden kosten moeten meegenomen worden binnen het keuzeproces? 
a. Wat zijn tijdgebonden kosten binnen de seriematige woningbouw? 
b. Hoe moeten deze tijdgebonden kosten worden meegenomen? 
c. Kunnen de tijdgebonden kosten ter indicatie meegenomen worden? 
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3.5 Verantwoording onderzoeksmethodiek per onderzoeksvraag 

De in paragraaf 3.4 genoemde onderzoeksvragen zijn op een gestructureerde wijze beantwoordt. 
Hiervoor is een schema opgesteld waarin per onderzoeksvraag is aangegeven hoe deze vraag 
onderzocht dient te worden. Hiernaast zijn de meeste onderzoeksvragen verder verfijnd met 
onderzoeksvragen, dit om de probleemstelling beantwoordbaar te maken. 

Voor het onderzoek is per onderzoeksvraag de dataverzamelingsmethode bepaald. Om deze 
dataverzamelingsmethode te bepalen is per onderzoeksvraag geïnventariseerd wat voor type antwoord er 
op deze vraag gegeven dient te worden. Vervolgens moet gekeken worden wat voor bron(nen) er 
geraadpleegd dienen te worden. Nadat de bron bekend is kan er een dataverzamelingsmethode worden 
toegewezen aan deze onderzoeksvraag. Een volledig overzicht van alle onderzoeksvragen met 
bijbehorende dataverzamelingsmethode is te zien in figuur 3.4. 
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F1guur 3.4 Overz1cht probleemstei!Jngen waarbij per onderzoeksvraag 1s aangegeven wat voor type antwoord h1er 
gegeven wordt, welke bron er gebruikt is en wat daarbij de dataverzamelingsmethode is. 

• Dataverzamelingsmethode binnen het onderzoek 
Binnen dit onderzoek wordt er onderscheid gemaakt in de volgende dataverzamelingsmethoden: 
Literatuurstudie, interviewen, observeren en generen van data. 

Literatuurstudie of anders gezegd het verzamelen van bestaande informatie. Deze informatie wordt zowel 
intern bij BN als extern verzameld. Hierbij valt te denken aan boeken, vakliteratuur, artikelen, 
documentatie en het internet. 

Interviewen is een methode om data te verkrijgen welke niet op papier staan. De interviews moeten 
afgenomen worden bij relevante partijen welke tevens als bron aangemerkt zijn. Het voordeel van 
interviewen is dat er doorgevraagd kan worden op vragen. De interviews zijn kwalitatief van aard, en 
hierdoor richtinggevend voor dit onderzoek. Interviewen is voornamelijk gebruikt als vooranalyse ten 
behoeve van de doelstelling en bij onderzoeksvragen die enkel kwalitatief beantwoord worden. 
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Observeren is een doeltreffende methode om werkmethode en doorlooptijden te analyseren . Observaties 
zijn uitgevoerd op verschillende bouwprojecten van BN. Waarbinnen verschillende wandtypen zijn 
geanalyseerd op werkvolgorde en doorlooptijd. 

Generen van data is noodzakelijk wanneer er gegevens vergeleken moeten worden op gelijkwaardige 
basis. Het betreft hier in de regel de kosten van een bouwdeel. Een veel gebruikte methode hierbij is de 
MAMO-methode waar onderscheid gemaakt wordt tussen Materiaal, Arbeid, Materieel en 
Onderaanneming. 

• Bronnen binnen het onderzoek 
Om informatie gestructureerd te kunnen verzamelen is vooraf in schema 3.4 opgesteld welke bronnen er 
geraadpleegd zijn per onderzoeksvraag. Een bron is een "schrijver waaruit men gegevens put" (van Dale 
woordenboek). En met schrijver wordt een persoon of literatuur bedoeld . Binnen dit onderzoek zijn de 
volgende bronnen geraadpleegd: Vakliteratuur, opdrachtgever, architect, BN bedrijfsbureau, BN 
calculatie, BN projectleiding en leveranciers. 

Vakliteratuur is een bron welke bestaat uit bestaande data. De overige bronnen zijn geraadpleegd 
doormiddel van de dataverzamelingsmethode interviewen. De bron leverancier is een uitzondering. Deze 
bron is door literatuuronderzoek geraadpleegd en door een interview. 

Gerben van Nes 28 



Afstudeerverslag 

4 Onderzoeksresultaten niet dragende 
scheidingswanden 

4.1 Toepasbare typen scheidingswanden 

Alle projecten tot drie jaar terug en de projecten welke de komende jaren opgeleverd worden zijn 
geanalyseerd op toegepast wandtype. In tabel 4.1 is inzichtelijk gemaakt welke wandtypen toegepast 
worden. Het gaat hier om Metal Stud, gipsblokken en cellenbeton panelen wanden. Hieruit blijkt dat deze 
drie wandtypen momenteel voor BN en haar opdrachtgevers de meest voor de handliggende keuze zijn. 
Bij tabel 4.1 moet wel vermeld worden dat de 113 woningen van project 'Witbrand west' huurwoningen 
zijn, welke gebouwd zijn vanuit het principe van vrije indeelbaarheid. De overige projecten zijn 
koopwoningen. 
Projectnaam 
Berkelbosch fase 1 
Rosep 
Witbrant west 
Tussen de 
Meesters 
Wagenmakerspark 
fase 5 
Vijfhoek 
MIVA 
31 woningen 
31 woningen 
Totaal 
Procentueel 

Plaats 
Eindhoven 
Veldhoven 
Tilburg 
Breda 

Breda 

Tholen 
Teteren 
Waalre 
Huijbergen 

Datum gereed 
2008 
2009 
2008 
2010 

2006 

2007 
2007 
2006 
2004 

MS Gipsblok Cellenbeton 
70 
74 

113 
74 

82 

35 
27 
31 
31 

148 156 233 
28% 29% 43% 

Tabel 4.1 Overzicht projecten van de afgelopen 3 jaar met het toegepaste wandtype. Hierdoor kan per toegepast 
wandtype, procentueel aangegeven worden hoeveel dit wandtype toegepast wordt. 

4. 1. 1 Wanneer is een scheidingswand geschikt voor seriematige woningbouw? 

Aan de hand van interviews en literatuuronderzoek zijn randvoorwaarden opgesteld waaraan een 
wandtype moet voldoen om toepasbaar te zijn binnen de seriematige woningbouw. Deze 
randvoorwaarden zijn: 

Bouwbesluit, de wanden welke toegepast worden binnen de woningbouw moeten voldoen aan 
regelgeving gesteld door de overheid. Deze regelgeving is opgenomen in het bouwbesluit De 
belangrijkste eisen vanuit het bouwbesluit zijn op het gebied van brand- en geluidwerendheid. Voor 
brandwerendheid wordt een eis gesteld van 20min WBDBO, voor geluidwerendheid wordt een eis gesteld 
van -20 dB (llu;k) voor wanden tussen verblijfsruimten. Een volledig overzicht van de van toepassing 
zijnde artikelen is opgenomen in bijlage 2. 

Afwerkklasse, elk wandtype moet in afwerkklasse A of B opgeleverd kunnen worden. 

Bovenlichten, het wel of niet toepassen van bovenlichten boven een deurkozijn bepaalt mede de hoogte 
van het afwerkniveau. Het is dus van belang dat wandtypen boven de deurkozijnen door kunnen lopen. 

Flexibiliteit, met flexibiliteit wordt de mate en het tijdstip van de mogelijkheden tot koperswijzigingen 
bedoeld. Flexibiliteit is gewenst in verband met late en ingrijpende koperswijzigingen betreffende de 
wand indeling. 
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Uitvoering en logistiek, het wandtype binnen de logistiek en de routing van het project passen, hiernaast is 
een soepellopende uitvoering waarbinnen faalkosten beperkt blijven belangrijk. 

Rendement, lagere bouwkosten leiden tot een hoger rendement op de verkochten huizen of op de 
toekomstige huur. Dit betekent dat de goedkoopste wand welke voldoet aan de minimale eisen de 
voorkeur verdient. 

4.1.2 Welke typen scheidingswanden zijn geschikt voor seriematige 
woningbouw? 

Binnen de Nederlandse bouw worden veel verschillende typen scheidingswanden toegepast, deze zijn 
verkrijgbaar in een ruime variëteit van materialen en uitvoeringsmethode. In onderstaand schema 4.2 is 
uitgewerkt welke mogelijkheden er zijn wanneer er gekozen moet worden tussen de verschillende typen 
niet-dragende scheidingswanden. Binnen de scheidingswanden valt onderscheid te maken tussen 
systeemwanden en steenachtige scheidingswanden. Het belangrijkste verschil tussen beide wandtypen is 
dat de systeemwanden opgebouwd zijn uit meerdere materialen, en dat de steenachtige wanden 
opgebouwd zijn uit één enkel materiaal. Binnen de systeemwanden valt onderscheid te maken tussen 
prefab en in het werk te maken wanden. Binnen de steenachtige scheidingswanden is het onderscheid te 
maken op de verwerkingsmethode, te weten gemetseld, gelijmd of verdiepingshoog. 

Schema 4.2 Overzicht van alle typen scheidingswanden in Nederland toegepast. (Jellema 5, 1999) 

Glazen 
bouwsteen 

In bovenstaand schema zijn 15 verschillende wandtypen opgenomen, deze zijn niet allemaal geschikt 
voor seriematige woningbouw. Het is daarom van belang een afbakening te maken en een beperkte 
selectie verder uit te werken binnen dit onderzoek. Van de vijf genoemde categorieën in schema 4.2 zijn 
er drie geschikt voor seriematige woningbouw. Vooraf afgewerkte systeemwanden zijn enkel toepasbaar 
binnen de utiliteitsbouw en vallen hierdoor af voor seriematige woningbouw. De gemetselde wand valt ook 
af aangezien dit een bouwmethode is voor het hogere segment woningbouw welke niet in serie worden 
gebouwd. Hiernaast kunnen deze bouwmethoden het reguliere tempo van 1 woning per dag niet 
bijhouden. 

Binnen de overgebleven categorieën vallen 8 wandtypen. Binnen deze typen vallen ook de drie al 
toegepaste wandtypen uit tabel 4.1. Dit zijn beplating op metalen skelet, cellenbeton panelen en 
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gipsblokken. Prefab beton systeemwanden zijn niet geschikt binnen BN, dit doordat de meeste woningen 
gebouwd worden met stalen betonbekisting in combinatie met schilvloeren of kalkzandsteen elementen in 
combinatie met schilvloeren. Deze laatste bouwmethode met kalkzandsteen elementen maakt het voor de 
hand liggend, deze elementen welke tevens geschikt zijn voor niet dragende scheidingswanden als 
alternatief te beschouwen binnen dit onderzoek. 
Dit betekent dat de volgende wandtypen verder uitgewerkt worden binnen dit onderzoek: 

Gipsblokken 
Cellenbeton panelen 
Beplating op metalen skelet (Metal Stud) 
Kalkzandsteen elementen 

4. 1. 3 Wat zijn de eigenschappen van elk type scheidingswand? 

Elk wandtype is verder onderverdeeld in twee tot vijf materiaaltypen. Dat er meerdere materiaaltypen 
toegepast worden per wandtype heeft twee redenen. De eerste reden is dat sommige materialen niet 
geschikt zijn voor elke situatie. Het beste voorbeeld hiervan zijn de gipswanden. Deze wanden kunnen 
standaard niet tegen vocht, hierdoor kunnen deze niet toegepast worden in badkamers. Als oplossing 
hiervoor is een extra materiaaltype ontworpen welke wel tegen vocht kan. De tweede reden is dat 
fabrikanten voor elke wand binnen een woning de meest rendabele wand moeten kunnen leveren. Dit 
betekent in de praktijk dat de wanden zo minimaal mogelijk maar wel binnen de regels van het 
bouwbesluit uitgevoerd kunnen worden. 

Type Brandwerend Lengte Hoogte Dikte Gewicht per 
heidWBDBO m2 wand 

Gips 
GNL 70 -25 (dB) 80min 640 501 70 56.1 kg 
GNL 100 -20 (dB) 120min 450 501 100 79.8 kg 
GHL 70 -25 (dB) 80min 640 501 70 56.1 kg 
GHL 100 -20 (dB) 120min 450 501 100 79.8 kg 
GZL 70 -19 (dB) 80min 450 501 70 83.8 kg 

Cellenbeton 
G4/600 -24 (dB) 60min 600 2400-3000 70 39.6 kg 
G4/600 -21 (dB) 60min 600 2400- 3000 100 50.0 kg 
G5/800 -19 (dB) 90min 500 2400- 3000 100 70.0 kg 

Meta/Stud 
MS 70/1.45.1 -24 (dB) 30min Onbeperkt Nvt 70 22.0 kg 
MS 100/1.75.1A -20 (dB) 30min Onbeperkt Nvt 100 23.0 kg 

Kalkzandsteen 
E67 -20 (dB) 45min 997 538 67 124.5 kg 
E100 -16 dB 90min 997 538 100 148.5 k 

Tabel 4.3 Overzicht eigenschappen van de verschillende wandtypen 

In bovenstaande tabel 4.3 zijn alle relevante eigenschappen van de verschillende wandtypen 
samengevat. Zoals gezegd in paragraaf 4.1.1 zijn er twee belangrijke eisen vanuit het bouwbesluit 
betreffende de niet dragende scheidingswanden. Enerzijds de brandwerendheid van een scheidingswand 
van 20minuten WBDBO, hieraan voldoen alle geselecteerde wandtypen. Anderzijds de geluidwerendheid 
van -20 dB 
(llu;k), hieraan voldoen slechts enkele materiaaltypen. Dit betekent niet dat de rest van de materiaaltype 
niet toegepast kunnen worden. Deze wandtypen kunnen toegepast worden bij wanden waar geen eisen 
op het gebied van geluidwerendheid gesteld worden. Hier wordt verder op ingegaan in paragraaf 4.2 bij 
de projectgebonden eigenschappen. 
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4.2 Projectafhankelijke keuzeaspecten bij het kiezen tussen 
scheidingswanden 

Elk bouwproject is uniek, dit betekent dat voor elk project de bouwmethodiek bepaald moet worden om de 
optimale uitvoeringsmethodiek vast te stellen. Dit geldt ook voor de scheidingswanden van elk project, 
hierdoor kan de keuze voor bouwmethodiek en materiaal per project verschillen. Dit betekent dat het 
keuzeproces ook projectafhankelijk moet zijn. Dit keuzeproces is gebaseerd op keuzeaspecten, een 
keuzeaspect is een specifieke eigenschap van een materiaal of project. Deze specifieke eigenschap moet 
afwijken van andere materialen of projecten. Het woord 'keuze' binnen keuzeaspect geeft aan dat er een 
keuze gemaakt moet worden. Het maken van keuzes kan echter enkel op basis van verschillen. Hierdoor 
ontstaat de volgende definitie van projectafhankelijke keuzeaspecten: Projectafhankelijke keuzeaspecten 
zijn verschillen tussen projecten welke invloed hebben op de keuze tussen de verschillende typen niet 
dragende scheidingswanden. 

4.2.1 Hoe moeten de projectafhankelijke keuzeaspecten bepaald worden? 

Projectafhankelijke keuzeaspecten worden bepaald aan de hand van projectanalyse. Een methode voor 
een projectanalyse is de 5WH methode. Deze methode van het stellen van vragen beginnend met wat, 
waarom, waar, wanneer, waarmee en hoe is uitgevoerd voor het project als geheel en voor 
keuzeaspecten specifiek voor de scheidingswanden. Aan de hand van deze 5WH methode zijn vragen 
opgesteld welke in onderstaande tabellen 4.4 en 4.5 staan. Tabel 4.4 is een analyse op projectniveau en 
tabel 4.5 is gericht op woningniveau binnen het project. 

Nr Vraa 
1 Wat moet er gebouwd worden? 
1.1 Wat is de functie van het gebouw? 
1.2 Welke dimensies heeft het gebouw? 
1.3 Hoeveel moet er gebouwd worden? 

2 Waarom moet het gebouwd worden? 
2.1 Waarom wordt het project op deze wijze gerealiseerd? 

3 Waar moet het komen te staan? 
3.1 Waar is het project gelegen? 
3.2 Hoe loopt de ontsluiting van het bouwterrein? 
3.3 Hoe ziet het bouwterrein er uit? 

4 Wanneer moet het gebouwd worden? 
4.1 Op welk tijdstip moet er gestart worden? 
4.2 Met welk ritme moet er gebouwd worden? 
4.3 Wat is de bouwvolgorde? 

5 Waarmee moet het gebouwd worden? 

T e antwoord 

F u net ie om sch rijving 
Afmetingen 
Hoeveelheden 

De reden 

Locatieomschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 

Datum 
Woningen I dag 
Routing 

5.1 Wat voor materieel moet er toegepast worden? 
5.2 Wat voor personeel is er beschikbaar? 
5.3 Welke materialen zijn voorgeschreven? 

Overzicht groot materieel 
Overzicht beschikbaar personeel 
Materialen overzicht 

6 Hoe moet het gebouwd worden? 
6.1 Wat is de opbouw van de draagconstructie? Materialen overzicht 
6.2 Wat is de werkwijze voor het project? Omschrijving 
6.3 Wat heeft prioriteit binnen het pro·ect? Omschrijvin 

Tabel 4.4 Overzicht met vragen welke gesteld zijn bij 3 projecten. Deze vragen moeten de verschillen tussen de 
projecten inzichtelijk maken zodat de projectgebonden eigenschappen bepaald kunnen worden. 
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Nr Vraa 
1 Wat voor scheidingswand moet er gebouwd worden? 
1.1 Welk type scheidingswand is voorgeschreven? 
1.2 Welke dimensies heeft de scheidingswand? 
1.3 Hoeveel moet er gebouwd worden? 

2 Waarom moet de scheidingswand gebouwd worden? 
2.1 Waarom is dit type wand hier voorgeschreven? 

3 Waar moet de scheidingswand komen te staan? 
3.1 Waar in het project zijn de wanden gesitueerd? 
3.2 Hoe is de werkplek bereikbaar? 

4 Wanneer moet de scheidingswand gebouwd worden? 
4.1 Op welk tijdstip moet er gestart worden? 
4.2 Met welk ritme moet er gebouwd worden? 
4.3 Wat is de bouwvolgorde? 

5 Waarmee moet het gebouwd worden? 
5.1 Wat voor materieel moet er toegepast worden? 
5.2 Wat voor personeel is er beschikbaar? 
5.3 Welke materialen zijn voorgeschreven? 

6 Hoe moet het gebouwd worden/ 
6.1 Wat is de voorgeschreven wandopbouw? 
6.2 Wat is de werkwijze voor het project? 
6.3 Wat heeft rioriteit binnen het ro·ect 

T e antwoord 

Type omschrijving 
Afmetingen 
Hoeveelheden 

De reden 

Projectomschrijving 
Omschrijving 

Datum 
Woning I dag 
Routing 

Overzicht groot materieel 
Overzicht beschikbaar personeel 
Materialen overzicht 

Materialen overzicht 
Omschrijving 
Omschrïvin 

Tabel 4.5 Vragen ten behoeve van analyse scheidingswanden binnen het woningbouwproject zodat de 
projectgebonden eigenschappen bepaald kunnen worden. 

Aan de hand van de vragen uit tabel 4.4 en 4.5 zijn een drietal projecten geanalyseerd. De analyse van 
deze drie projecten is opgenomen in bijlage 4. Door per project de vragen te beantwoorden ontstaat een 
schema waar de drie projecten langs elkaar gezet worden. Vervolgens kunnen de verschillen tussen de 
projecten er uit gefilterd worden. Het onderscheiden van projectafhankelijke keuzeaspecten is volgens de 
definitie, zoals gesteld in paragraaf 4.2, gebaseerd op onderlinge verschillen tussen projecten. 

4.2.2 Wat zijn de keuzeaspecten bij de scheidingswanden? 

Uit de analyse die uitgevoerd is volgens de methodiek uit paragraaf 4.2.1 zijn 8 projectafhankelijke 
keuzeaspecten gekomen welke direct invloed hebben op de keuze tussen de verschillende typen 
scheidingswanden. In deze paragraaf worden de 8 keuzeaspecten nader toegelicht, in de volgende 
paragraaf wordt de relatie tussen de keuzeaspecten en de geselecteerde wandtypen toegelicht. De acht 
projectafhankelijke keuzeaspecten zijn: 

1. Hoeveelheid woningen, de hoeveelheid woningen heeft invloed op de tijdgebonden kosten. Als de 
hoeveelheid woningen toeneemt dan worden deze tijdgebonden kosten over meer woningen 
verdeeld. De kosten per woning dalen, hier wordt nader op ingegaan in paragraaf 4.6 waar de 
tijdgebonden kosten toegelicht worden. 

2. Draagconstructie, binnen de seriematige woningbouw van BN zijn 3 uitvoeringsmethoden voor de 
draagconstructie te onderscheiden. Te weten tunnelgietbouw, stalen wandbekisting in combinatie 
met schilvloeren en kalkzandsteenelementen in combinatie met schilvloeren. Bij alle drie de 
uitvoeringsmethoden bestaat de vloer uit beton, dit is dan ook geen invloedsfactor binnen de 
keuze. Er kan dus enkel gekeken worden naar de wandopbouw, welke uit beton of kalkzandsteen 
bestaat. 
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3. Afwerkklasse, woningen worden in afwerkklasse B (behangklaar) of afwerkklasse A (verfklaar) 
opgeleverd. Het verschilt per wandtype welke afwerking noodzakelijk is om de geëiste 
afwerkklasse te kunnen realiseren . 

4. Vloerafwerking, het moment van aanbrengen van de afwerkvloer is van invloed op de keuze. 
Deze zandcement of anhydriet vloer kan aangebracht worden voordat de scheidingswanden 
geplaatst worden of nadat deze geplaatst worden. 

5. Bovenlichten, bij koopwoningen is er vaak een kopersoptie welke een meerprijs rekent voor het 
niet toepassen van bovenlichten boven deurkozijnen. Deze optie moet ook meegenomen worden 
bij het kiezen tussen de verschillende typen scheidingswanden . 

6. Leidingkokers, het achteraf dichtzetten van leidingkokers levert een extra kostenpost op , bij de 
uitvoeringsplanning kan hier rekening mee gehouden worden. Ook kan er in verband met de 
flexibiliteit in de planning gekozen worden om de leidingkokers achteraf in een later stadium dicht 
te zetten . 

7. Dimensies, de afmetingen van de wanden (hoogte x lengte) bepalen de hoeveelheden van de 
verschillende wanden. Deze verschillen per project en per woningtype. Hiernaast worden er 
binnen de woningen verschillende wanddiktes toegepast. 

8. Wandfunctie, de functie van de wanden verschilt per ruimte. Het verschil komt tot uiting door 
regelgeving vanuit het bouwbesluit qua geluidwerendheid en praktische redenen qua 
waterwerendheid van de wanden ter plaatse van badkamerwanden. Dit heeft tot gevolg dat er drie 
verschillende wandfuncties zijn te onderscheiden, te weten: 

a. Geen eisen, aan deze wanden worden geen aanvullende eisen gesteld qua 
geluidwerendheid of waterwerendheid . 

b. Badkamer, deze wanden moeten waterwerend zijn . Bouwmaterialen welke van gips 
vervaardigd zijn kunnen niet tegen contact met water. Hiervoor zijn binnen de 
gipsindustrie maatwerk oplossing gemaakt om toch ter plaatse van badkamers gips toe te 
kunnen passen. Dit betekent dat er ter plaatse van badkamers met een andere gipssoort 
gerekend moet worden. 

c. Tussen verblijfsruimte, als een wand de scheiding vormt tussen twee verblijfsruimten dan 
geldt hier een eis van -20 dB (llu;k) voor deze scheidingswand. Deze wanden komen 
binnen de woningbouw voor tussen slaapkamers. Voor de overige wanden gelden geen 
eisen qua geluidwerendheid. 

4. 2. 3 Wat is de relatie tussen keuzeaspecten en keuzemogelijkheden? 

Projectafhankelijke keuzeaspecten hebben invloed als deze er voor zorgen dat de keuze tussen 
scheidingswanden veranderd . Het is dus van belang om de relatie tussen de projectafhankelijke 
keuzeaspecten en de verschillende typen scheidingswanden te kennen. Als de relaties bekend zijn kan 
aan de hand van de keuzeaspecten binnen het project een selectie gemaakt worden tussen de 
verschillende typen scheidingswanden. Hierbinnen kan onderscheid gemaakt worden tussen 
keuzeaspecten welke gelden voor een wandtype en keuzeaspecten welke voor de verschillende 
materialentypen binnen een wandtype gelden. Hieronder een overzicht van de keuzeaspecten in relatie 
staand met de wandtypen. De kruisjes in de tabel geven aan of een wand wel of niet toegepast kan 
worden als dat keuzeaspect geldt. 

Gerben van Nes 34 



Afstudeerverslag 

euzeaspect 

Kalkzandsteen 

x 
x 
x 

x 

Dunpleister 
Dunpleister 
Dunpleister 

Pleisteren 

Afmessen 
Afmessen 
Naden 
dichtzetten 
Dun leister 

x 

x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 

Tabel 4.6 Overzicht toepassingsmogelijkheden bij de verschillende keuzeaspecten. Een X geeft aan dat dit type wand 
toegepast kan worden als dat keuzeaspect van toepassing is. 

De keuzeaspecten uit tabel 4.6 gelden voor een geheel wandtype. De huidige woningindelingen en 
regelgeving vragen echter om een verdere uitwerking van keuzeaspecten op wandtype niveau. Elk 
wandtype bestaat uit een aantal materiaaltypen. Deze materiaaltypen kunnen niet in elke situatie ingezet 
worden, dit is ook de reden dat er een diversiteit aan materiaaltypen binnen een wandtype is. 
Keuzeaspect 8 geeft aan dat er drie wandfuncties binnen een woning zijn te onderscheiden. Echter als we 
kijken naar de hoeveelheid materiaaltypen binnen de wandtypen dan wordt duidelijk dat een onderscheid 
in drie wandfuncties onvoldoende is. (zie tabel 4. 7) Er wordt daarom een onderscheid in 6 wandtypen 
gemaakt, dit is uitgewerkt in het uitvoeren van elke wandfunctie in 70 of 1 OOmm wanddikte. 

Binnen de tabel4.7 wordt telkens slechts één materiaaltype per wandfunctie toegekend. Als er meer 
opties binnen een wandtype zijn voor een bepaalde wandfunctie dan wordt er gekozen voor de 
economisch meest voordelige keuze. Dit doordat het een keuze gebaseerd moet zijn op rendement, wat 
betekent dat de goedkoopste optie de voorkeur heeft. 

Wandtype Geen eisen Geen eisen Verblijf Verblijf Badkamer Badkamer 
70mm 100mm ruimte ruimte 70mm 100mm 

70mm 100mm 
Gips 
GNL 70 x 
GNL 100 x x 
GHL 70 x 
GHL 100 x 
GZL 70 x 

Cellenbeton 
G4/600 x x 
G4/600 x x 
G5/800 x x 

Metal Stud 

MS 70/1.45.1 x x 
MS 100/1.75.1A x x x x 

Kalkzandsteen 
E67 x 
E100 x 

.. 
Tabel 4. 7 Overztcht toepassmgsmogei1Jkheden wandmatenaal per wandfunctte. De X geeft aan wanneer een 
materiaaltype toepasbaar is. 

Gerben van Nes 35 



Afstudeerverslag 

De voorgaande twee tabellen 4.6 en 4.7 geven een overzicht van de toepasbaarheid van wandtypen en 
wandmaterialen per situatie. Deze projectgebonden keuzeaspecten zijn dan ook opgenomen in het 
hulpmiddel. 

4.3 Tijdsaspecten per type scheidingswand 

Voor het bepalen van werkvolgordes en doorlooptijden zijn observaties uitgevoerd op 3 projecten. Aan de 
hand van deze observaties zijn alle werkzaamheden welke invloed hebben op het plaatsen van de 
betreffende scheidingswand in kaart gebracht. De projecten waar de projecten uitgevoerd zijn : 

Pro ·ect 
Berkelbosch fase 1 
Hoge brug 
Brusselstraat 

Locatie 
Eindhoven 
Maarssen 
Breda 

Tabel 4.8 Overzicht projecten waar observaties zijn uitgevoerd 

In bovenstaande tabel ontbreekt het type scheidingswand "Kalkzandsteen elementen", dit type wand was 
niet in uitvoering tijdens de observatie periode. Om toch een goed beeld te krijgen van het bouwproces 
met kalkzandsteen elementen is er een gesprek geweest met een vertegenwoordiger van de leverancier 
van deze elementen. Contact met de leverancier was in deze ook noodzakelijk aangezien het hier om een 
nieuw type element gaat binnen de kalkzandsteen elementen. BN heeft landelijk ook nog geen ervaring 
met deze bouwmethode. Echter zoals toegelicht in paragraaf 4.1 vallen deze kalkzandsteen elementen 
wel binnen de randvoorwaarden voor seriematige woningbouw. 

4. 3. 1 Wat zijn de werkvolgordes per type scheidingswand? 

De werkvolgordes van de verschillende typen scheidingswanden zijn aan de hand van een drietal 
observaties en een interview vastgesteld. Hierbij is onderzocht welke activiteiten invloed hebben op het 
proces van het plaatsen van de scheidingswand. Met invloed wordt bedoeld 'welke activiteiten moeten 
afgerond zijn voordat de scheidingswanden geplaatst kunnen worden', of wel het kritieke pad. Het 
uitgangspunt bij het onderzoek naar de werkvolgordes is dat een wand als gereed wordt beschouwd als 
hij voldoet aan de gestelde vlakheidsklasse. Dit betekent dat een wand gefilmd of gestuukt moet zijn. Het 
startpunt van het onderzoek verschilt per type scheidingswand, dit komt doordat de bewerkingsvolgorde 
per type verschilt. Het uitgangspunt hierbinnen is wel, dat de eerste activiteit waarbij het betreffende type 
scheidingswand betrokken is, het startpunt van de observaties is. 

Voor de uitwerking van de werkvolgordes is als onderlegger figuur 1.1 gebruikt. In dit figuur uit de inleiding 
wordt het gehele bouwproces in kaart gebracht en verfeind tot het punt dat de scheidingswanden worden 
aangebracht. Na de observaties is dit bouwproces verder verfeind door een extra laag toe te voegen aan 
het schema. Nu kan de activiteit "Scheidingswand aanbrengen" verder worden uitgewerkt. Bij alle 
observaties heeft de ruwe afbouw als leidraad gediend. Dit omdat binnen deze fase alle werkzaamheden 
worden uitgevoerd, die van invloed kunnen zijn, op het plaatsen van scheidingswanden. In de volgende 
vier paragrafen is elk type scheidingswand uitgewerkt betreffende de werkvolgordes. 
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• Werkvolgorde bij plaatsing gipsblokken 
In de hier onderstaande opsomming wordt uiteengezet hoe het proces loopt, welke leidt tot het tot stand 
komen van scheidingswanden, gemaakt van gipsblokken. Binnen deze opsomming is een verdieping 
aangebracht bij het plaatsen van de scheidingswanden. Deze verdieping is aangebracht omdat dit in meer 
detail besproken moet worden om de doorlooptijden correct te kunnen bepalen in de volgende paragraaf 
4.3.2. 

Bij het plaatsen van gipsblokken moet eerst de afwerkvloer worden aangebracht. Deze vloer moet 
aangebracht worden omdat de gipsblokken wanden niet op de ruwe betonvloer gesteld kunnen worden. 
Hiernaast moet het buitenwerk van de woning gereed zijn. De woning moet geschilderd zijn en de steiger 
moet verwijderd zijn. Dit omdat de gipsblokken alleen geopperd kunnen worden als de steiger verwijderd 
is. Dit komt door de oppermethode waarbij met behulp van een pannenlift de gipsblokken naar de 
verdieping gebracht worden. Het opperen van de gipsblokken is de eerste activiteit na het gereedkomen 
van de afwerkvloer. Dit moet als eerste gebeuren aangezien er dan nog niets in de woning mag staan wat 
tijdens het opperen in de weg kan staan. 
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Figuur 4.9 Overzicht bouwproces bij het stellen van gipsblokken 
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Hieronder wordt de laatste laag van figuur 4.9 nader toegelicht. 
1. Maatvoeren en stelprofielen aanbrengen 

De wanden worden op de vloer uitgezet waarna de stelprofielen geplaatst worden bij de inwendige 
hoeken en bij deuropeningen van de wanden. 

2. Gipsblokken lijmen 
De elementen worden door de gipsblokken lijmer gesteld op de afwerkvloer. Doormiddel van kleefstof 
worden de elementen onderling verbonden waarna een vlakke wand ontstaat. 

3. Gipsblokken afwerken 
Na het plaatsen van de gipsblokken moeten de uitwendige hoeken en de gaten afgewerkt worden. 

4. Leidingwerk frezen 
Als de wanden voor de eerste maal zijn afgewerkt begint de installateur met het aftekenen van de 
scheidingswanden. Hij moet 5 woningen afgetekend hebben voordat de volgende bewerking, het 
freeswerk, kan beginnen. Dit doordat de frezer een productie tempo van 5 woningen per dag heeft. 
De 5 woningen worden in één dag gefreesd. Hiernaast boort dezelfde frezer de wandcontactdozen uit. 

5. Leidingwerk aanbrengen 
Direct na het uitfrezen van de leidingen begint de installateur met het aanbrengen van zijn leidingwerk 
voor de E&W installaties. 

6. Leidingwerk aanwerken 
Als alle installaties aangebracht zijn worden deze afgewerkt zodat ze niet meer zichtbaar zijn. 

7. Gipsblokken afmessen 
De laatste stap bij het plaatsen van gipsblokken is het afmessen van de wanden. Dit betekent dat er een 
dun filmlaagje over de wand wordt aangebracht om deze behangklaar op te kunnen leveren. 
Na het plaatsen van de gipsblokken scheidingswanden kan de stukadoor beginnen met het afstuken van 
de kalkzandsteen of betonnen dragende wanden. Dit is de laatste stap binnen de woning om deze 
behangklaar op te leveren. 

• Werkvolgorde bij plaatsing cellenbeton panelen 
In de hier onderstaande opsomming wordt uiteengezet hoe het proces loopt, welke leidt tot het tot stand 
komen van scheidingswanden, gemaakt van cellenbeton panelen. Binnen deze opsomming is een 
verdieping aangebracht bij het plaatsen van de scheidingswanden. Deze verdieping is aangebracht omdat 
dit in meer detail besproken moet worden om de doorlooptijden correct te kunnen bepalen in de volgende 
paragraaf 4.3.2. 

Bij het plaatsen van cellenbeton panelen moet er tijdens de bovenbouwfase geopperd worden. Dit moet 
gebeuren voordat de verdiepingsvloer gelegd wordt. Dit gebeurt in deze fase omdat de cellenbeton 
panelen meer dan 90kg wegen. Deze panelen zijn moeilijk naderhand te opperen aangezien de gevel dan 
reeds grotendeels gesloten is. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het opperen van de panelen. 
De afwerkvloer wordt pas aangebracht nadat de cellenbeton panelen geplaatst zijn. Dit komt doordat de 
panelen rechtstreeks op de ruwe betonvloer gesteld worden. 
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Figuur 4.10 Overzicht bouwproces bij het stellen van cellenbeton panelen 

Hieronder wordt de laatste laag van figuur 4.10 nader toegelicht. 
1. Maatvoering uitzetten 

Fijne afbouw 
realiseren 

1.4.6 

Cellenbeton 
afmessen 

1.4.3.7 

De maatvoering wordt op het plafond uitgezet en afgetekend. De maatvoering wordt op het plafond 
uitgezet omdat de panelen tegen het plafond gedrukt worden waarna de panelen aan de onderzijde 
waterpas gesteld worden. 

2. Cellenbeton panelen stellen 
De panelen worden met een stelwagen opgepakt en naar een verticale positie gedraaid. De panelen 
worden met een stelvoet tegen het plafond geklemd. Hierna stelt de steller de panelen waterpas om 
vervolgens houten wiggen onder de wand te slaan. Deze wiggen dienen als tijdelijke ondersteuning van 
de wand. 

3. Cellenbeton panelen ondersabelen 
1\ladat een woning vol staat met panelen moeten deze ondersabeld worden. Dit gebeurt met specie. Na 
het aanbrengen van de specie kunnen de helft van de wiggen welke buiten de wand komen verwijderd 
worden. De andere helft van de wiggen welke onder de wand zitten zijn verloren. 

4. Leidingwerk frezen 
Als de wanden voor de eerste maal zijn afgewerkt begint de installateur met het aftekenen van de 
scheidingswanden. Hij moet 5 woningen afgetekend hebben voordat de volgende bewerking, het 
freeswerk, kan beginnen. Dit doordat de frezer een productie tempo van 5 woningen per dag heeft. 
De 5 woningen worden in één dag gefreesd. Hiernaast boort dezelfde frezer de wandcontactdozen uit. 
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5. Leidingwerk aanbrengen 
Direct na het uitfrezen van de leidingen begint de installateur met het aanbrengen van zijn leidingwerk 
voor de E&W installaties. 

6. Leidingwerk aanwerken 
Als alle installaties aangebracht zijn worden deze afgewerkt zodat ze niet meer zichtbaar zijn. 

7. Cellenbeton afmessen 
Na het smeren van de afwerkvloer kan de stukadoor beginnen met het afstuken van de kalkzandsteen of 
betonnen dragende wanden. Dit is de laatste stap binnen de woning om deze behangklaar op te leveren. 

• Werkvolgorde bij plaatsing Metal Stud wanden 
In de hier onderstaande opsomming wordt uiteengezet hoe het proces loopt, welke leidt tot het tot stand 
komen van scheidingswanden, gemaakt van Metal Stud. Binnen deze opsomming is een verdieping 
aangebracht bij het plaatsen van de scheidingswanden. Deze verdieping is aangebracht omdat dit in meer 
detail besproken moet worden om de doorlooptijden correct te kunnen bepalen in de volgende paragraaf 
4.3.2. 

Bij het plaatsen van Metal Stud moet eerst de afwerkvloer worden aangebracht. Deze vloer moet 
aangebracht worden omdat de Metal Stud wanden niet op de ruwe betonvloer gesteld kunnen worden. 
Hiernaast moet het buitenwerk van de woning gereed zijn. De woning moet geheel vochtdicht zijn. Dit 
omdat de gipsplaten bijzonder vocht gevoelig zijn. 
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Figuur 4.11 Overzicht bouwproces bij het stellen van Metal Stud 
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Hieronder wordt de laatste laag van figuur 4.11 nader toegelicht. 
1. Maatvoering uitzetten 

De wanden worden op de vloer afgetekend. 
2. Frame plaatsen 

De stalen C-profielen worden op de vloer gemonteerd waarna de C-profielen tegen het plafond 
gemonteerd worden. Vervolgens worden de stijlen tussen deze profielen geschoven welke met een tang 
vastgeklemd worden. 

3. Eén zijde sluiten 
Als het frame staat wordt deze aan één zijde voorzien van gipsbeplating. 

4. Installaties aanbrengen 
Op de gipsplaat kunnen alle installaties aangebracht worden voor die zijde van de wand. Installaties voor 
de andere zijde van de wand worden wel aangelegd, maar deze kunnen nog niet geborgd worden. Het 
leidingwerk kan door de stijlen van het metal stud systeem heen gevoerd worden om zo horizontaal 
versleept te worden. 

5. Wand isoleren 
Na het aanbrengen van alle E&W installaties moeten de wanden indien nodig geïsoleerd worden. Dit 
hangt van de gebruikersfunctie van de ruimtes welke de wand scheidt af. 

6. Wand sluiten 
Als de installaties en de isolatie zijn aangebracht dan kan de wand gesloten worden. De gipsbeplating 
wordt dan aan de andere zijde van de wand gemonteerd. De doorvoeren van bijvoorbeeld stopcontacten 
moeten dan ook gefixeerd worden. 

7. Naden afwerken 
Als de wanden gesloten zijn dan wordt er wapeningsgaas aangebracht over de naden. De randen van de 
gipsplaten liggen iets terug waardoor ruimte ontstaat om hier gaas aan te brengen. Dit gaas dient ter 
voorkoming van scheuren. De laatste stap is het afsmeren van de naden. Dit om de wand behangklaar op 
te kunnen leveren. 

• Werkvolgorde bij plaatsing Kalkzandsteen elementen 
In de hier onderstaande opsomming wordt uiteengezet hoe het proces loopt, welke leidt tot het tot stand 
komen van scheidingswanden, gemaakt van kalkzandsteen elementen. Binnen deze opsomming is een 
verdieping aangebracht bij het plaatsen van de kalkzandsteenwanden. Deze verdieping is aangebracht 
omdat dit in meer detail besproken moet worden om de doorlooptijden correct te kunnen bepalen in de 
volgende paragraaf 4.3.2. 

Het plaatsen van kalkzandsteen elementen gebeurt in een andere bouwfase. Deze elementen worden 
gesteld tijdens de bovenbouwfase. Dit doordat het elementen zijn welke gelijk zijn aan de elementen 
waarmee de dragende scheidingswanden gemaakt worden. Met dit verschil, dat de niet dragende 
scheidingswanden 70mm dik zijn. 

Door het plaatsen van de kalkzandsteen elementen in een de bovenbouwfase bestaat de ruwe 
afbouwfase uit minder bewerkingen. Dit heeft tot gevolg dat de doorlooptijd in deze fase korter wordt. Dit 
is nader uitgewerkt in de volgende paragraaf. Hier worden de doorlooptijden per type scheidingswanden 
berekend. 
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Stroomschema 4.12 Overzicht bouwproces bij het stellen van kalkzandsteen elementen 

Hieronder wordt de laatste laag van figuur 4.12 nader toegelicht. 
1. Maatvoering & Stelprofielen uitzetten 
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De maatvoering wordt met behulp van de Total station uitgezet op de vloer. Aan de hand van deze 
maatvoering worden stelprofielen gesteld welke met behulp van twee schoorlatten stabiel gepositioneerd 
worden . 

2. Kalkzandsteen elementen opperen 
De kalkzandsteen elementen worden met behulp van een verreiker of een bouwkraan op de vloer 
geplaatst. Dit gebeurt aan de hand van een gedetailleerd opperplan. Dit moet met zorg gebeuren 
aangezien het vloeroppervlak beperkter is dan bij traditioneel bouwen waar enkel de dragende wanden 
geplaatst moeten worden . Per woning moeten er nu 2 a 3 pallets extra op de vloer gezet worden . 

3. Kim opmetselen 
Na het opperen kan de kim gesteld worden. Deze wordt in de specie gezet en op hoogte gesteld. De kim 
voor de niet dragende scheidingswanden wordt 1 Omm lager gesteld dan de kim voor de dragende 
scheidingswanden. Dit om de doorbuiging van de verdiepingsvloer op te vangen. De verdiepingsvloer 
mag niet op de niet dragende scheidingswanden rusten. Dit omdat de niet dragende scheidingswanden 
hier niet op berekend zijn. 

4. Kalkzandsteen elementen lijmen 
Met behulp van een elementen stelmachine worden de elementen machinaal naar hun bestemming 
gebracht. De elementen worden onderling verlijmd. De elementen worden volgens wanduitslagen gesteld. 
Alle passtukken zijn vooraf in de fabriek machinaal gezaagd. 

5. Elementen schoonsteken 
Na het gereedkomen van de wand moet deze ontdaan worden van lijmbaarden. Dit wordt gedaan door de 
wanden af te schrapen. 

6. Leidingwerk frezen 
Als de wanden voor de eerste maal zijn afgewerkt begint de installateur met het aftekenen van de 
scheidingswanden. Hierna boort en freest de frezer het afgetekende leidingwerk uit. 
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7. Leidingwerk aanbrengen 
Direct na het uitfrezen van de leidingen begint de installateur met het aanbrengen van zijn leidingwerk 
voor de E&W installaties. 

4. 3. 2 Wat zijn de doorlooptijden van de verschillende typen scheidingswanden? 

De werkvolgordes zoals besproken in paragraaf 4.3.1 zijn bekend. Aan de hand van deze werkvolgordes 
worden de doorlooptijden bepaald. De definitie die aangehouden wordt voor de doorlooptijd is: "de tijd 
tussen de aanvang van de eerste activiteit en het gereedkomen van de laatste activiteit van een aantal bij 
elkaar behorende activiteiten". (MWB woordenboek) Dit betekent dat als de doorlooptijd van een bepaald 
type scheidingswand loopt van de eerste activiteit die invloed heeft op deze wand tot de laatste activiteit 
om de wand op te leveren. De kritieke activiteiten rondom de scheidingswanden vallen in de ruwe afbouw. 
Deze activiteiten lopen binnen BN van het stellen van de trappen tot het aanbrengen van de afwerkvloer 
en het stuukwerk. Om een correcte vergelijking te kunnen maken zijn de doorlooptijden van de ruwe 
afbouw berekend. Het berekenen van de doorlooptijden hoeft enkel in deze fase omdat hier de verschillen 
tussen de wanden aanwijsbaar zijn, zoals reeds aangetoond in de vorige paragraaf 4.3.1. Uitzondering 
hierop zijn de kalkzandsteen elementen. Het stellen van deze elementen is een ruwbouw activiteit. In de 
volgende 4 paragrafen wordt per type scheidingswand toegelicht wat de doorlooptijd is. 

• Doorlooptijd bij het stellen van gipsblokken 
In detailplanning 4.14 wordt de ruwe afbouwplanning voor één woning weergegeven. Hierin staan alle 
werkzaamheden zoals in de stroomschema's van de vorige paragraaf zijn opgenomen, uitgezet in de tijd. 
In de ruwe afbouwplanning voor gipsblokken is te zien dat de doorlooptijd voor een woning 20 werkbare 
werkdagen is. Bij het opzetten van de planning is uitgegaan van het gebruikelijke productietempo binnen 
BN van één woning per dag. Dit betekent dat een bewerking maximaal 1 dag mag duren en dat er elke 
dag een nieuwe bewerking opgestart moet worden. Er worden echter wel een aantal wacht en droogtijden 
opgenomen in de planning. Deze zijn: 

Na het leggen van de leidingen in de afwerkvloer wordt een dag wachttijd aangehouden. Dit om 
uitloopt in het leidingwerk op te kunnen vangen. Deze uitloop is nodig door de mogelijkheid van 
kopersopties welke vaak kunnen kiezen voor bijvoorbeeld vloerverwarming of andere locaties voor 
radiatoren. 
Na het aanbrengen van de afwerkvloer volgen 3 dagen droogtijd. 
Na het lijmen van de gipsblokken wordt een wachttijd van 4 dagen ingepland. In deze vier dagen 
worden de wanden afgetekend ten behoeve van het in te frezen leidingwerk voor de installateur. Het 
frezen gaat met een dagproductie van 5 woningen. Dit betekent dat er 5 woningen gereed moeten 
staan voor de frezer zijn werkzaamheden komt uitvoeren. -- no:::rf\uaro::: dagen 
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Detailplanning 4.14 Detailplanning voor het stellen van gipsblokken met een doorlooptijd van 20 werkbare dagen 
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• Doorlooptijd bij het stellen van cellenbeton panelen 
In detailplanning 4.15 wordt de ruwe afbouwplanning voor één woning weergegeven. Hierin staan alle 
werkzaamheden zoals in de stroomschema's van de vorige paragraaf zijn opgenomen, uitgezet in de tijd. 
In de ruwe afbouwplanning voor cellenbeton panelen is te zien dat de doorlooptijd voor een woning 19 
werkbare werkdagen is. Bij het opzetten van de planning is uitgegaan van het gebruikelijke 
productietempo binnen BN van één woning per dag. Dit betekent dat een bewerking maximaal 1 dag mag 
duren en dat er elke dag een nieuwe bewerking opgestart moet worden. Er worden echter wel een aantal 
wacht en droogtijden opgenomen in de planning. Deze zijn: 

Na het stellen van de cellenbeton panelen wordt een wachttijd van 4 dagen ingepland. In deze vier 
dagen worden de wanden afgetekend ten behoeve van het in te frezen leidingwerk voor de 
installateur. Het frezen gaat met een dagproductie van 5 woningen. Dit betekent dat er 5 woningen 
gereed moeten staan voor de frezer zijn werkzaamheden komt uitvoeren. 
Na het leggen van de leidingen in de afwerkvloer wordt een dag wachttijd aangehouden. Dit om 
uitloopt in het leidingwerk op te kunnen vangen. Deze uitloop is nodig door de mogelijkheid van 
kopersopties welke vaak kunnen kiezen voor bijvoorbeeld vloerverwarming of andere locaties voor 
radiatoren. 
Na het aanbrengen van de afwerkvloer volgen 3 dagen droogtijd. 
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Detatlplannmg 4.15 Detatlplannmg voor het stellen van cellenbeton panelen met een doorlooptiJd van 19 werkbare 
dagen 

• Doorlooptijd bij het plaatsen van Metal Stud 
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In detailplanning 4.16 wordt de ruwe afbouwplanning voor één woning weergegeven. Hierin staan alle 
werkzaamheden zoals in de stroomschema's van de vorige paragraaf zijn opgenomen, uitgezet in de tijd. 
In de ruwe afbouwplanning voor Metal Stud is te zien dat de doorlooptijd voor een woning 16 werkbare 
werkdagen is. Bij het opzetten van de planning is uitgegaan van het gebruikelijke productietempo binnen 
BN van één woning per dag. Dit betekent dat een bewerking maximaal 1 dag mag duren en dat er elke 
dag een nieuwe bewerking opgestart moet worden. Er worden echter wel een aantal wacht en droogtijden 
opgenomen in de planning. Deze zijn: 

Na het leggen van de leidingen in de afwerkvloer wordt een dag wachttijd aangehouden. Dit om 
uitloopt in het leidingwerk op te kunnen vangen. Deze uitloop is nodig door de mogelijkheid van 
kopersopties welke vaak kunnen kiezen voor bijvoorbeeld vloerverwarming of andere locaties voor 
radiatoren. 
Na het aanbrengen van de afwerkvloer volgen 3 dagen droogtijd. 
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Deta1lplannmg 4.16 Detallplannmg voor het stellen van Metal Stud wanden met een doorlooptiJd van 16 werkbare 
dagen 

• Doorlooptijd bij het stellen van kalkzandsteen elementen 

20 

In detailplanning 4.15 wordt de ruwe afbouwplanning voor één woning weergegeven. Hierin staan alle 
werkzaamheden zoals in de stroomschema's van de vorige paragraaf zijn opgenomen, uitgezet in de tijd. 
In de ruwe afbouwplanning voor kalkzandsteen elementen is te zien dat de doorlooptijd voor een woning 9 
werkbare werkdagen is. Bij het opzetten van de planning is uitgegaan van het gebruikelijke 
productietempo binnen BN van één woning per dag. Dit betekent dat een bewerking maximaal 1 dag mag 
duren en dat er elke dag een nieuwe bewerking opgestart moet worden. Er worden echter wel een aantal 
wacht en droogtijden opgenomen in de planning. Deze zijn: 

Na het leggen van de leidingen in de afwerkvloer wordt een dag wachttijd aangehouden. Dit om 
uitloopt in het leidingwerk op te kunnen vangen. Deze uitloop is nodig door de mogelijkheid van 
kopersopties welke vaak kunnen kiezen voor bijvoorbeeld vloerverwarming of andere locaties voor 
radiatoren. 
Na het aanbrengen van de afwerkvloer volgen 3 dagen droogtijd. 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Binnen deze planning van de ruwe afbouw voor kalkzandsteen elementen zijn aanmerkelijk minder 
onderdelen opgenomen dan bij de andere 3 typen scheidingswanden. Het gehele proces van het 
opperen, maatvoeren, stellen van de elementen tot het aanbrengen van het leidingwerk in de wanden is 
uit de ruwe afbouwplanning gehaald. Dit komt doordat deze activiteiten in de ruwbouw meegenomen 
worden. Het opperen, maatvoeren en het stellen van de elementen voor de niet dragende kalkzandsteen 
scheidingswanden wordt in hetzelfde productie tempo van de kalkzandsteen binnenbladen meegenomen. 
Hiernaast wordt het frezen van leidingwerk en het aanbrengen hiervan niet opgenomen in de 
afbouwplanning, dit omdat deze bewerkingen buiten het kritieke pad vallen en uitgevoerd kunnen worden 
tijdens de gevel en dak fase. Dit omdat het hier niet weersgevoelige activiteiten betreft. Gevolg hiervan is 
dat de doorlooptijd bij toepassing van kalkzandsteen elementen, als niet dragende scheidingswanden, 7 
tot 11 werkbare werkdagen korter is dan de 3 alternatieven. 
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4.3.3 Wat is de voorbereidingstijd bij scheidingswanden? 

De voorbereidingstijd is de tijd welke nodig is om een product of materiaal dusdanig voor te bereiden dat 
het gereed is voor montage of gebruik op de bouwplaats. Dit proces start bij het begin van het 
inkoopproces en loopt door tot de start van de leveringen. De voorbereidingstijd bestaat uit 6 fases. Deze 
fases zijn als volgt te onderscheiden: 

Werkvoorbereiding: binnen deze fase maakt de werkvoorbereiding de inkoop sets voor de afdeling 
inkoop gereed. Dit betekent dat de WVB alle informatie welke nodig is om een onderdeel in te kopen 
gaat verzamelen . Deze informatie is normaliter opgebouwd uit tekenwerk, bestek, afwerkstaten en 
aanvullende eisen. 
Start inkoop procedure: de inkoop selecteert de leveranciers of onderaannemers waaraan het 
onderdeel aangeboden moet worden. Dit gebeurt op basis van ervaring en beoordelingsrapporten van 
vorige werken. De geselecteerde leveranciers en onderaannemers krijgen elk een inkoopset met een 
verzoek tot het uitbrengen van een offerte. 
Opdracht: Binnen deze fase worden de offertes van de verschillende leveranciers en 
onderaannemers gespiegeld. Dit betekent dat de verschillende offertes op basis van kosten 
vergeleken worden voor het gehele project. Aan de hand van deze prijsvergelijking wordt een keuze 
tussen de aanbieders gemaakt. Normaliter wordt het werk aan de goedkoopste aanbieder gegund. 
Voorbereiding leverancier: In deze fase wordt het project door de leverancier uitgewerkt en voorbereid 
op productie. Tijdens deze fase zijn er één of meerdere controle rondes waar de werkvoorbereider 
van de aannemer de voorbereiding en de voortgang van de leverancier controleert. 
Productie: Na het afronden van de voorbereiding en goedkeuring van het tekenwerk door de 
aannemer start de productie van de leverancier. 
Start levering: In deze fase wordt begonnen met het uitleveren van de leveranties zoals 
overeengekomen tijdens de opdrachtfase. 
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~ Voorbereiding 

B Start inkoop 
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Voorbereiding_ 
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Cellenbeton 

\ Voorbereiding 

8 Start inkoop 
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~ 
Voorbereiding 
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Metal Stud 
Voorbereiding 
Start inkoop 

wk14 

8 Opdracht 

~~-
VoorbereidinQ 
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Levering 

Kalkzandsteen 
VoorbereidinQ 
Start inkoop -lil 
Opdracht ~ 
Voorbereiding 

~ Productie 
Levering 

.. . . 
Tabel 4.16 Overzicht voorberetdmgsft]d per voorbere1dmgsfase weergegeven m weken 
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De tijd uitgedrukt in weken welke per fase nodig geacht wordt, is bepaald aan de hand van gegevens van 
de leverancier welke de voorbereidingstijd voor de productie en voorbereiding aangeeft. Hiernaast wordt 
vanuit de ervaring van de afdelingen inkoop en werkvoorbereiding het gehele voorbereidingsproces 
gepland. Uit bovenstaande tabel is af te leiden dat de totale voorbereidingstijd nagenoeg gelijk is voor elk 
type scheidingswand. Het verschil is maximaal 1 werkweek. Hierdoor kan gesteld worden dat de 
voorbereidingstijd geen invloed heeft op de keuze tussen de verschillende typen scheidingswanden. 

4.4 Kostenberekening scheidingswanden 

De kosten van de verschillende typen scheidingswanden moeten op gelijke basis met gelijke 
uitgangspunten vergeleken worden. Dit om een objectieve en volledige vergelijking tussen de wandtypen 
te kunnen maken. Als kosten vergeleken ofwel gespiegeld worden moet dit zoals gezegd op gelijke basis 
gebeuren. Dit betekent dat elke wand op een gelijke wijze benaderd moet worden. In paragraaf 4.3 zijn 
alle vier de processen van de verschillenden typen scheidingswanden toegelicht. Hierbij is duidelijk 
geworden dat de kalkzandsteen elementen een uitzondering vormen, aangezien deze niet in de ruwe 
afbouw vallen maar in de bovenbouwfase. Deze uitzondering moet ook vertaald worden naar de kosten. 
Hiernaast is gesteld in paragraaf 4.2 dat er enkel keuzes gemaakt kunnen worden op basis van 
verschillen. Deze verschillen worden hieronder in kosten uitgedrukt. Dit leidt er toe dat voor elk wandtype 
bekend moet zijn wat hierbij meegerekend dient te worden bij een kosten vergelijking. Om de 
kostenberekening voor elk type scheidingswand te berekenen is de volgende afbakening gemaakt: "Een 
niet dragende scheidingswand op de bouwplaats voorbereiden, plaatsen en opleveren". Deze afbakening 
geeft aan dat alles wat er op de bouwplaats gebeurt betreffende het plaatsen van deze wand 
meegenomen moet worden bij de kostenvergelijking. 

4.4.1 Welke kosten moeten er meegenomen worden? 

Nu er gesteld is dat alle kosten betreffende het plaatsen van een scheidingswand op de bouwplaats 
meegenomen moeten worden, kunnen deze kostenposten benoemd worden. Onderstaande tabel geeft 
een overzicht van de vaste kosten en of deze van toepassing zijn op de verschillenden wandtypen. Deze 
komen voort uit de projectafhankelijke keuzeaspecten 7 en 8, respectievelijk de dimensies en de functie 
van de wand. 

Onderdeel vaste kosten Gi selementen Cellenbeton Me tal Stud Kalkzandsteen 
Loonkosten lncl* lncl* lncl* lncl* 
Reiskosten lncl* lncl* lncl* lncl* 
Verpakkingskosten lncl* lncl* lncl* lncl* 
Transportkosten lncl* lncl* lncl* lncl* 
Loskosten lncl* lncl* lncl* lncl* 
Opperen lncl* lncl* lncl* lncl* 
Maatvoering x lncl* lncl* x 
Stelprofielen plaatsen x nvt nvt x 
Plaatsen of opbouwen van de wanden x x x x 
Benodigde profielen t.b.v. aansluiting draagconstructie lncl* nvt nvt nvt 
Ankers en bevestigingsmiddelen lncl* lncl* lncl* lncl* 
Stroken t.b.v. aansluiting op kozijnstijlen lncl* lncl* nvt lncl* 
E&W leidingwerk en wandcontactdozen frezen x lncl* nvt x 
E&W leidingwerk afwerken lncl* lncl* nvt lncl* 
Stucgaas I.p.v. plafond aansluiting x x x x 
Behan klaar afwerken lncl* lncl* x x 

Tabel 4.17 Overzicht kostenonderdelen en hun toepassing per type scheidingswand 
Legenda bij tabel 4.17 

I nel* betekent dat deze kosten in de vierkante meter prijs voor het plaatsen of opbouwen van de wand 
verwerkt zitten. Dit komt doordat deze wanden door onderaannemers geplaatst worden. En deze 
bieden hun werk zo compleet mogelijk aan waarbij ze zoveel mogelijk kosten omrekenen naar de 
vierkante meters wand welke geplaatst moeten worden. 
x betekent dat deze kostenpost apart opgenomen moet worden in de begroting. 
Nvt betekent dat dit kostenonderdeel niet van toepassing is voor dat type scheidingswand. 
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Naast de vaste kosten per type scheidingswand zijn er ook nog toeslagen welke meegenomen moeten 
worden . Toeslagen komen voort uit eigenschappen van de wanden en aanvullende eisen. Deze eisen 
vormen meerwerk posten ten opzichte van de meest standaard wanduitvoering. De toeslag onderdelen 
komen allemaal voort uit de projectafhankelijke keuzeaspecten 3, 4, 5 en 6, respectievelijk de 
afwerkklasse van de wanden, de vloerafwerking, de toepassing van bovenlichten en het achteraf sluiten 
van de leidingkokers. Hiernaast is nog een extra toeslag opgenomen die in relatie staat met de 
wand hoogte. Bij toepassing van gipselementen en cellenbeton wordt er vanaf 2700mm respectievelijk 
2800mm een toeslag gerekend voor het plaatsen van de elementen en panelen. 

Onderdeel toesla en Gi selementen Cellenbeton Meta/Stud Kalkzandsteen 
Afwerkklasse A verfklaar x x x x 
Geen toepassing van bovenlicht bij 70mm wand x x x nvt 
Geen toepassing van bovenlicht bij 1 OOmm wand x x x nvt 
Leidingkokers achteraf dichtzetten x x nvt x 
Toeslag vloerensmeerder bij aanbrengen afwerkvloer x nvt x nvt 
na plaatsing wanden 
Wandhoogte toeslagen x x nvt nvt 
Ondersla en zetten ho er nonn nvt nvt nvt x 

Tabel4.18 Overzicht kostenonderdelen betreffende de toekenbare toeslagen per type scheidingswand. Hierbij is 
aangegeven of deze kosten berekend moeten worden per type scheidingswand. Deze kosten worden enkel berekend 
als dit een keuze is van de opdrachtgever. Deze toeslagen komen voort uit de projectgebonden eigenschappen van 
paragraaf 4.2. 

4.5 Tijdgebonden kosten 

Tijdgebonden betekent dat de kosten lineair aan de tijd lopen. Binnen de aannemerij worden deze kosten 
ondergebracht bij de algemene bouwplaatskosten (ABK). De stichting RRBouw hanteert de volgende 
definitie van de ABK: 

"Algemene bouwplaatskosten (ABK) zijn kosten die direct samenhangen met het project, maar die geen 
direct verband hebben met onderdelen van het bouwproject. ABK zijn kosten van voorzieningen die, 
kortom: 

in het project worden gebruikt 
niet direct aan onderdelen van het bouwobject kunnen worden toegekend 
die niet in het project achterblijven" 

Dezelfde stichting RRBouw maakt binnen de ABK onderscheid in drie verschillende kostensoorten: 
Eenmalige inrichtingskosten, dit zijn de kosten welke gemaakt moeten worden om een bouwplaats in 
te richten. Hieronder vallen de opbouw en aanvoerkosten en de kosten voor eenmalige uitgaven aan 
het begin van het bouwproject. 
Eenmalige ontruimingskosten, dit zijn de kosten welke gemaakt worden om de bouwplaats aan het 
einde van het project weer te ontmantelen en af te voeren . 
Tijdgebonden kosten, dit zijn de kosten voor UT A personeel op de bouwplaats en kantoor welke direct 
aan het project gekoppeld zijn en de huur en onderhoud van materieel. 

Zoals uit paragraaf 4.3 (tijdaspecten) blijkt, zit er verschil in doorlooptijd per woning wanneer een ander 
wandtype wordt toegepast. Deze verschillen in doorlooptijd moeten ook financieel worden meegenomen 
in het keuzeproces. Zoals in de definitie van de ABK te lezen is bestaat de ABK uit drie kostensoorten , 
van deze soorten is enkel de tijdgebonden kostensoort van belang voor het keuzemodeL Dit doordat de 
eenmalige kosten niet afhankelijk zijn van de doorlooptijd van de woningen . 
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4.5.1 Hoe kunnen de tijdgebonden kosten worden meegenomen? 

Binnen BNB wordt de ABK aan de hand vanSTABU codering opgebouwd. De volgendeSTABU codes 
zijn opgenomen in de ABK: 

Toezichthoudend personeel: Dit is het UTA personeel, hieronder valt de werkvoorbereiding, uitvoering 
en projectleiding. Dit zijn allemaal tijdgebonden kosten. 
Bouwplaatsinrichting: Dit zijn alle kosten welke gemaakt moeten worden om een bouwplaats gereed 
te maken voor start bouw. Hieronder valt de afzetting, het ketenpark en de tijdelijke E&W 
aansluitingen voor de bouw. Deze post bestaat gedeeltelijk uit eenmalige, op en afbouwkosten en de 
tijdgebonden kosten welke de huur voor het materieel is. 
Verbruikkosten: Hieronder valt het gas, water en elektriciteit. Dit zijn tijdgebonden kosten. 

Zwaar materieel: Dit zijn de kraan kosten, steiger opbouw en huur en de kosten voor eventuele 
bouwliften. Deze post bestaat gedeeltelijk uit eenmalige, op en afbouwkosten en de tijdgebonden 
kosten welke de huur voor het materieel is. 
Klein materieel: Dit is al het handgereedschap wat gehuurd (tijdgebonden) of aangeschaft (eenmalig) 
wordt voor het werk. 
Bekistingen: Hieronder vallen alle bekistingen welke eventueel nodig zijn voor de fundering, wanden, 
vloeren en tijdelijke ondersteuningsconstructies. Dit zijn allemaal tijdgebonden kosten . 
Transportkosten: Dit is de verreiker, overig transport en de kosten voor de afvoer van bouwafval. De 
verreiker valt onder de tijdgebonden kosten de rest onder eenmalige kosten. 
Materieel niet in huur: Dit is klein materieel zoals de persoonlijke beschermingsmiddelen, klein niet 
elektrisch handgereedschap, veiligheidsvoorzieningen en een AED. Alle kosten zijn eenmalig . 
Algemene bouwplaatskosten: Hier worden algemene kosten ondergebracht zoals tekenwerk, 
lichtdrukkosten, VG&M begeleiding en precariokosten. Dit zijn grotendeels eenmalige kosten. 

In paragraaf 4.2 is aangegeven dat elk project uniek is. Elk project heeft dan ook haar eigen 
projectafhankelijke keuzeaspecten. Dit betekent dat elk project in een unieke omgeving gebouwd gaat 
worden . De ABK moet dan ook per project bekeken worden. Binnen de projecten is het aantal te bouwen 
woningen verschillend en zit er een verschil in doorlooptijd. Dit betekent dat de tijdgebonden kosten 
omgerekend moeten worden naar de kosten per dag per woning. Op deze wijze kunnen de 
kostenverschillen bij de doorlooptijden correct doorgerekend worden. 

Om vooraf een indicatie te kunnen geven zijn 4 projecten vergeleken op basis van hun ABK. Deze 
projecten verschillen qua complexiteit, omvang, de hoeveel en het type woningen. In bijlage 5 zijn de ABK 
begrotingen opgenomen van deze projecten. In tabel4.19 en grafiek 4.20 zijn de uitkomsten van dit 
vergelijk te zien. In grafiek 4.20 is een duidelijke relatie zichtbaar tussen de ABK per woning en het aantal 
te realiseren woningen. Hoe meer woningen er gebouwd moeten worden hoe lager de ABK per won ing is. 
Tevens is te zien dat de ABK exponentieel afneemt ten opzichte van het aantal te bouwen woningen . 
Door dit functie verloop mag aangenomen worden dat de ABK prijs per woning naarmate het aantal 
woningen stijgt steeds minder gaat dalen . Binnen het projecten bestand van BNBZ zijn projecten 
opgenomen die uiteenlopen van 6 tot ongeveer 80 woningen per deelplan of project. Aan de hand hiervan 
is de volgende verdeling gemaakt voor de indicatie van de ABK binnen het keuzemodel: 

< 35 woningen een ABK per dag per woning van €102,-
> 35 woningen en < 65 woningen een ABK per dag per woning van €62,-
> 65 woningen een ABK per dag per woning van €47,- (dit is een gemiddelde van project de Rosepen 
Berkelbosch fase 6) 

Pro·ect Locatie ABK in € er dag/woning Aantal woningen 
Hesseis Breda € 102,- 24 
Berkelbosch fase 8 Eindhoven € 62,- 48 
Rosep Veldhoven € 49,- 74 
Berkelbosch fase 6 Eindhoven € 45,- 74 

Tabel 4.19 Projectenoverzicht met het aantal woningen en ABK prijs per dag per woning die ter indicatie gebruikt kan 
gaan worden in het hulpmiddel. 
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5 Uitwerking hulpmiddel 

Het hoofdstuk uitwerking is opgebouwd aan de hand van het ontwerpproces welke weergegeven is in 
figuur 5.1. Het hoofdstuk wordt van grof, het huidige volledige keuzeproces, verfijnd via het toekomstige 
keuzeproces naar het keuzemodeL Dit door telkens dieper op het keuzeproces in te zoomen. Uit de 
analyse welke uitgevoerd is ter onderbouwing van de doelstelling voor het onderzoek is het huidige 
keuzeproces gekomen. Dit keuzeproces omvat het volledige proces vanaf het eerste moment dat er naar 
niet dragende scheidingswanden gekeken wordt tot het moment dat de beslissing definitief is. Eén van de 
conclusies uit de analyse is dat BN geen invloed heeft op de opdrachtgever. Gesteld uitgangspunt welke 
voortkomt uit de analyse ten opzichte van de opdrachtgever is dat de keuze voor een bepaald type 
scheidingswand bij de aannemer ligt. De opdrachtgever wil wel de definitieve beslissing blijven nemen, 
maar hij neemt het advies als dit binnen de randvoorwaarde van de opdrachtgever ligt over. Deze 
conclusie betekent dat het proces binnen BN intern aangepast moet worden naar deze conclusie. In de 
volgende paragraaf wordt het programma van eisen voor het hulpmiddel gegeven. 

Ter illustratie wat het hulpmiddel precies inhoud, is onderstaand figuur 5.1 toegevoegd. Dit figuur geeft 
weer wat er onder het hulpmiddel verstaan moet worden. Het gaat dus om een nieuw keuzeproces welke 
ondersteund wordt door een keuzemodeL Dit wordt in de volgende paragrafen nader uitgewerkt. 
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Figuur 5.1 Schematische weergave ontwerpproces en hoofdstuk opbouw. Waarbinnen de positie van het hulpmiddel 
is weergegeven. Dit hulpmiddel bestaat uit een nieuw keuzeproces en een keuzemode/. De stippellijnen geven aan 
hoe er ingezoomd wordt op het gehele proces in dit hoofdstuk. 
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5.1 Programma van eisen voor het hulpmiddel 

Voordat het hulpmiddel ontworpen kan gaan worden moet er vastgesteld worden waaraan dit hulpmiddel 
moet voldoen. Voor dit hulpmiddel is een programma van eisen opgesteld waarin opgenomen is, waaraan 
het moet voldoen . Dit programma van eisen is opgesteld aan de hand van de SADT methode. De eisen 
gesteld in het programma van eisen komen voort uit de onderzoeksresultaten en wensen vanuit BN. De 
analyseresultaten uit hoofdstuk 3 dienen als onderlegger voor dit programma van eisen. In het oorzaak 
gevolg diagram (Figuur 3.2) wordt als zevende oorzaak gesteld dat: "BNB niet weet hoe ze moeten kiezen 
tussen scheidingswanden". Als belangrijkste oorzaken hiervan wordt gesteld dat BNB geen instructie kent 
betreffende het kiezen van een type scheidingswand. Hiernaast is duidelijk geworden dat er eerst 
gecalculeerd wordt, waarna aan de hand van de jaarcontracten alternatieven gegeven worden. In 
onderstaand figuur 5.5 is weergegeven hoe het programma van eisen opgebouwd is. 

Besturing 

Invoer Proces Uitvoer 

Middelen 

Figuur 5.5 Structured Analysis Design Technique waar het programma van eisen op gebaseerd is 

• Proces 
Binnen het proces wordt de keuze voor een type niet dragende scheidingswand gemaakt. Het doorlopen 
van het proces moet aan een aantal eisen voldoen te weten: 

Het hulpmiddel moet eerst een keuze maken voordat er gecalculeerd wordt 
Het model moet automatisch de correcte hoeveelheden bepalen 
Het model moet uitgaan van de minimale eisen gesteld aan scheidingswanden vanuit het bouwbesluit 
Gegevens moeten gevalideerd worden 
Gegevens moeten aangepast kunnen worden zonder data verlies 
Het systeem moet beveiligd zijn, maar moet wel een update mogelijkheid krijgen 

• Invoer 
De keuze moet gebaseerd worden op de projectgegevens welke bestaan uit tekeningen en 
projectdocumenten. 
De informatie welke aanwezig moeten zijn : 

Hoeveelheid woningen en typenummers 
Plattegronden 

De projectgegevens welke bekend moeten zijn : 
Type casco 
Gevraagde afwerkklasse voor de wanden 
Eisen gesteld aan de afwerkvloer 

Naast de vereiste projectgegevens zijn er nog twee projectgegevens welke wenselijk zijn om bekend te 
zijn: 

Algemene bouwplaatskosten berekening 
Overall planning 
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Deze twee projectgegevens zijn geen minimale eisen omdat deze doormiddel van een indicatie gegeven 
in paragraaf 4.5 meegenomen kunnen worden. Hiernaast moeten bedrijfsgegevens qua normen op het 
gebied van tijd, kosten, arbeid, materiaal en materieel worden meegenomen als invoer uit paragraaf 4.3 
en 4.4. 

• Besturing 
De besturing van het hulpmiddel wordt gevoed vanuit de onderzoeksresultaten. Deze is opgebouwd uit 
randvoorwaarden welke de technische beperkingen uit paragraaf 4.2 meenemen. 

• Middelen 
Met middelen worden de schrijvende partijen calculatie, bedrijfsbureau en werkvoorbereiding bedoeld. 
Van deze partijen mag een minimaal kennisniveau verwacht worden wat betekent dat ze bekend zijn met 
de terminologie en dat er een bouwkundige basiskennis is. Naast de menselijke middelen moet er een 
computer voorzien van MS office 2007 en een printer aanwezig zijn. 

• Uitvoer 
De uitvoer moet minimaal voldoen aan de gestelde doelstelling van dit onderzoek in combinatie met de 
bijbehorende figuur 3.3. Dit betekent dat de uitvoer van het model moet voldoen aan de volgende eisen: 

Het meest geschikte type scheidingswand moet als uitkomst gegeven worden (economisch meest 
voordelige keus) 
Overzicht van keuzeaspecten 
Kosten overzicht numeriek en grafisch 
Opslaan uitvoer 
Afdrukken uitvoer 

Als we de bovenstaande eisen samenvatten kunnen deze in het SADT schema gezet worden. Hierdoor 
ontstaat het onderstaande figuur 5.6 

Projectgebonden eigenschappen 
Tekeningen 
Projectgegevens 
Normen 

Technische beperkingen 

Verwerken invoer tot 
de keuze tussen een 

scheidingswand 

Schrijvende partijen 
Ingerichte computer 

Type scheidingswand 
Keuzeaspecten 
Kengetallen 

Figuur 5.6 Volgens de SADT methode hef programma van eisen geschematiseerd 

5.2 Nieuw keuzeproces scheidingswanden 

In de introductie van hoofdstuk 5 is toegelicht dat het huidige volledige keuzeproces voor een deel 
uitgevoerd wordt door de aannemer. Binnen dit gedeelte van het proces moet de keuze gemaakt worden. 
Dit deel van het keuzeproces is in de eerste analyse onderverdeeld in drie stappen. In figuur 5.1 zijn deze 
drie stappen zichtbaar. Deze stappen zijn overgenomen uit het keuzeproces van hoofdstuk 2. 
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Beoordeling 
prijsvormingen en 
alternatieven door 
diractie aannemer 

Figuur 5.1 Onderdeel van het huidige volledige keuzeproces waar de processen bij de aannemer weergegeven zijn 

Deze 3 stappen zijn op de volgende pagina in figuur 5.3 verder uitgewerkt. Dit is dus het keuzeproces 
betreffende de niet dragende scheidingswanden zoals dat nu loopt. Het keuzeproces is ingezoomd, 
hierdoor zijn er 9 stappen ontstaan welke het gehele proces omschrijven wat intern bij BN doorlopen 
wordt om momenteel tot een keuze te komen. Dit ingezoomde proces komt voort uit een nadere 
uitwerking van de afgenomen interviews. 

Binnen het keuzeproces is een onwenselijke situatie ontstaan zoals omschreven in hoofdstuk 3. De 
belangrijkste knelpunten zijn: 

BN gaat ervan uit dat het bestek de voorkeur van de opdrachtgever weergeeft terwijl dit niet zo is. 
BN maakt haar keuze op basis van een jaarcontract. 
BN doet geen alternatieven onderzoek. 
BN is niet bekend met de keuze aspecten. 

Deze 4 punten hebben als basis gediend voor de onderzoeksvragen en zijn nu ook weer als basis voor de 
randvoorwaarden van het hulpmiddel gebruikt. Belangrijk bij het aanpassen van het huidige interne 
keuzeproces is dat er een gefundeerde en objectieve keuze gemaakt gaat worden. Dus een keuze die 
niet vooraf vast ligt door te kiezen op basis van een jaarcontract. In figuur 5.2 is te zien wat er gewijzigd is 
binnen het keuzeproces. De opzet van het proces is nagenoeg gelijk, slechts op twee punten is het 
keuzeproces gewijzigd. 

Opzetten begroting 

als deze niet is 
voorgeschreven 

Opzetten begroting 

Figuur 5.2 Aangebrachte verandering in het huidige keuzeproces. Het linker figuur geeft de huidige situatie weer, 
deze wordt omgedraaid zodat er eerst met een keuzemodel gekozen moet gaan worden voordat er begroot wordt. 

De wijziging van het proces op de punten "opzetten begroting" en "het advies op basis van jaarcontracten" 
is echter wel een fundamentele wijziging. Het huidige keuzeproces is een proces gebaseerd op kennis en 
ervaring. Het 'toekomstige' keuzeproces wordt objectiever en meer gestructureerd doordat er eerst 
gekozen moet worden voordat er gecalculeerd gaat worden. Dit betekent dat een deel van het calculatie 
werk overgenomen moet worden door het hulpmiddel. Het gaat hier dan voornamelijk over het uittrekken 
van hoeveelheden. Hiermee moet tevens voorkomen worden dat het jaarcontract als vast alternatief dient. 
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5.3 Ontwerpproces keuzemodel 

Het uitgangspunt bij het ontwerpproces voor een hulpmiddel is het programma van eisen zoals 
omschreven in paragraaf 4.1 . 

Bij het ontwerp van het computermodel is van achteren naar voren gewerkt. Hierbij is de eerste stap het 
concreet vastleggen van de gewenste uitvoer, dit conform het programma van eisen. Vanuit dit 
uitgangspunt is teruggewerkt welke onderzoeksresultaten er uit hoofdstuk 4 gecombineerd moeten 
worden om tot het eindresultaat te komen. Vervolgens zijn de combinaties terug gebracht naar 
berekeningen ofwel tussenwaarden. Deze tussenwaarden worden gevoed door handmatige invoer. De 
handmatige invoer is weer gebaseerd op een input welke overeenkomt met het opgestelde programma 
van eisen. Door op deze wijze terug te werken naar de oorsprong, de invoer, ontstaat het onderstaande 
relatieschema (figuur 5. 7). In dit schema is inzichtelijk gemaakt hoe de relaties binnen het model liggen en 
welke stappen handmatig doorlopen moeten worden. 

-7 

••. H STN>4 H JT~· H STNit H 8W1 

Figuur 5.7 Visualisatie van het ontwerpproces waarbij vanuit hef eindpunt teruggeredeneerd is welke invoer nodig is 

In bovenstaand figuur is aan de onderkant een extra proces lijn weergegeven die de stappen volgorde in 
de tijd weergeeft. Dit is dus de volgorde waarop het proces doorlopen moet worden. Het computermodel 
moet volgens de procesbeschrijving uit het plan van eisen zelf de berekeningen uitvoeren. Dit betekent 
dat de stappen eindwaarden, combineren en het berekenen van de tussenwaarden door het 
computermodel uitgevoerd moeten worden. Het is nu inzichtelijk geworden hoe het hulpmiddel 
vormgegeven moet worden . De volgende stap is het op chronologische volgorde zetten van het 
ontwerpproces zodat er een volgorde van invoer ontstaat die logisch is voor de toekomstige gebruiker. In 
figuur 5.8 is dit in de vorm van een stroomschema weergegeven. Binnen dit stroomschema zijn de 
invoermomP.nten op volgorde van invoer genummerd. De volgorde is dusdanig opgezet dat eerst de 
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projectgegevens ingevoerd moeten worden, hierna wordt de data van tekeningen verwerkt om tot slot de 
projectafhankelijke keuzeaspecten in te voeren . 

Figuur 5.8 Ontwerp proces in chronologische volgorde van invoer en berekeningen 
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Nu het stroomschema voor het hulpmiddel scheidingswanden ontworpen is kan deze ingevuld gaan 
worden. Dit betekent dat elke stap zoals aangegeven in figuur 5. 7 voorzien moet gaan worden van data, 
formules en verwijzingen. In de hier onderstaande tabellen wordt dit uitgewerkt. De opbouw van deze 
tabellen is in tegenovergestelde richting van figuur 5.7. Er wordt dus begonnen met de invoer waarna de 
handmatige invoer behandeld wordt. Vervolgens worden de formules van het hulpmiddel toegelicht 

5. 3. 1 Stap 1: Benodigde data verzamelen voor de invoer van het keuzemodel 

In deze paragraaf wordt aan de hand van een tabel per invoer punt aangegeven welke data afgelezen of 
opgevraagd moet worden om naar de volgende stap te kunnen gaan. Hiernaast is per omschrijving 
aangegeven welke eenheid de gebruiker moet gebruiken bij het verzamelen van de data uit de 
projectdocumenten. In figuur 5.7 is af te lezen welke bron een gebruiker moet raadplegen om per 
onderdeel zijn data te verzamelen. In de laatste kolom is de validatie vermeld. Valideren betekent: 
"Geldigheid, de validiteit en de betrouwbaarheid van de test" (Van Dale). Hiermee wordt bedoeld dat de 
betrouwbaarheid aangetoond wordt door validatie. Binnen de invoer betekent dit dat de invoerwaarde een 
bereik moet hebben. Sommige cellen worden beperkt in hoeveelheden en sommige cellen worden 
beperkt door een vastgestelde tekstuele invoer. De eerste kolom geeft elke invoer een code. Deze code 
wordt in de volgende stappen gebruikt om inzichtelijk te maken hoe de invoer wordt gebruikt in het 
keuze model. 

Code Omschrïvin Eenheid Bereik 
Projectgegevens 

i1 Projectnaam Naam Onbeperkt 
i2 Projectplaats Plaats Onbeperkt 
i3 Projectnummer Nummer Onbeperkt 
i4 Datum Datum Huidige datum 
i5 Naam gebruiker Naam Onbeperkt 

Vloeroppervlak 
i6 Aantal woningen per type stuk Onbeperkt 
i7 Typenummer van de woning Type Onbeperkt 
i8 Beukmaat woning binnenwerks BG mm Onbeperkt 
i9 Diepte woning BG mm Onbeperkt 
i1 0 Beukmaat woning binnenwerks 1 e verdieping mm Onbeperkt 
i11 Diepte woning 1e verdieping mm Onbeperkt 
i12 Oppervlak vloer bij niet rechthoekige plattegrond m2 Onbeperkt 

Wandoppervlak 
i13 Aantal maal dat een wand per woningtype voorkomt stuk Onbeperkt 
i14 Bruto lengte van de wand (inclusief deursparingen) mm Onbeperkt 
i15 Hoogte wand mm 2600 - 3000 mm 
i16 Aantal deursparingen per wand stuk Lengte wand - aantal 

deursparingen = >Omm 
i17 Wandtype classificeren type Normaal - Badkamer-

Tussen verblijfsruimten 
i18 Aanvullende eisen wanddikte keuze Alle wanden waar mogelijk 

70 mm -alle wanden 
1 OOmm - badkamerwanden 
100mm 

Tijdgebonden kosten 
i18 Eenmalige algemene bouwplaatskosten (STABU) € Onbeperkt 
i19 Tijdgebonden algemene bouwplaatskosten (STABU) € Onbeperkt 
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i20 
i21 
i22 

i23 
i24 
i25 

i26 
i27 

Planning 
Overallplanning gemaakt 
Hoeveel werkdagen heeft de overallplanning 
Op werk type scheidingswand is de overall planning 
gebaseerd 

Preieetgebonden eigenschaQQen 
Uitvoering draagconstructie 
Afwerkingsklasse 
Afwerkvloer 

Bovenlicht toepassen 
Leidin kokers achteraf dichtzetten 

keuze 
wbwd 
type 

type 
type 
type 

keuze 
keuze 

Tabel 5.9 Overzicht benodigde invoer bij het gebruik van het keuzemodel 

Ja- nee 
Onbeperkt 
Gipsblokken - cellenbeton 
panelen - metal stud -
kalkzandsteen elementen 

Beton - Kalkzandsteen 
A-B 
Geen restricties - voor 
plaatsen wanden - na 
plaatsen wanden 
Ja- nee 
Ja- nee 

De invoer bestaat voor een deel uit invoer die de gebruiker zelf in moet voeren (zie tabel 5.9). Het andere 
deel van de invoer moet opgenomen zijn in het model. Het gaat hier voornamelijk over eenheidsprijzen. 
De eenheidsprijzen die meegenomen worden binnen het model komen voort uit paragraaf 4.4 waar 
onderbouwd is welke kosten er meegenomen moeten worden. In onderstaande tabel 5.10 is een overzicht 
gegeven van alle kosten die opgenomen moeten worden in het model. In het model gaat per wandtype 
een selectie gemaakt worden uit de onderstaande kosten posten, dit conform tabel 4.17 en 4.18 waar per 
wandtype is aangegeven welke kosten er berekend moeten worden. 

Code Omschrïvin Eenheid Bron 
Kosten eenheden 

k1 Maatvoeren en stelprofielen stellen post Begroting 
k2 Wandopbouw (zie tabel4.7 voor toepassing) m2 Offerte onderaannemer en 

jaarcontracten 
k3 Frezen van sleuven 0,7m1/m2 Offerte onderaannemer 
k4 Boren van wandcontactdozen 1,2 st/m2 Offerte onderaannemer 
k5 Frezen van wastafelafvoeren m1 Offerte onderaannemer 
k6 Stucgaas ter plaatse van plafondaansluiting m1 Offerte onderaannemer 
k7 Wand afwerken in klasse B m2 Offerte onderaannemer 

Kosten toeslagen 
k8 Wand afwerken in klasse A m2 Offerte onderaannemer 
k9 Bovenlicht niet uitvoeren bij wand 70mm post Offerte onderaannemer 
k10 Bovenlicht niet uitvoeren bij wand 1 OOmm post Offerte onderaannemer 
k11 Leidingkokers achteraf dichtzetten stuk Offerte onderaannemer 
k12 Vloeren smeren na het plaatsen van de wanden m2 Jaarcontract 
k13 Hoogtetoeslag bij wanden hoger dan 2800mm m2 Offerte onderaannemer 
k14 Manurentoeslag plaatsen onderslagen bij m2 Arbeidsdeskundige 

kalkzandsteen wanden. 
Tabel 5.10 Overzicht invoer welke standaard in het keuzemodel aanwezig moet zijn 

Naast de invoer welke van een gevalideerde bron afkomstig is moeten er een drietal aannames 
opgenomen worden in het keuzemodeL Deze aannames zijn nodig om de hoeveelheid handmatige invoer 
te beperken. De eerste aanname is de oppervlakte van een deursparing, dit oppervlak is gebaseerd op 
een standaard toepasbare deur binnen de woningbouw. Hiernaast zijn twee aanname gedaan welke 
gebaseerd zijn op de onderzoeksresultaten uit hoofdstuk 4. Het gaat hier om een indicatie van de 
tijdgebonden kosten (paragraaf 4.5) en de doorlooptijden van alle verschillenden typen scheidingswanden 
(paragraaf 4.2). 
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Code Omschrïvin 
Aannames 

a1 Oppervlak per deursparing 
a2 Tijdgebonden kosten indicatie 

a3 Doorlooptijden per type scheidingswand (hier wordt 
het verschil in dagen ten opzicht van de snelste 
bouwmethode weergegeven) 

Eenheid Onderbouwin 

m2 2,35m x 0,98m = 2,3m2 

€ ABKI < 35 woningen € 102,-
won/dag > 35 & < 65 won € 62,-

> 65 woningen € 47,-
wbwd Gipsblokken = 20d 

Cellenbeton = 19d 
Metal Stud= 16d 
Kalkzandsteen = 9d 

Tabel 5.11 Overzicht aannames welke standaard in het keuzemodel aanwezig moet zijn 

5. 3. 2 Stap 2: Handmatige invoer keuzemodel 

Deze stap bestaat uit voeden van het computermodel, dit voeden moet handmatig gebeuren. Aan de 
hand van de invoer uit tabel 5.9 is zichtbaar welke waarden er ingevoerd moeten worden binnen het 
model. Om het model overzichtelijk te houden moeten de stappen en volgorde aangehouden worden 
zoals omschreven in figuur 5.8 waar het ontwerpproces in chronologisch volgorde gezet is. 

5.3.3 Stap 3: Tussenwaarden berekenen in het keuzemodel 

Als de waardes ingevoerd zijn moet het model voldoende gevoed zijn om een advies te kunnen geven 
welk type scheidingswand het meest geschikt is voor het betreffende project. De eerste stap naar het 
geven van een advies is de berekening van tussenwaarden . Dit zijn waarden waar kosten berekeningen 
op gebaseerd worden . Een calculatie is opgebouwd uit een eenheidsprijs vermenigvuldigd met een 
hoeveelheid. Deze tussenwaarden berekeningen zijn de basis voor de te gebruiken hoeveelheden. 

Code Omschrïvin Eenheid Formule 
Vloeroppervlak berekenen 

tw1 Oppervlak vloer BG (beukmaat *diepte) m2 = i6 * i8 * i9 
tw2 Oppervlak vloer 1e verdieping (beukmaat *diepte) m2 = i6 * i1 0 * i11 
tw3 Totaal vloeroppervlak alle woningen m2 = (i6 * i12) + tw1 + tw2 

Wandoppervlak berekenen 
tw4 Totaal aantal wanden per merk stuk = i6 * i13 
tw5 Bruto oppervlak per wand m2 =i14*i15 
tw6 Netto oppervlak per wand m2 = tw5- (i16 * a1) 
tw7 Totaal netto oppervlak per wandmerk I project m2 = tw4 * tw6 * i6 
tw8 Netto oppervlak per geclassificeerd wandtype m2 = som(tw7) * i17 

Tiidgebonden kosten berekenen 
tw9 Tijdgebonden kosten per woning/dag € =i19/i6/i21 

Planning 
tw10 Tijdgebonden kosten per woning/dag € = tw9/ i20 
tw11 Bouwtijd zonder doorlooptijd scheidingswanden Wbwd = i21 -(als i22 *A3) 

Projectgebonden eigenschappen 
tw12 Uitvoering draagconstructie keuze = uitkomst i23 
tw13 Afwerkingsklasse keuze = uitkomst i24 
tw14 Afwerkvloer keuze = uitkomst i25 
tw15 Bovenlicht toepassen keuze = uitkomst i26 
tw16 Leidin kokers achteraf dichtzetten keuze = uitkomst i27 

Tabel 5.12 Overzicht van de te berekenen tussenwaarden in het keuzemodel 
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5.3.4 Stap 4: Combineren van data in het keuzemodel 

Tot nu toe is de basis van het programma toegelicht. 1\lu worden de 4 verschillende typen 
scheidingswanden gecombineerd met eenheidsprijzen en de verschillende tussenwaarden. Het 
combineren bestaat uit twee stappen. 

1. De eerste stap is het uitrekenen van alle kosten welke meegerekend moeten worden per 
scheidingswand. De mee te rekenen kosten posten komen uit paragraaf 4.4 waar de 
kostenaspecten onderzocht zijn. Eindresultaat van deze eerst stap is dus een eindprijs per 
wandtype opgebouwd uit bouwkosten, toeslagen en tijdgebonden kosten. 

2. De tweede stap is het combineren van de eerste stap, waar de totale kosten berekend zijn, met 
de wandeigenschappen. Deze wandeigenschappen zijn gecombineerd met de projectgebonden 
eigenschappen. Hier wordt een selectie gemaakt volgens de tabel uit paragraaf 4.2. Aan de hand 
van deze wandeigenschappen wordt een selectie gemaakt welke wandtypen er geschikt zijn voor 
het project. Deze projectgebonden kosten moeten ook uitgedrukt worden in kosten, hier zijn 
toeslagprijzen voor gerekend. Door deze twee stappen te combineren kan er een advies gegeven 
worden welk wandtype er toegepast moet worden. 

Code Omschrïvin Eenheid Formule 
StaQ. 1: Berekenen totale kosten 

c1 Kosten maatvoeren en stelprofielen stellen € = i6 * k1 
c2 Kosten wandopbouw € = tw8 * k2 
c3 Kosten frezen van sleuven € = tw8 * k3 
c4 Kosten boren van wandcontactdozen € = tw8 * k4 
c5 Kosten frezen van wastafelafvoeren € = i6 * k5 
c6 Kosten stucgaas ter plaatse van plafondaansluiting € = som(i14- som(i16)) * k6 
c7 Kosten wand afwerken in klasse B € = tw8 * k7 
c8 Totale bouwkosten zonder toeslagen € = som(c1 :c7) 

StaQ. 2 Combineren staQ. 1 met Q.rojectg_ebonden eig_enschaQ.Q.en 
c9 Wand afwerken in klasse A € = tw8 * tw13 * k8 
c10 Bovenlicht niet uitvoeren bij wand 70mm € = tw15 * i6 * i18 * som(i16) * 

k9 
c11 Bovenlicht niet uitvoeren bij wand 1 OOmm € = tw15 * i6 * i18 * som(i16) * 

k10 
c12 Leidingkokers achteraf dichtzetten € =tw16*k11 
c13 Vloeren smeren na het plaatsen van de wanden € = tw3 * tw14 * k12 
c14 Hoogtetoeslag bij wanden hoger dan 2800mm € = tw8 * k13 
c15 Manurentoeslag plaatsen onderslagen bij € =tw3*k14 

kalkzandsteen wanden. 
c16 Totale bouwkundige kosten voor een scheidingswand € = c8 + som(c9:c15) 
c17 Totale kosten voor een scheidingswand € = c16 + (tw9 * a3) 
c18 Selectie mogelijk toe te passen wanden selectie = tw12/tw13/tw14/tw15/tw16 

in combinative met table 4.2 
Tabel 5.13 Overzicht van de te combineren data binnen het keuzemodel 
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5. 3. 5 Stap 5: Uitvoer van het keuzemodel 

De laatste stap in het keuzemodel is het generen van uitvoer voor de gebruiker. Deze gebruiker moet snel 
een overzicht krijgen van het advies en wat daarbij de keuzeaspecten zijn . In tabel 5.13 is weergegeven 
wat er op het uitvoer scherm vermeld moet worden. 

Code Omschrijving Eenheid Formule 
Uitvoer 

o1 Projectnaam naam = i1 
o2 Projectplaats plaats = i2 
o3 Projectnummer nummer =i3 
o4 Datum datum = i4 
o5 Naam gebruiker naam = i5 
o6 Advies toe te passen wandtype wandtype =c17*c18 
o7 Kosten toe te passen scheidingswand (project) € = c17 
o8 Kosten toe te passen scheidingswand (per woning) € = c17 I i6 
o9 Kosten toe te passen scheidingswand (per m21wand) € = c17 I tw8 
o10 Bouwtijd bij toepassing geadviseerd wandtype wbwd = o6 * tw11 + a3 
o11 Overzicht selectiecriteria criteria = c18 * criteria uit tabel 4.6 

Tabel 5.13 Overzicht van de te geven uitvoer bij het keuzemodel 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt worden er relatief weinig gegevens als uitvoer gegeven. Dit is nodig om 
het voor de gebruiker snel leesbaar en overzichtelijk te houden. Het is aannemelijk dat een gebruiker in 
een bepaald stadium meer informatie wil hebben om de resultaten te kunnen delen met anderen. Hierbij 
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de opdrachtgever welke het advies over zou moeten nemen. 
Hiervoor moet een extra uitvoer blad gemaakt worden welke geprint kan worden. Op dit blad moeten drie 
punten inzichtelijk gemaakt worden. 

1. De ingevoerde gegevens. Het moet voor een buitenstaander duidelijk zijn op basis van welke 
invoer de keuze gemaakt is. Hier moeten dus alle tussenwaarden (hoeveelheden) vermeld staan . 

2. De uitgerekende gegevens. Hier worden alle uitkomsten van de combinaties vermeld. Dit 
betekent dat er per wandtype uitgetrokken wordt wat de kosten zijn. Hiernaast is het mogelijk dat 
een wand niet toegepast kan worden door de projectafhankelijke keuzeaspecten. Dit moet hier 
tevens vermeld worden. 

3. Tot slot moet het advies weergegeven worden. Hier moet de zelfde uitvoer weergegeven worden 
als in het uitvoer scherm. 

Op basis van deze 3 punten wordt het inzichtelijk waar de keuze op gebaseerd is. 
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5.4 Het keuzemodel scheidingswanden 

Aan de hand van de opzet van paragraaf 5.2 is in Microsoft Excel een keuzemodel opgezet. Er zijn 
meerdere reden om hiervoor Excel te gebruiken . Binnen BN wordt veel met Excel gewerkt, elke 
medewerker heeft hier basis training voor ontvangen en de meeste hulpprogramma's zijn dan ook 
opgezet in Excel. Hiernaast is het in Excel mogelijk om een database te bouwen, deze database kan 
gemakkelijk aangestuurd worden met formules welke in de werkbladen opgenomen kunnen worden . Tot 
slot is het mogelijk om relatief aantrekkelijke opmaak te bewerkstelligen zonder hiervoor te hoeven 
programmeren . 

De opzet van het keuzemodel is gelijk gehouden aan het ontwerpproces zoals omschreven in paragraaf 
5.2. Om het Excel model overzichtel ijk te maken is de volgende structuur (figuur 5.14) binnen het 
programma aangehouden. Het keuzemodel is opgebouwd rondom het centrale invoerblad. Vanuit dit blad 
kan er door het gehele model genavigeerd worden . Door het gebruik van verschillende schermen kan het 
programma overzichtelijk gehouden worden . De volgorde van stappen zoals in figuur 5.7 is aangehouden 
blijft gehandhaafd binnen het model. Op de volgende pagina's wordt per blad een toelichting gegeven. 

Invoerblad ~ .... Sub invoerblad 
Vloeroppervlak 

~ 

.... Sub invoerblad 
Wandoppervlak 

Sub invoerblad 
-+ Algemene bouwplaats 

kosten 

Uitvoerblad 

.. • • 
Printscherm Printscherm 

samenvatting werkbegrotingen 

Figuur5.13 Opzet van het keuzemodel in Excel 
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5. 4. 1 Invoerblad keuzemodel 

De invoer bestaat zoals gezegd uit een hoofdscherm en drie subschermen. Het hoofdscherm heeft drie 
functies. De eerste is dat het de data van de subschermen verzameld en samenvat. Hiernaast is het 
invoerblad het centrale blad waar de overige bladen aan verbonden zijn via links. De laatste functie van 
het blad is de invoermogelijkheid voor stap 1, 5 en 6. 

Invoer Data 

Slop 1 Projoctgego ..... 

Projactnaom 

Projac.,._ 

Projactnunmor 

Oatlm 

Num~ 

Slop 2 Projoctgegovano vloeroppervlak 

CljlpeMIIda vloer 

Slap3 

Slap4 

Vloer-lal< (m') BG 

V....,_lal< (m') lev~ 

V.,.,_lak (rno) Zokkr 

Vloe,_lak (m') Overig 

v...._ ... cmtl Totaal 

Projoclgegove• tchelding ... andon 

O!>PeMII<» wand 
NonnMI 70rm1 
,....",., 1 OOmm 

Gtluitlworwnd 70rrvn 

a.Nidwerond 100mm 

Badkamo< 70o:rm 

Badkamot 1 OOmm 

Aantalwonilgon 

n)dgobonden kaatan 

TIJCI9ebonden kosten 

lnclcetieABK -.ingdag 

Slop 5 Projoctgebordon eigenoct.ppen 

Uivoemg draagconolnJctie -nden 

Afwell<i-lgolda-

Afweflotloer 

Bovenkht•llotpa1118R 

Leidilgkokera achl.-llf diohlzoll"" 

Slap e Planning 

loeraan overal~ 

l411won Hog!bruq " ,........, 
!lii(i)l 

' 

IK..._._, 
1.._ B• Bihoni!ï!ï!f 

IO!L 
IJi 

lil8 

-·· 

3141 

2509 

0 

187 

5837 

1737,02 

@ Ballast Neelam 
- ·- Bouw 

0,00 r Allo wanden uilvoeren in 1 OOmm di<la 

1!9e,38 

0,00 

0,00 

893,17 i:;" Bedkamer wandim uilvoeren in I OOmm di<le 

[!] 
r lndicalle gob<uiken voe< de *gebonden koelen 

Figuur5.14 Schermweergave van het invoerblad in Exce/ 

Als alle stappen zijn doorlopen kan het blad doorgerekend worden waarna het uitvoerscherm getoond 
wordt waar een projectgebonden advies wordt gegeven. 
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5. 4. 2 Subbladen keuzemodel 

Binnen het keuzemodel zijn drie zogenaamde subbladen opgenomen. Deze bladen zitten onder het 
invoerscherm en hebben een data verzamelende functie. In deze bladen moet alle invoer zoals 
weergegeven in paragraaf 5.2.1 worden ingevoerd. 

Het eerste subblad is gemaakt bij stap 2. Bij deze stap moet het vloeroppervlak van het gehele project 
bepaald worden. Dit moet berekend worden om een toeslagprijs te kunnen berekenen welke de 
vloerensmeerder rekent als de wanden zijn geplaatst voordat de afwerkvloer is aangebracht. 

(ÎJ Ballast Nedam 
flouw -· 

anlal woningen 1woninglype Vloeroppervlak Vloeroppet'VIak 1 e Vloeroppervtak Vk>&roppervfak Vloeroppervlak 
beganogrond vordiopllljj rolde' ovong tota•l 

24 1 65.4312 52,2792 3, 2918,6496 
24 1 65,4312 52 2792 39 2918 6496 

Figuur5.14 Schermweergave van het subblad ter berekening van het vloeroppervlak van de woning 

Het tweede subblad is gemaakt bij stap 3. Bij deze stap wordt het wandoppervlak berekend. Het doel van 
dit blad is om per wandfunctie de hoeveelheid vierkant meters te bepalen. Het is belangrijk om dit per 
wandfunctie te doen omdat er wandtypen zijn welke meerdere materialen voeren. Elk materiaal is geschikt 
voor een bepaalde functie. Hierdoor is het van belang dat het model onderscheid maakt naar wandfunctie. 
De analyse ten behoeve van dit onderzoek heeft uitgewezen dat opdrachtgevers en architecten 
scheidingswanden niet als prioriteit zien. Hiernaast is duidelijk geworden dat de gemaakte keuzes niet 
objectief tot stand gekomen zijn. Dit betekent dat er binnen dit model vanuit gegaan wordt dat de keuze 
voor elk wandtype opnieuw gemaakt moet worden. Consequentie is dat dit keuzemodel uitgaat van de 
minimale eisen gesteld door het bouwbesluit Dit betekent weer dat elke wand standaard in 70mm wordt 
uitgerekend. Mochten er aanvullende eisen gesteld worden zodat een wand 1 OOmm moet worden dan 
kan dit in het invoerscherm worden aangegeven. 

@ Ballast Nedam 
Do""' 

"""' 

A.Jntll wor1r9tn w~ 
24 Al 
24 A1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

!Totaal wand'mer1<. ..ai 46! 46! 46! 48! 48! o! 

~ ;;~ 4 !3 

F l 
Figuur5.15 Schermweergave van het subblad ter berekening van het oppervlak per wandfunctie 
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Het derde subscherm is ten behoefte van stap 4. Binnen deze stap worden de tijdgebonden kosten per 
woning per dag berekend. Dit is nodig om bij het berekenen van de totale kosten de eventuele 
bouwtijdverkorting financieel mee te kunnen nemen. De opbouw van dit subscherm is gelijk aan de uitvoer 
die het Excel programma van BN momenteel genereert wanneer de algemene bouwplaatskosten voor 
een project worden berekend. 

@ Ballast Nedam 
..... Oouv.: ······-· - ··- ·- ····· 

_c_ 

Eenmalige Tijdgebonden 
kosten kosten Totaal rubriek 

51 Toezichthoudend personeel (. -.liZM:~ ( 309.523.42 
52 Bol.Miplaarsinrichting 2 75:1 f N41i'll.ll ( 116.24500 
53 Verbruikskosten I ~ ~.45' { 20.667 A5 
54: 1Zwaar Materieel ~ "29;851),10 I J: w.o 1)4l,B!l € 233.891,97 
55 Klein Materieel c I All],$ "" lail4ll;o'~ € 15.768,40 
56' BekistincJen c 'i!llJI.l4 { 9.819 34 
67 er ransportkosten c 4 li'UJIO I C: 51~J € 61.82111 
58 Materieel niet in huur_ I f )1,311;1,01) € 11.370,00 
59 Alg. Bouwplaat5kosten 1_1_113.~ (. € 13.733,20 

( 89.462 67 703.3n 8 € 792.839 95 
14.853,69 
3.349 42 

89 78 

Figuur5.16 Schermweergave van het subblad ter berekening tijdgebonden kosten per woning per dag 

5.4.3 Uitvoerblad keuzemodel 

In onderstaand figuur is het uitvoerblad weergegeven. 

Uitvoeltil ad 

@ Ballast Nedam 
·-·- ···- ··· - ··Bouw _ 1:::- I 

t.~at.enMmenten 
2. Calenbeloo ~ 

têo ... n rW;1 dr...- &ehMdlng••nd 

3. MMIIIStt.d 
4.~en 

Kosten s.ehaidiugs•"•IMI•IOI.aal Pl'oted I f 
KoitiM:I ~~Q~Wa~lden Der wenlog I f 
Kolten~nl)efm" !f 

( 110.000,00 

( 160.000.00 
( 1'().000,00 

<120.000.00 

( 100.000,00 
(10.000,00 

( 60.000,.00 

( 20.000,00 
( · 

....... ,. 
--jd-pro)ocl 

Oe keuze b gebaHerd op koslen Er zijn geen resuidîes 

1-49.258.71 i 
3.109.56! 

<47.7<4 I 
o.ool~ 

tiltmenten 

199das~! 

•TIJdcet:.or.cNnkosten 

lil8ouwkundlce kolten 

Figuur5.17 Schermweergave van het uitvoerblad van het keuzemodel 
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Op het uitvoerblad wordt de optimale bouwmethode voor de scheidingswand van het project 
weergegeven. Hier worden de benodigde kerngetallen ter onderbouwing bijgegeven. Het keuzemodel 
kiest altijd de economisch meest voordelige wand als optimale bouwmethode voor de scheidingswanden. 
In het uitvoerblad worden alle wandtypen genoemd die toegepast kunnen worden binnen het project. 
Deze zijn bij het combineren van de data gesorteerd op uitvoerbaarheid. Als een wand niet toegepast kan 
worden binnen het project op basis van de projectafhankelijke eigenschappen dan staat de onderbouwing 
hiervoor bij de keuzeaspecten. Tot slot wordt een nieuwe bouwtijd voor het gehele project gegeven. Deze 
bouwtijd is berekend op basis van de bouwtijd - het geplande type scheidingswand + het gekozen type 
scheidingswand. Omdat elk wandtype een andere doorlooptijd heeft, verschilt deze bouwtijd per 
geselecteerd wandtype. 

5.5 Toetsing aan het programma van eisen hulpmiddel 

In deze paragraaf wordt getoetst of het keuzemodel uit paragraaf 5.3 voldoet aan het programma van 
eisen zoals opgesteld in paragraaf 5.1. Dit programma van eisen is opgesteld rondom de SADT techniek, 
bij de toetsing wordt per punt uit deze techniek gekeken of hier aan voldaan is. 

• Proces 
In het programma van eisen worden een aantal eisen gesteld aan het keuzemodeL Deze worden nu 
puntsgewijs toegelicht. 

Door de wijziging in het keuzeproces wordt nu eerst de keuze gemaakt. Hierna wordt deze pas 
gecalculeerd en opgenomen in de begroting. 
Het programma berekent automatisch alle hoeveelheden op basis van de gestelde invoer. Tijdens dit 
invullen worden de gegevens gevalideerd aan de gesteld grenswaarden. 
Het systeem houdt rekening met het bouwbesluit door de gebruiker aan te laten geven wat de functie 
van de wand is. Hierdoor worden automatisch de minimale wanddiktes toegepast. Niet elk wandtype 
kan echter aan alle bouwbesluit eisen voldoen als er een wand van 70mm geplaatst wordt. Binnen het 
keuzemodel wordt hier rekening mee gehouden en deze wand wordt voor dat type wand dan ook 
uitgevoerd als 1 OOmm wand. 
Gegevens kunnen altijd aangepast worden in het invoerscherm, hiernaast zijn alle overige velden 
beveiligd tegen wijzigingen. Zoals in de handleiding is aangegeven mogen enkel de blauwe velden 
gewijzigd worden. Dit zijn ook de velden die niet beveiligd zijn en die aangepast mogen worden. 
Binnen deze velden zijn er ook velden die beperkt zijn door validatie, hier kan de gebruiker dus geen 
incorrecte invoer doen. 

Het proces binnen het keuzemodel voldoet aan de vooraf gestelde eisen. 

• Invoer 
De gestelde invoer uit het programma van eisen is voldoende om het programma te laten draaien. Er is 
rekening gehouden met het feit dat er op het moment van invoer nog geen planning of ABK begroting 
beschikbaar is. Dit is ondervangen door een indicatie van de tijdgebonden kosten op te nemen in het 
model. Het komt de nauwkeurigheid van de keuze echter wel ten goede als deze gegevens wel bekend 
zijn. 

• Besturing 
De besturing van het hulpmiddel moet op basis van de onderzoeksresultaten uitgevoerd worden. Dit is op 
twee manieren gedaan. Enerzijds heeft elk wandtype een eigen werkblad gekregen waar alle data over 
deze wand opgenomen is. Hierin zijn probleemstelling 3 en 4 verwerkt welke over tijd en kosten aspecten 
gaan. Anderzijds is er een centraal datablad waar alle data samenkomen uit deze werkbladen en 
gecombineerd worden met de projectgebonden eigenschappen en de tijdgebonden kosten. Hierin zijn 
probleemstelling 2 en 5 verwerkt. De eerste probleemstelling is de selectie van geschikte wandtypen voor 
dit keuzemodeL Deze zijn verwerkt door zoals gezegd elk geselecteerd wandtype een eigen werkblad te 
geven. 
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• Middelen 
In het programma van eisen wordt gesproken over twee verschillende middelen, namelijk de gebruikers 
en de opstelling. Uit de testen blijkt dat de gebruikers zonder gebruiksaanwijzing het programma in 
kunnen vullen aan de hand van de opgestelde case. Bij de testen is gebruik gemaakt van een computer 
voorzien van Microsoft Excel. 

• Uitvoer 
Er wordt voldaan aan de eis dat het keuzemodel zelfstandig een advies geeft waarbij duidelijk is waar dit 
advies op gebaseerd is. Hierbij wordt standaard de meest economisch voordelige keuze getoond. Dit 
wordt onderbouwd met cijfers en beeldmateriaal in de vorm van een grafiek. Hiernaast is het mogelijk om 
extra uitvoer te generen door het bestand te printen. Het keuzemodel print dan een totaal beeld van alle 
mogelijke opties en keuzeaspecten per type scheidingswand. Hiernaast is er in het uitvoer scherm een 
mogelijkheid opgenomen om het bestand op te slaan onder een unieke filename. 

Er kan nu gesteld worden dat het keuzemodel in zijn geheel voldoet aan het programma van eisen. In het 
volgende hoofdstuk wordt aan de hand van testen het correct werken van het keuzemodel aangetoond. 
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6 Conclusie en aanbevelingen 

In dit afsluitende hoofdstuk van het afstudeerverslag worden de conclusies en aanbevelingen gegeven. 
De conclusies worden onderbouwd door testen uitgevoerd binnen Ballast Nedam. Na de conclusies 
worden nog enkele aanbevelingen gegeven betreffende het uitgevoerde onderzoek. Hiernaast worden 
nog enkele suggesties gegeven voor vervolgonderzoek. 

6.1 Opzet testen 

Om aan te kunnen tonen dat het hulpmiddel werkt moet deze getest worden. Dit betekent dat aangetoond 
moet worden dat het nieuwe keuzeproces duidelijk en correct is en dat hiernaast het keuzemodel in Excel 
een correct advies geeft. Dit is gedaan door vier werknemers binnen BN een test af te nemen. 

De opbouw van de test is de volgende: 
De deelnemers is uitgelegd dat er onderzoek is uitgevoerd naar het keuzeproces van niet dragende 
scheidingswanden. 
Vervolgens is de deelnemers gevraagd of ze aan de hand van een case het keuzemodel kunnen 
voorzien van invoer. 
Tot slot is een toelichting gegeven aan de hand van het nieuwe keuzeproces wat de gedachtegang 
achter het complete hulpmiddel is. Deze bestaat uit het nieuwe keuzeproces en het keuzemodeL Na 
de toelichting is er aan de deelnemers gevraagd commentaar te leveren op het gehele product en op 
de onderdelen afzonderlijk. 

Een vierde test zou kunnen zijn dat de uitkomsten van het keuzemodel naast bestaande werken gelegd 
worden. Dit om te vergelijken of de uitkomst van het keuzemodel overeenkomt met keuzes gemaakt in het 
verleden. Deze test kan echter niet toegepast worden omdat in het huidige keuzeproces de keuze al vast 
ligt. Dit betekent dat het aannemelijk is dat het keuzemodel een ander advies genereert. Dit ten opzichte 
van de huidige keuze voor cellenbeton panelen. Hierdoor is het niet mogelijk het keuzemodel te 
vergelijken met keuzes van recente projecten. 

De testen worden als succesvol beschouwd als aan twee voorwaarden is voldaan. 
1. Alle geselecteerde deelnemers moeten zonder hulp tot dezelfde uitvoer komen na het invoeren 

van invoer in het keuzemodeL Het moet de deelnemers duidelijk zijn hoe de opbouw van het 
keuzemodel is en hoe ze de invoer moeten verwerken binnen het model. 

2. Alle geselecteerde deelnemers moeten de toegelichte gedachtegang achter het gehele 
hulpmiddel snappen en als correct terugkoppelen. 

De tests zijn bij de afgenomen bij personen met de volgende functies: 

Functie 
Hoofd bedrijfsbureau 
Sr. Werkvoorbereider en medewerker bedrijfsbureau 
Werkvoorbereider en ervaren Excel gebruiker 
Hoofd calculatie wonin bouw 

Tabel 6.1 Overzicht afgenomen testen 
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6.2 Uitgevoerde testen 

De uitgevoerde testen zijn zoals gezegd gebaseerd op een case en een toelichting op het totale 
hulpmiddel. De case bestaat uit 48 2"1 kapwoningen welke reeds gerealiseerd zijn in Maarssen. Er is 
gekozen voor dit project omdat op basis van deze woningen alle elementen binnen het keuzemodel 
gebruikt worden. Binnen het keuzemodel wordt op basis van projectgebonden eigenschappen een keuze 
gemaakt tussen de verschillende typen scheidingswanden. Dit betekent dat er wandtypes niet 
meegenomen kunnen worden als het project bepaalde eigenschappen heeft. De case is dan ook 
dusdanig opgezet dat alle wandtype meegenomen worden binnen het keuzemodeL De case is 
opgenomen in bijlage 6. 

De opbouw van de verslaglegging is als volgt. Eerst wordt het resultaat gegeven van de uitvoer van het 
keuzemodeL Hier wordt het advies wat het keuzemodel geeft mee bedoeld. De uitdraai van de testen en 
de opmerkingen zijn opgenomen in bijlage 7. Na de uitkomst wordt de terugkoppeling van de gebruiker 
weergegeven op het keuzemodel en het totale hulpmiddel. Deze terugkoppeling is een samenvatting van 
de in bijlage 7 opgenomen opmerkingen van de testpersonen . 

• Test 1: Hoofd bedrijfsbureau 
De uitkomst van het keuzemodel is dat, voor het project in Maarssen, het beste kalkzandsteen elementen 
toegepast kunnen worden voor de niet dragende scheidingswanden. 

Het model is volledig en gemakkelijk te voorzien van data. 

• Test 2: Sr werkvoorbereider 
De uitkomst van het keuzemodel is dat, voor het project in Maarssen, het beste kalkzandsteen elementen 
toegepast kunnen worden voor de niet dragende scheidingswanden. 

De eerste indruk bij de testpersoon is dat het een compleet en volledig programma en hulpmiddel is. Het 
keuzemodel is invulbaar zonder handleiding en wijst zich zelf door een duidelijke indeling. Wel heeft de 
testpersoon enkele vragen over de uitvoer, het gaat hier om de onderbouwing. Dus waar is deze uitvoer 
op gebaseerd en wat is er allemaal meegenomen bij de berekening van de kosten. 

De testpersoon heeft geen opmerkingen op het vernieuwde keuzeproces en het stroomschema van het 
keuzemodeL Dit is volledig duidelijk. 

• Test 3: Werkvoorbereider en Excel deskundige 
De uitkomst van het keuzemodel is dat, voor het project in Maarssen, het beste kalkzandsteen elementen 
toegepast kunnen worden voor de niet dragende scheidingswanden. 

In het model staan standaard veel nul waarden weergegeven, dit kan een onrustig beeld geven voor een 
gebruiker. Hiernaast geeft het keuzemodel een aantal foutmeldingen in werkbladen voordat de data is 
ingevoerd. Hierdoor lijkt het of er een fout in het model zit. Verder is het een compleet en logisch 
keuzemodel welke de gegevens goed weergeeft. 

Het achterliggende model is duidelijk en logische opgezet. 
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• Test 4: Hoofd calculatie woningbouw 
De uitkomst van het keuzemodel is dat, voor het project in Maarssen, het beste kalkzandsteen elementen 
toegepast kunnen worden voor de niet dragende scheidingswanden. 

De uitkomst van het keuzemodel verbaast. Deze gaat tegen de gebruikelijke visie van BN in, het is binnen 
BN gebruikelijk om cellenbeton panelen toe te passen als scheidingswand. Er zijn dan ook enkele 
kritische vragen over de onderbouwing van het keuzemodeL Ook wordt gevraagd wat er meegenomen is 
binnen het model. Conclusie is dat het een volledig en inzichtelijk keuzemodel is wat gemakkelijk te 
voorzien is van data. 

Het achterliggende model en de aanpassing van het keuzeproces zijn logisch en duidelijk. Het moet zelfs 
mogelijk zijn deze gedachten gang en keuzemodel toe te gaan passen bij andere bouwdelen. De opbouw 
van het keuzemodel is volgens de testpersoon dusdanig dat het model na aanvullend onderzoek geschikt 
moet zijn voor andere materiaalkeuzes. Hierbij wordt gedacht aan ruwbouwsystemen, dakplaten en 
verschillende typen kozijnen. 

6.3 Conclusie 

Het keuzemodel geeft op basis van de case bij alle vier de testen een gelijk advies. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat het model technische correct functioneert. Het is echter niet mogelijk de 
uitkomst van het keuzemodel naast bestaande projecten te leggen aangezien hier de keuze vooraf 
gemaakt wordt op basis van jaarcontracten. Hierdoor moet gesteld worden dat het hier om een 
gefundeerd advies gaat. Het maken van een gefundeerde keuze gaat met het toekomstige keuzeproces 
langer duren. Echter de testen wijzen uit dat het hulpmiddel, afhankelijk van de grote van het project, 
binnen 30 minuten te voorzien is van invoer. Deze 30 minuten zorgen er dan voor dat er in de toekomst 
wel een keuze gemaakt wordt. 

Het maken van een keuze wordt versterkt door het aanpassen van het keuzeproces waarbij eerst een 
keuze gemaakt moet gaan worden waarna er gecalculeerd gaat worden. De testpersonen zijn het er 
unaniem over eens dat deze volgorde van werken correct is. 

Tot slot mag er geconcludeerd worden dat het hulpmiddel, welke opgebouwd is uit een toekomstig 
keuzeproces met hierbinnen het keuzemodel, het keuzeproces als geheel verbetert. De keuze kan nu in 
een kort tijdsbestek gemaakt worden. Deze keuze is compleet onderbouwd met alle tijd en 
kostenaspecten. Hiernaast is er rekening gehouden met de projectgebonden keuzeaspecten en komt de 
keuze objectief en gestructureerd tot stand. 
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6.4 Aanbevelingen 

Bij het testen en experimenteren met het keuzemodel bleek dat het aantal woning van invloed is op de 
omslagpunten. Deze omslagpunten zijn de punten waarop het voordeliger wordt om een ander type 
scheidingswand toe te gaan passen. De omslagpunten zijn bepaald op basis van het case project welke 
gebruikt zijn voor het testen van het model. Hierbij is gekeken wat er gebeurt als er in stappen van 5, 5 tot 
100 woningen gebouwd moeten worden binnen het project. Dit heeft invloed op de keuze. De 
onderstaande grafiek 6.2 visualiseert dit. Te zien is dat bij een laag woningaantal kalkzandsteen 
elementen als economisch voordeligst is aan te merken. Bij een hoger bouwvolume komen andere 
bouwsystemen zoals cellenbeton panelen als meest voordelig in de buurt. 
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Grafiek 6.2 Overzicht van alle verschillende typen scheidingswanden voor één project uitgezet in opbouwend 
woningaantal en afgezet tegen de totale kosten. Deze weergaven is indicatief. Er moet per project bekeken worden 
wat de optimale keuze is. Dit geeft enkel aan dat er omslagpunten zijn, deze verschillen echter per project. 

Het hulpmiddel kan in de toekomst nog op enkele punten worden uitgebreid. 
De eenheidsprijzen die in het keuzemodel zijn opgenomen kunnen door middel van een indexatie 
formule up to date gehouden worden. De indexatie cijfers worden maandelijks uitgegeven . Dit getal 
kan dan in het invoerscherm worden ingevoerd waarna de eenheidsprijzen automatisch worden 
berekend naar de huidige datum. In het model is al wel per blad aangegeven wat de peildatum is van 
de eenheidsprijzen. 
De data voor de kalkzandsteen elementen is gebaseerd op theorie en informatie van de producent. Er 
is dus geen praktijk onderzoek uitgevoerd voor dit type scheidingswand. Het is daardoor wenselijk 
een praktijk onderzoek uit te voeren . 
De plaatsing van de kalkzandsteen elementen is een ruwbouw activiteit. Dit betekent dat er in die fase 
aanpassing in het proces gemaakt moeten worden. Dit is niet nader onderzocht binnen dit onderzoek. 
Hier kan een uitgebreid vervolg onderzoek aan gewijd worden. 
Tijdens de testen bleek dat een testpersoon van mening is dat het hulpmiddel in theorie ook geschikt 
is voor ander bouwstromen. Nader onderzoek is nodig om te kijken of het model geschikt gemaakt 
kan worden voor andere bouwstromen . 
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6.5 Slotwoord 

Na een totale studietijd van bijna 7,5 jaar gaat er een einde komen aan een mooie tijd. Na het afronden 
van mijn HBO opleiding aan de Hogeschool van Utrecht ben ik verhuisd naar Eindhoven om daar de 
master uitvoeringstechniek te gaan volgen aan de Technische Universiteit. Ik heb deze periode als 
bijzonder en enerverend ervaren. Ik heb de kans gekregen om me de afgelopen drie jaar te kunnen 
ontwikkelen tot wie ik nu ben. Het laatste jaar van deze studieperiode ben ik onder het dak van Ballast 
Nedam geweest. Ik heb van Ballast Nedam als organisatie en natuurlijk specifiek de medewerkers veel 
steun mogen ontvangen. 

Ik wil hierbij dan ook nogmaals iedereen bedanken voor het succesvol verlopen van mijn studieperiode op 
de Technische Universiteit te Eindhoven en bij Ballast Nedam. Een speciaal dankwoord voor mijn 
hoofdbegeleider Dhr. M.M.J. Vissers en mijn bedrijfsbegeleider Dhr. A.L.F.M. van der Linden. Welke mij 
tijdens het gehele afstudeertraject intensief begeleid hebben. Bedankt voor de gesprekken, de 
opbouwende kritiek en het vertrouwen wat ik van u gekregen heb. Tot slot wil ik ook mijn ouders 
bedanken welke mij altijd onvoorwaardelijk hebben gesteund, dit in de breedste zin van het woord. 

Gerben van Nes 

Eindhoven, november 2008 
Gerben van Nes 
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Verklarende woordenlijst 

Woord 
Beukmaat (binnenwerks) 

BN(BZ) 

Bouwmethode 

Bovenlicht 

Doorlooptijd 

Hulpmiddel 

Keuzemodel 

Keuzeproces 

Leidingkoker 

Overall planning 

SADT 

Stroomschema 

Uitvoeringsmethode 

Gerben van Nes 

Verklarin 
De afmeting tussen twee stramienlijnen binnen een woning. Op deze 
stramienlijnen staat meestal een bouwmuur. De binnenwerkse maat is 
dan ook de maat van bouwmuur tot bouwmuur. 

Ballast Nedam (Bouw Zuid) 

De wijze waarop een gebouw vervaardigd wordt. 

Een raam boven een deursparing. 

De tijd welke nodig is om een bewerking van begin tot einde te 
doorlopen. 

Ondersteunend pakket opgebouwd uit een aangepast keuzeproces en 
een keuzemodel ter verbetering van een keuzeproces. 

Ondersteunende tooi welke een advies genereert. 

Het proces welke leidt tot het maken van een keuze tussen 
alternatieven. 

Een schacht waarin al het verticale leidingwerk binnen een gebouw 
samenkomt. 

De planning welke loopt van start bouw tot einde bouw. Deze periode is 
doormiddel van tijdstroken opgedeeld in productiedelen. 

Structured Analysis Design Technique, techniek om processen te 
analyseren. 

Een schema waarin werk of proces volgordes in chronologische 
volgorde weergegeven worden . 

Een methode waarop een onderdeel van het gebouw gerealiseerd kan 
worden . 
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1. Technische uitwerking 4 typen scheidingswanden 

• Gipselementen 
Gipselementen zijn modulaire bouwstenen welke in het werk gelijmd worden om zo scheidingswanden te 
vormen. Dit type scheidingswand is momenteel een veel toegepast materiaal binnen Nederland (Jellema 
5) en Ballast Nedam. Deze gipselementen worden gemaakt van Rogips, dit is een restmateriaal welk 
gewonnen wordt bij de rookgasontzwaveling van elektriciteitscentrales. Onder de toe te voegen 
toeslagstoffen vallen glasvezels, kleurstoffen en natuurlijke toeslagstoffen om het gips glad en vormvast te 
produceren. Alvorens water toe te voegen worden alle bestanddelen van de mix gewogen om een 
correcte samenstelling te krijgen. Zodra alle bovenstaande elementen samengevoegd zijn wordt het gips 
gemengd om deze om te zetten tot een vloeibare pasta. De pasta wordt in vormmallen gegoten welke 
voorzien zijn van messing en groef, de gedoseerde hoeveelheid wordt automatisch gegoten. Nadat de 
pasta voldoende gehard is worden de mallen geleegd en wordt het gipselement gedroogd in de 
droogtunnel. De elementen worden op karren gezet die vervolgens door de droogtunnel gereden worden 
bij een temperatuur van 135graden Celsius. Als de elementen voldoende uitgehard zijn worden deze 
gereed gemaakt voor transport de elementen van 70mm worden per 21 stuks verpakt op een pallet. De 
elementen van 1 OOmm worden per 15 stuks verpakt op een pallet. Alle pallets worden voorzien van 
krimpfolie. Dit wordt gedaan omdat de gipselementen gevoelig zijn voor vocht. 
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Figuur 2.3 Schematisch weergave van het productieproces van gipse/ementen. (NBVG) 

De gispelementen worden in uniforme maten geproduceerd, binnen deze productie zijn vier soorten 
gipselementen te onderscheiden welke elk afwijkende eigenschappen bezitten. Hiernaast is er nog een 
type gipselement ontwikkeld voor de utiliteitsbouw, hier wordt niet verder op in gegaan. 

Standaardblok (kleur wit) leverbaar met een dikte van 70 of 1 OOmm 
Waterafstotend blok (kleur groen) dit type is gehydrofobeerd en is hierdoor waterafstotend. Dit 
type is leverbaar met een dikte van 70 of 1 OOmm. 
Geluidwerend blok (kleur rood) dit type heeft een hogere volumieke massa en is hierdoor geschikt 
als leidingschacht of als kamerscheidende wand. Dit type is enkel leverbaar met een dikte van 
70mm. 
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Half rond (kleur wit) dit type wordt gebruikt voor ronde wanden en voor de bekleding van 
leidingschachten. Dit type is leverbaar met een dikte van 70mm. 

De gipselementen worden verpakt op pallets en voorzien van krimpfolie. De gipselementen moeten goed 
beschermd worden aangezien ze erg vocht en schade gevoelig zijn. De pallets worden met behulp van 
een vrachtwagen welke voorzien is van een autoloskraan naar de bouwplaats getransporteerd 

Voorbereiding 
Er zijn voor de aannemer weinig voorbereidingswerkzaamheden als er gekozen wordt gipselementen als 
scheidingswanden. Het gehele proces van uittrekken, opperen, lijmen en afwerken wordt dan bij een 
onderaannemer gelegd. Dit betekend dat de hoofdaannemer enkel de coördinatie heeft, de rest van het 
proces wordt bij de onderaannemer gelegd. De meeste voorbereiding vanuit de aannemer moet 
uitgevoerd worden tijdens de inkoop, hier worden de voorwaarden bepaald voor het verdere verloop van 
het uitvoeringsproces. 

Op de bouwplaats tijdens de uitvoering bestaat de voorbereiding uit opperen en het stellen van 
metselwerkprofielen. De opperwerkzaamheden worden in de regel handmatig door de onderaannemer 
uitgevoerd. De maatvoering en het stellen van de metselwerk profielen wordt uitgevoerd door de 
aannemer. Deze is dus ook verantwoordelijk voor een correcte maatvoering tijdens de uitvoering. Dit 
stellen van de profielen gebeurt vanaf de werktekeningen voorzien van koperswensen. Deze tekeningen 
worden overgenomen op de afwerkvloer doormiddel van spatlijnen. De gehele plattegrond wordt eigenlijk 
gekopieerd en afgetekend in de woning. Vervolgens worden op de inwendige hoeken van de wanden 
stelprofielen gesteld. 

Montage 
Alle elementen zijn rondom voorzien van messing en groef, hierdoor zijn ze stapelbaar. De elementen 
worden aan elkaar gelijmd met behulp van kleefstof. Deze lijm dient met een dusdanige hoeveelheid 
aangebracht te worden dat na plaatsing van het volgende element de lijm uit de naden welt. De 
gipselementen moeten verwerkt worden met een vertanding van tenminste 70mm. Hiernaast moeten de 
hoeken ten behoeve van de stabiliteit ingetand worden. 

Afbeelding 2.4 Schematische weergave gipselementen blokken (NBVG) 
De eerste aansluiting die gemaakt moet worden tijdens de montage is de aansluiting op de vloer. De 
gipselementen kunnen op een afgewerkt en op een onafgewerkte vloer worden geplaatst. Bij verwerking 
op een onafgewerkte vloer moeten er aanvullende voorbereidende maatregelen getroffen worden, dit door 
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de onderste laag elementen in een bed van verschraalde mortel te plaatsen. Hiernaast moeten de 
gipselementen op kunststof folie geplaatst worden, dit ter voorkoming van optrekkend vocht tijdens het 
leggen van de afwerkvloer. Hiernaast is dit noodzakelijk omdat elk rechtsreeks contact met de ondergrond 
voorkomen dient te worden. Dit door verschillende uitzettingscoëfficiënten van de ondergrond en het gips, 
deze zou later kunnen gaan scheuren. Door dezelfde reden is bij een afgewerkte vloer de regel dat de 
eerste laag elementen 'koud' zonder kleefstof op de afwerkvloer wordt geplaatst. 

De volgende aansluiting is de aansluiting met de wand, hier geldt dezelfde eis als bij de vloeraansluiting 
dat er geen rechtstreeks contact mag zijn . Dit betekend dat bij de wandaansluiting veerankers of een 
kunststof U profiel voorzien van vilt moet worden toegepast. De kunststof U profielen worden met behulp 
van montagelijm op het binnenblad gelijmd. 

Als laatste wordt de aansluiting op het plafond gemaakt. Deze laatste laag is maatwerk door de diversen 
doorvoeren van elektra waar sparingen voor gemaakt moeten worden. Hiernaast is de plafondhoogte bij 
veel projecten anders, hierdoor moet het laatste element in de regel op hoogte gezaagd worden. De 
aansluiting met het plafond is afhankelijk van de doorzakking van de constructieve vloer. Bij een 
doorbuiging van minder dan 5 mm worden veerankers of een elastische blijvend veegsel (PUR) gebruikt. 
Dit betekend echter wel dat de gipselementen 10 tot 20mm onder het plafond gehouden moeten worden. 
Bij een verwachte doorbuiging tot 1 Omm wordt een kunststof U profiel tegen het plafond gelijmd. Deze 
profielen zijn gelijk aan de profielen welke gebruikt worden bij de aansluiting op het binnenblad. 

Binnen twee uur na montage van gipselementen moet de lijm welke uit de naden geweld is verwijderd 
worden, dit om uitharding van deze restlijm te voorkomen. Hierna worden alle gaten en beschadigingen 
opgevuld met kleefstof verschraald met kalk. Deze verschraalde lijm wordt in twee keer aangebracht. Dit 
door de aanzienlijke krimp van de verschraalde lijm. De laatste twee stappen worden uitgevoerd na het 
uitfrezen van het leidingwerk en de montage hiervan. Hierna kan het leidingwerk afgesmeerd worden, en 
als laatste stap moet er nog een film laag over de gehele wand aangebracht worden. 

Arbeid 
Voor de montage van gipselementen wanden zijn verschillende specialisme nodig. Als eerste moeten de 
gipselementen in de woning geopperd worden. Dit gebeurt door twee opperlieden ingehuurd door de 
onderaannemer. De volgende is de maatvoerder welke in de woning alle scheidingswanden af moet 
tekenen. Hiernaast is hij verantwoordelijk voor het plaatsen van de stelprofielen. Na het gereedkomen van 
de maatvoering komen de gipselementen lijmers, ze werken in tweetallen om een productie van 
gemiddeld één woning per dag te kunnen halen. Hun taak is het lijmen van de wanden, het tweemaal 
afsmeren van de wanden en het verwijderen van de stelprofielen. Als laatste komt er nog een afwerker 
welke na de installateurs het leidingwerk afwerkt en de laatste filmlaag aanbrengt. 

Materieel 
Het belangrijkste te gebruiken materieel is gecatalogiseerd per arbeidsfunctie. 

Opperman 
o Steenkruiwagen 
o Pannenlift 

Maatvoerder 
o Potlood 
o Smetkoord 
o Meetgereedschap 
o Hamer 
o Stelprofielen 

Gipselementen lijmer 
o Lijm gereedschap 
o Speciekuip 
o Trap 
o Waterpas 

Afwerker 
o Speciekuip 
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o Troffel 
o Vlakspaan 

Uitvoer 
De gipselementen scheidingswanden worden behangklaar opgeleverd. Nadat de wanden gereed zijn 
moet begonnen worden met het spuiten van de plafonds en het monteren van de binnenkozijnen. 
Hiernaast kan begonnen worden met het tegelwerk en de montage van de keuken. 

• Cellenbeton panelen 
De panelen die in dit onderzoek meegenomen worden zijn de verdiepingshoge elementen. Deze 
verdiepingshoge elementen zijn de grote tegenhanger van gipselementen, ook dit type scheidingswand 
wordt dan ook veel gebruikt binnen Ballast Nedam. Cellenbeton is gemaakt (ekbouwadvies) van 
rivierenzand (70%), ongebluste kalk (15%) en portlandcement (15%). In het productieproces wordt er nog 
water en aluminiumpoeder toegevoegd. Dit aluminiumpoeder veroorzaakt een chemische reactie 
waardoor het mengsel gaat reizen. Het mengsel wordt in stalen mallen gegoten waarna er afhankelijk van 
het type nog wapening toegevoegd wordt. Tijdens het reizen ontstaan luchtbelletjes in het mengsel. Het 
portlandcement zorgt er uiteindelijk voor dat het mengsel hardt wordt. Na het verhardingsproces worden 
de cellenbeton elementen uit de mallen gehaald om vervolgens in een stoomketel onder een temperatuur 
van 180J~den celcius verder uit te harden . .., __. • ,_ 
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Figuur 2.5 productieproces cellenbeton (Y-tong) 

Cellenbeton verdiepingshoge panelen voorzien van transportwapening zijn er in twee gewichtsklassen, te 
weten G4/600 en voor wanden met extra geluidwerende eisen G4/800. Het getal 600 respectievelijk 800 
in het type nummer staat voor de volumieke massa uitgedrukt in kg/m3. De basisscheidingswand heeft 
een dikte van 70mm terwijl de standaard en de geluidwerende wand een dikte van 100mm hebben. De 
panelen zijn verkrijgbaar met een hoogte variërend van 2400 tot 3000mm. Deze hoogte loopt met 20mm 
trapsgewijs op. Voor de utiliteitsbouw is een wandtype ontwikkeld welke tot 3400mm kan gaan. 
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Voorbereiding 
Bij dit type scheidingswand ligt het meeste werk qua voorbereiding bij de onderaannemer. Deze moet de 
wanden uittrekken en het aantal elementen bepalen. Nu is dit geen ingewikkeld werk, de totale 
wandlengte wordt bepaald en deze wordt gedeeld door de breedte van de toe te passen elementen. 
(breedtes verkrijgbaar: 500, 600 en 750). Hiernaast moet de onderaannemer een bevoorradingsstaat en 
tekening maken. Deze bevoorradingstekening kan indien aanwezig aangepast worden aan het 
stempelplan . Hierop staat aangegeven hoeveel panelen er per soort en op welke plaat in de woning nodig 
zijn. Het enige wat de aannemer hoeft te doen is een controle van de bevoorradingsstaat. 

De voorbereiding voor de aannemer op de bouw beslaat het opperen. Dit wordt in tegenstelling tot andere 
typen scheidingswanden niet door de onderaannemer gedaan. Dit opperwerk moet namelijk tijdens de 
ruwbouw meegenomen worden. De reden hiervoor is dat de panelen later niet meer te opperen zijn . De 
panelen wegen ruim honderd kilo en deze zijn na het plaatsen van het binnenblad niet meer voor te 
opperen. Hierdoor moeten ze voordat de verdiepingspiaten gelegd worden in de woning aanwezig zijn . 
De maatvoering van de panelen zit bij de onderaannemer welke de panelen gaat stellen. 

Montage 
De verdiepingshoge panelen zijn 20 tot 30mm korter dan de verdiepingshoogte. Dit om de elementen 
tussen de vloeren te positioneren en om doorzakking van de vloer op te vangen. De panelen wegen 90 tot 
11 Okg hierdoor is het door de ARBO regels noodzakelijk om een mechanische hulpmiddel toe te passen 
bij het stellen van de panelen. Dit mechanische hulpmiddel is een hydraulische stelwagen, deze wagen 
pakt de panelen op en kan ze verticaal kantelen. Hiernaast is het met mogelijk met de stelwagen te rijden, 
hierdoor is de fysieke arbeid bij het stellen van de panelen sterk gereduceerd. De panelen worden 
onderling verlijmd met kleefstof. Het werken met verdiepingshoge panelen betekend dat de wanden welke 
haaks op elkaar aansluiten niet vertand worden. Gevolg hiervan is dat door doorbuiging van de vloeren de 
aansluiting kunnen uitscheuren. Het betreft hier de wanden welke haaks op de bouwmuren staan, deze 
verkantelen. Als deze wanden aansluiten op een paneel welke evenwijdig aan de dragende wanden staat, 
dan is de kans op scheurvorming groot. Dit dient voorkomen te worden door toepassing van 
montageschuim in de voeg en het insnijden van de afwerking. 

De panelen kunnen zowel op een afgewerkte of op een 
niet afgewerkte vloer gesteld worden . Doordat de 
elementen in de ruwbouwfase geplaatst worden komt 
het vaak voor dat de panelen voor het smeren van de 
afwerkvloer worden geplaatst . Dit betekend dat de 
panelen op een grove onvlakke ondergrond geplaatst 
moeten worden. Gevolg hiervan is dat de panelen met 
behulp van wiggen op hoogte gesteld worden. Na één 
dagproductie worden de panelen ondersabelt met 
ondersabelingsmortel. Nadat deze mortel is uitgehard 
kunnen de wiggen verwijderd worden. 

De panelen gaan krimpen, hierdoor is er een vergrote 
kans op scheurvorming. Gevolg hiervan is dat de 
aansluiting op overige dragende wanden gedilateerd 
dient te worden . Dit betekend dat de panelen 10mm vrij 
gehouden moeten worden van de binnenbladen. Deze 
10mm wordt vervolgens gevuld met bouwschuim. Een 
alternatief hiervoor is een kunststof u-profiel gelijk aan 
de profielen welke gebruikt worden bij de gipselementen. Afbeelding 2.6 stellen van Cellenbeton panelen 
Deze profielen zijn voorzien van een strook EPS (Y-tong) 
waardoor de dilatatie geluidwerend uitgevoerd kan warde, .. 

De plafondaansluiting is gelijk aan de wandaansluiting . Hierbij is ook de mogelijkheid te kiezen tussen 
bouwschuim en een kunststof u-profiel voorzien van EPS. Bij overspanning groter dan 7,5meter zijn 
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aanvullende maatregelen nodig, hier worden veerankers toegepast om de panelen aan het plafond te 
fixeren. 

De panelen hebben na plaatsing een minimale afwerking nodig. De naden tussen de panelen worden na 
verwerking afgesmeerd, hierna kan begonnen worden met de uitvoering van het uitfrezen van het 
leidingwerk en de montage hiervan. Hierna kan het leidingwerk afgesmeerd worden, en als laatste stap 
moet er nog een film laag over de gehele wand aangebracht worden. 

Arbeid 
Voor het plaatsen van de cellenbeton panelen zijn een aantal partijen nodig. De eerste taak op de 
bouwplaats ligt bij de aannemer, hij is verantwoordelijk voor het opperen van de panelen. Deze panelen 
worden door twee oppermannen, meestal de timmermannen welke in de vloerenploeg zitten, geopperd. 
Hiernaast is er afhankelijk van de wijze van opperen nog een machinist nodig, hij moet de pakketten 
machinaal in de woning zetten. Na het opperen is er een ploeg van twee stellers welke de panelen gaan 
stellen. Hun taak bestaat uit de maatvoering, het stellen van de elementen en de eerste afwerking. Tot 
slot moet een afwerker het aangebrachte leidingwerk afwerken. 

Materieel 
Het belangrijkste te gebruiken materieel is gecatalogiseerd per arbeidsfunctie. 

Oppermannen 
o Kraan I verreiker 

Panelen stellers 
o Potlood 
o Smetkoord 
o Meetgereedschap 
o Hydraulische stelwagen 
o Lijm gereedschap 
o Speciekuip 
o Trap 
o Waterpas 

Afwerker 
o Speciekuip 
o Troffel 
o Vlakspaan 

Uitvoer 
De cellenbeton panelen scheidingswanden worden behangklaar opgeleverd. Nadat de wanden gereed 
zijn moet begonnen worden met het spuiten van de plafonds en het monteren van de binnenkozijnen. 
Hiernaast kan begonnen worden met het tegelwerk en de montage van de keuken. 

• Kalkzandsteen lijmblokken 
De kalkzandsteen lijmblokken worden op maat geproduceerd. Dit betekend dat elke scheidingswand van 
te voren is uitgetekend. Dit type scheidingswand is dusdanig opgezet dat hij meegenomen kan worden 
tijdens de ruwbouw. Bij het stellen van de dragende binnenbladen worden nu gelijk alle niet dragende 
scheidingswanden geplaatst. Dit kan doordat het zelfde materiaal kalkzandsteen wordt toegepast als 
dragende en als niet dragende wand. Dit betekend dat tijdens de afbouw een grote bewerking, het stellen 
van de scheidingswanden vervalt. Hiernaast kan al in een vroeg stadium worden begonnen met het 
aanbrengen van al het leidingwerk. Nadat alle wanden zijn uitgetekend worden de passtukken op maat 
gezaagd waarna deze naar de bouwplaats getransporteerd worden. Het stellen van de scheidingswanden 
gebeurt op gelijke wijze als de dragende binnenbladen. 

Kalkzandsteen wordt zoals de naam al zegt gemaakt van kalk en zand. Het zand is afkomstig van 
zandafgravingen in Nederland, de kalk wordt geïmporteerd uit Duitsland en België deze wordt hier 
gewonnen uit kalksteen groeve welke daar veel voorkomen. Nadat de kalksteen is gedolven wordt deze 
gebroken en gebrand in kalkovens. In deze ovens wordt de kalksteen omgezet in ongebluste kalk. Deze 
ongebluste kalk is één van de grondstoffen voor kalkzandsteen. Hiernaast is er nog water en in sommige 
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gevallen grind en basalt. In de fabriek wordt de ongebluste kalk (5%) gemengd met zand (95%), hier 
wordt een kleine hoeveelheid water aan toegevoegd. Door een chemische reactie van de ongebluste kalk 
stijgt de temperatuur tot ongeveer 40 graden. Dit mengsel wordt naar een reactor geleid om geblust te 
worden gedurende een periode van een uur. Na het blussen wordt het mengsel samengeperst in de 
gewenste vormen. Nadat de kalkzandsteen de gewenste vorm heeft wordt het naar een autoclaaf 
gereden, in deze autoclaaf worden de stenen verhard doormiddel van stoom. Na het verhardingsproces 
worden de stenen en blokken opgeslagen op pallets. De elementen welke op maat gezaagd moeten 
worden kunnen nu naar de zagerij gebracht worden voor het pasmaken van de elementen. 

Figuur 2. 7 productieproces kalkzandsteen (Calduran) 

Kalkzandsteen is in een grote variëteit aan afmetingen en druksterkte te verkrijgen, het type wat voor 
scheidingswanden wordt toegepast is E67, de E staat voor Elementen en 67 is de dikte van het element in 
millimeters. Het standaard blok heeft een afmeting van 67x648x997mm (b x h x 1). 

Voorbereiding 
Voor dit type scheidingswand is een aanzienlijke voorbereidingstijd nodig. Dit komt doordat elke wand 
uitgetekend moet worden. Dit gebeurt door de fabriek, vervolgens moet de aannemer deze 
wandtekeningen controleren. Voor deze voorbereidingsperiode moet een minimale voorbereidingstijd van 
7 weken na opdracht worden gerekend. 

Op de bouwplaats bestaat de voorbereiding uit stelwerkzaamheden. Naast het stellen van de profielen 
voor de dragende binnenbladen moeten nu ook gelijk alle niet dragende scheidingswanden gesteld 
worden, deze worden immers in dezelfde bouwstroom meegenomen. 

Montage 
De kalkzandsteen elementen worden op de ruwe betonvloer gesteld. Om de onvlakheid van de vloer op te 
vangen moet er eerst een kim gemetseld worden . Dit kimmen gebeurt met metselmortel en standaard 
kalkzandstenen waalformaat. De kimvoeg wordt ontworpen met een dikte van 20 tot 30mm dit betekend 
dat de onvlakheid van de vloer maximaal plus of min 1 Omm mag bedragen. Nadat de kimgesteld is 
kunnen de eerste elementen gelijmd worden. Dit gebeurt met behulp van een kraantje welke op de vloer 
geplaatst wordt. Deze kraantjes zijn voorzien van een speciale grijper welke de kalkzandsteenelementen 
precies kunnen pakken. De elementen worden met behulp van lijm onderling gefixeerd. Nadat een 
verdieping is gelijmd moeten de wanden geschoord worden. Dit doordat de lijm enige dagen nodig heeft 
om uit te harden . 
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Afbeelding 2.8 Stellen van kalkzandsteen elementen (Calduran) 

Doordat de scheidingswanden van hetzelfde materiaal gemaakt zijn als het binnenblad is er minder kans 
op scheurvorming. Toch worden de scheidingswanden met een knipvoeg gescheiden van de 
binnenbladen. Dit doordat kalkzandsteen altijd nog iets krimpt na verwerking . De aansluiting op het 
plafond wordt gemaakt met bouwschuim. Dit betekend dat de elementen 1 Omm onder het plafond moeten 
stoppen, de resterende 1 Omm kan dan opgevuld worden met schuim. Dit moet gebeuren om de 
doorbuiging van de vloer op te kunnen vangen. 

Voor de afwerking van de kalkzandsteen kan niet worden volstaan met een film laag. Door de 
eigenschappen van kalkzandsteen moet er een dunpleister van 1 tot 3mm over de wanden worden 
aangebracht. Hierdoor ontstaat een gelijk beeld in de gehele woning, alle wanden zijn namelijk op een 
gelijke wijze afgewerkt, het verschil tussen een dragende en niet dragende wand is later niet meer 
zichtbaar. 

Arbeid 
Bij het stellen van de kalkzandsteen elementen zijn een aantal partijen betrokken. Het maatvoeren en het 
stellen van de stelprofielen gebeurt door de aannemer, hij is verantwoordelijk voor een correcte 
maatvoering. De maatvoering gaat in deze fase van de bouw meer tijd kosten doordat niet enkel de 
binnenbladen gesteld moeten worden, maar tevens de scheidingswanden. Deze maatvoering gebeurt 
door twee stellers. Het lijmwerk is ondergebracht bij een onderaannemer welk met eigen materieel en 
personeel de lijmwerkzaamheden uit gaat voeren . Een lijmploeg bestaat uit twee lijmers, één lijmer 
bestuurd de kraan terwijl de ander lijm aanbrengt en de elementen positioneert. Na het plaatsen van de 
elementen moet de stukadoor de wanden nog voorzien van een laag dunpleister om tot het gewenste 
eindresultaat te komen. 

Materieel 
Het belangrijkste te gebruiken materieel is gecatalogiseerd per arbeidsfunctie. 

Maatvoerder 
o Potlood 
o Smetkoord 
o Meetgereedschap 
o Hamer 
o Stelprofielen 
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Kalkzandsteenlijmer 
o Lijm gereedschap 
o Elementenstelmachine 
o Speciekuip 
o Trap 
o Waterpas 

Stukadoor 
o Speciekuip 
o Troffel 
o Vlakspaan 

Uitvoer 
Nadat de wanden gestukadoord zijn worden deze afgemonteerd met electra en water en warmte. het 
afwerkniveau is hoger dan behangklaar, de wanden zijn doordat ze voorzien zijn van een laag dunpleister 
verf klaar. 

• Beplating op metalen skelet 
Beplating op metalen skelet ook wel metal stud genoemd is opgebouwd uit metalen C of U profielen, 
tussen deze profielen wordt afhankelijk van de brand en geluidseisen isolatiemateriaal aangebracht. De 
wanden worden vervolgens afgewerkt met een gipsbeplating. Deze gipsbeplating is in veel verschillende 
samenstellingen, maten en randafwerkingen te verkrijgen. Het productieproces van het meest 
voorkomend type gipsplaat wordt als volgt uitgevoerd. Een gipsplaat is gemaakt van een onder en 
bovenkarton, tussen deze twee lagen karton zit een mengsel van gips toeslagstoffen en water. Tijdens de 
productie wordt dit mengsel op het onderkarton gespoten. Het gips welk in dit proces wordt toegevoegd is 
zogenaamd Rogips, een reststof van elektriciteitscentrales welke vrijkomt bij de ontzwaveling van 
rookgassen. Vervolgens wordt het mengsel en onderkarton voorzien van een bovenkarton. Het complete 
pakket wordt nu onder druk samengeperst waarna het op maat gesneden wordt. De platen worden 
gekeerd, dit zodat bij het latere stapelen van de gipsplaten op de pallets dat de voorkanten tegen elkaar 
komen. Dit ter bescherming van de schone zijde bij transport. De volgende stap is een droogtunnel, dit is 
nodig om het vocht uit de gipsplaten te halen. Het kan ook met een natuurlijk droogproces maar dit duurt 
te lang en neemt teveel ruimte in. Na het drogen worden de platen in de gewenste eindmaten gesneden 
waarna ze opgestapeld kunnen worden om op pallets opgeslagen worden. Alle reststoffen welke tijdens 
de productie ontstaan kunnen weer hergebruikt worden. 

Figuur 2.9 productieproces gipsplaten (Knauf) 
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Voorbereiding 
Metal stud wanden hebben een korte voorbereidingstijd. Deze wanden worden in het geheel uitbesteed 
aan een onderaannemer. Deze onderaannemer rekent de hoeveelheden uit welke hij nodig heeft en 
besteld deze. Voor de aannemer zit de voorbereiding voornamelijk in de logistiek. Gipsplaten zijn extreem 
vochtgevoelig en moeten dus direct na aankomst het gebouw in getransporteerd worden. Dit moet goed 
gepland en gecoördineerd worden tussen alle partijen. Hiernaast is het van belang dat duidelijk is waar 
extra kracht op de wanden uitgeoefend gaat worden . Dit kan door keukenkastjes, toiletten of wastafels en 
dergelijke. Voor deze onderdelen moeten extra voorzieningen gerekend worden, dit kan achterhout zijn, 
meestal van multiplex, of verstevigde staanders. 

Montage 
De eerste stap is de maatvoering, normaliter gebeurt dit vanuit de stramien maatvoering. Werktekeningen 
zijn dusdanig opgesteld dat alle maatvoering vanuit deze stamienen is gemaatvoerd. Het stellen van de 
boven en onderregel gebeurt met behulp van een laser. Deze wordt in de zelfde richting als de wand 
opgesteld. Langs deze laserlijn worden dan de profielen aangebracht. In de meeste gevallen worden de 
profielen met behulp van schroeven gefixeerd. Echter bij toepassing van vloerverwarming mag er niet in 
de vloer geschroefd worden . In het geval van vloerverwarming word de vloerligger verlijmd. De volgende 
stap is het plaatsen van de U profielen staanders. Deze staanders worden in de liggers gezet. Aan de 
plafond zijde wordt de staander gefixeerd door met een tang een gat in het blik te knijpen waardoor de 
staander vast blijft zitten. Aan de onderkant wordt de staander 10mm vrij gehouden. Dit om bij 
doorzakking van de bovenliggende vloer te voorkomen dat er scheurvorming bij het plafond ontstaat. Alle 
vormveranderingen worden dus opgevangen aan de onderzijde van de wand. Vervolgens wordt één zijde 
van de wand voorzien van gipsbeplating. Deze beplating wordt aan de staanders bevestigd met speciale 
gipsschroeven, deze schroeven zijn geschikt om door de metalen staanders te schroeven. Er wordt 
slechts één zijde voorzien van beplating omdat al het leidingwerk nog aangebracht moet worden. Deze 
wordt eerst aangebracht waarna indien nodig de wand wordt voorzien van isolatiemateriaal. Tevens 
worden nu voorzieningen in de vorm van achterhout opgenomen in de wand. Dit achterhout meestal van 
multiplex wordt tussen de stijlen bevestigd met behulp van schreven. Na controle van alle partijen kan de 
wand gesloten worden wat betekend dat de andere zijde van de metalen profielen voorzien kan worden 
van gipsbeplating. 

Afbeelding 2.10 Schematische weergaven van gipsbeplating op metalen skelet (Raab Karcher) 

De aansluiting van de wanden op bouwmuren moet met zorg uitgevoerd worden . Dit om geluidlekken te 
voorkomen. Meestal wordt er voor gekozen om afdichtingsband tussen de profielen en de bouwmuur aan 
te brengen. De profielen worden vervolgens met bijvoorbeeld slagpluggen gefixeerd. 
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Tijdens de bouw van de wanden worden deursparingen gelijk meegenomen, dit kost weinig extra tijd 
omdat de stijlen direct op de sparingsopeningen geplaatst worden. De wanden worden afgewerkt door de 
naden te voorzien van een wapeningstrook van zelfklevend wapeningsband. Vervolgens wordt de wand 
afgestreken om een vlak eindproduct te krijgen . 

Arbeid 
Een metal stud bouw ploeg bestaat uit 3 man. Deze zijn verantwoordelijk voor het opperen van alle 
materialen, de maatvoering en het monteren van de wanden. De eerste man van de ploeg doet de 
maatvoering en brengt de liggers tegen het plafond en de vloer aan. De volgende plaatst alle stijlen in de 
regels, hij is ook degene die de deuren gaat maatvoeren en voorziet van de stijlen. De laatste man van de 
ploeg brengt de beplating aan. Na het gereedkomen van de wand moet de stukadoor de naden afwerken 
en zorgen voor een behangklare ondergrond. 

Materieel 
Metal stud bouwer 

o Laser 
o Meetgereedschap 
o Slijptol I kniptang 
o Trap 
o Accuboormachine 

Stukadoor 
o Speciekuip 
o Troffel 
o Vlakspaan 

Uitvoer 
Na het gereedkomen van de metal stud wanden kunnen deze voorzien worden van de definitieve 
wandafwerking. Tevens kunnend e wanden betegeld worden en de installateur kan beginnen met de 
afmontage van alle installaties. 
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2. Verslaglegging interviews 

Blanco voorbeeld interview 

Inleiding 
Onderzoek naar niet dragende scheidingswanden in de woningbouw. Dit teneinde een keuzemodel te 
maken waarmee de keuze tussen de verschillende typen scheidingswanden gemotiveerd kan worden. 
Keuzeproces 

1 a. Welke partijen zijn er betrokken bij het keuzeproces tussen de verschillende typen 
scheidingswanden? 
1 b. Wanneer in het bouwproces (initiatief & acquisitie- planontwikkeling - prijs en contractvorming
voorbereiding - inkoop - uitvoering) wordt de keuze gemaakt? 
1 c. Welke partij heeft de beslissende stem bij het bepalen van het type scheidingswand? 
1 d. Hoe verloopt het proces waarbij tot een keuze tussen de verschillende typen scheidingswanden 
wordt gekomen? 
1 e. In hoeverre heeft u invloed op de keuze tussen de typen scheidingswanden? 
1 f. Zo ja hoe waar heeft deze invloed op? 
1 g. Vindt u het belangrijk invloed te hebben op de keuze? 
1 h. Welke informatie is nodig om een keuze te kunnen maken? 
1 i. Waar komt deze informatie vandaan? 
1j. Wat is volgens u de doorslaggevende factor bij de keuze? 
1 k. Wat is de invloed van kopers bij de keuze? 
11. Waarom verloopt het keuzeproces zo? 
2a. Moet er iets veranderen aan het huidige keuzeproces? 
2b. Wilt u meer invloed in het keuzeproces? 
2c. Bij wie moet de beslissing tussen de typen scheidingswanden liggen? 

Scheidingswanden 
3a. Welke eisen stelt u aan scheidingswanden? 
3b K d d I b I .. k . d ? unt u per on er ee aangeven wat u e angnJI vm t. 

Geen belang Enig_ belang_ Redelijk belang 
Afwerking i_;_ , '"i IHPio - _, ~i ' 1 ' 

Esthetica 
OnderhoUd . ··.·. 1·-
Garantie 
LeVènsduur 
Kosten 
DUUIZUrnbekl '<;; 

Installaties 
BrariêfWirèndheld 
Geluidwerendheid 
FleXIbllltalt 
Scheurvorming 

Groot belang 

' I 

.·. ,. 

.. 
3c. Kunt u percentueel aangeven hoe de verhouding tussen de verschillende typen scheidingswanden 
liggen? 
3d. Wat zijn vanuit uw ervaring de voor en nadelen bij de verschillende typen scheidingswanden? 

Afsluiting 

Gipsblokken (GIBO) 
Cellenbeton panelen (Y-tong) 
Kalkzandsteen (Calduran) 
Beplating op stalen skelet (Metal Stud) 
Extra door architect aangegeven ...... 

4a. Heeft u nog iets toe te voegen aan het interview? 
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1. Samenvatting interviews Projectleiders Ballast Nedam 

Betrokkenen 
Het is projectafhankelijk welke partijen betrokken zijn bij het keuzeproces. Dit hangt af van de opzet van 
het project, is het eigen ontwikkeling (BNontwikkeling), een bouwteam of is er een externe opdrachtgever 
zoals vaak het geval bij een aanbesteding. Er zit verschil tussen deze bouwvormen doordat partijen 
eerder of later en met meer of minder invloed in het keuzeproces participeren. 

De volgende partijen werden door de projectleiders genoemd als betrokkenen in het keuzeproces. 
• De opdrachtgever, hij is degene die het besluit neemt om te gaan bouwen en in de regel ook de 

financiering regelt. Dit betekent dat de opdrachtgever bepaalt wat en waarmee er gebouwd wordt. 
De opdrachtgever heeft hier dan ook de beslissende stem in. 

• Ontwikkelaars (intern en extern), de ontwikkelaars moeten in veel gevallen beschouwd worden 
door de aannemer als opdrachtgever. Hierdoor ligt de beslissing in dat geval bij de ontwikkelende 
partij. De ontwikkelende partij wordt bijgestaan door een architect die hen hierbij kan adviseren. 
Echter vaak heeft de ontwikkelaar een bepaalde voorkeur voor een type scheidingswand, dit komt 
waarschijnlijk door ervaringen uit het verleden en het kosten aspect. 

• Architect, deze heeft een adviserende functie richting de opdrachtgever/ontwikkelaar omtrent de 
materialisering en het ontwerp. Deze kunnen invloed hebben op de keuze tussen de verschillende 
typen scheidingswanden. 

• Calculatie aannemer, de calculatie heeft de mogelijkheid om alternatieven aan een opdrachtgever 
aan te bieden tijdens de prijsvorming. Dit is mogelijk als de calculatie denkt dat het alternatief 
gelijkwaardig, maar wel goedkoper is. Dit gebeurt tevens tijdens de eventuele bezuinigingsrondes. 

• Projectteam aannemer, het projectteam krijgt een uitvoeringspakket van de calculatie. Echter het 
projectteam kan vanuit het oogpunt van de logistiek of werkvolgordes op of aanmerkingen hebben 
op de materiaalkeuze van de scheidingswanden. Het projectteam moet dan wel onderbouwen dat 
er gekozen moet worden voor een ander type scheidingswand. De beslissing blijft echter bij de 
opdrachtgever. Enkel bij uitzondering heeft het uitvoeringsteam invloed, dit speelt momenteel bij 
woningbouwproject Berkelbosch. Bij dit 5 jarige project is besloten de projectleiding al tijdens de 
ontwikkeling mee te laten denken over de uitvoerbaarheid en de materiaalkeuze. 

• Gebruikers/kopers, de algemene mening is dat kopers vooraf geen invloed op de keuze hebben. 
De verwachting is wel dat opdrachtgevers gevoelig zijn voor klachten van gebruikers na 
ingebruikname. Dit kan invloed hebben op de keuze bij nieuwe projecten. 

Keuzemoment 
De meningen over wanneer de keuze tussen de typen scheidingswanden genomen wordt lopen uiteen. 
Dit varieert van de VO/DO fase tot de voorbereidingsfase. Argumenten hierbij zijn dat wijziging in een 
stadium na de bestekfase veel aanpassing van tekenwerk en bestekken tot gevolg heeft. Het ideale 
keuzemoment ligt dan ook in de VO/DO fase. Echter er kan onderscheid gemaakt worden tussen het 
ideale moment, welke voor de besteksfase ligt, en het laatste moment. De laatst mogelijke wijziging van 
materiaal voor de scheidingswanden ligt in de voorbereidingsfase. Dit brengt wel de nodige consequenties 
met zich mee voor de overige bouwstromen. In de eerste plaats is het type afwerkvloer afhankelijk van de 
wandkeuze, ook kan het moment van opperen een rol spelen. 

Keuzeproces 
Het keuzeproces wordt door de projectleiders als volgt omschreven vanuit hun standpunt. 

a. De opdrachtgever stelt de randvoorwaarde tijdens de planontwikkeling op. 
b. De opdrachtgever kan een keuze maken tussen de wanden en deze als bestek aanleveren bij 

een aannemer voor prijsvorming. 
c. De calculatie rekent verschillende alternatieven door, dit enkel wanneer er een voorstel 

gedaan kan worden om een ander type scheidingswand toe te passen. 
d. In overleg met directie BNB wordt een beslissing genomen welke gecommuniceerd wordt met 

de opdrachtgever. (opdrachtgever heeft wel beslissende stem in deze) 
e. Na gunning kan het projectteam nog besluiten om een ander type scheidingswand toe te gaan 

passen, ook dit moet met goedkeuring van opdrachtgever. 
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Invloed van projectleiders 
De invloed van de projectleiders op de keuze tussen de verschillende typen scheidingswanden is miniem. 
Er is wel altijd de mogelijkheid om onderbouwd een alternatief aan te bieden aan de opdrachtgever. Alle 
projectleiders geven aan graag meer invloed op de keuze te willen hebben. Het gaat hier om de 
mogelijkheid om de logistiek onder controle te houden en bij koopwoningen de kopersopties. Er zijn 
binnen een woning twee belangrijke ruimtes, de badkamer en keuken. Hier zitten de meeste 
koperswensen. 

Metalstud - Probleem met metal stud bij badkamers is dat de naden van de gipsplaten 1 00% dicht 
moeten zijn, hiernaast moeten er andere gipsplaten gebruikt worden welke tegellijm kunnen verdragen. 
Als er dan spuitwerk boven de tegels wordt toegepast wordt het probleem groter, spuitwerk kan niet op de 
gipsplaat welke voor tegelwerk toegepast wordt. Twee typen gipsplaat toepassen in combinatie met 
koperswensen is niet wenselijk. 

Y-tong I GIBO- Bij deze wanden wordt in de regel gekozen voor 70mm wanden, ter plaatse van 
wastafels wordt een wand van 1 OOmm gerekend ivm de afvoer. Koperswensen zorgen voor verplaatsing 
van de wastafel, dit betekend dat de wand op een andere plek in de badkamer 1 OOmm moet worden. 
Beter zou zijn als de gehele badkamer in 1 OOmm wanden wordt uitgevoerd, dit zou ongeveer 30 euro 
extra kosten . Dit gaat veel minder problemen met koperswensen en afstemmingsverliezen opleveren. 

Benodigde informatie en doorslaggevende factor bij de keuze 
De volgende informatie is volgens de projectleiders nodig om een keuze te kunnen maken. 

• Het ontwerp, hierbij specifiek de belasting die de vloer kan hebben. 
• Afwerkingsgraad ofwel de vlakheid. 
• Geluidseisen 
• Bouwbesluit 
• Aanvullende eisen over bijvoorbeeld duurzaamheid 
• Wanneer is het gebouw waterdicht 
• Eventueel voorgeschreven type afwerkvloer 
• Kosten 

Deze informatie moet van de opdrachtgever en zijn architect af komen. 

Er wordt verwacht dat de kosten de doorslaggevende factor gaan zijn . Hierbij moet wel een minimale 
kwaliteit gehaald worden . 

Moet er iets veranderen in het keuzeproces 
Hier zijn de antwoorden wisselend. Het loopt uiteen van niets veranderden, keuzeproces bij de 
opdrachtgever laten en beslissing op basis van kosten maken, tot de wens om projectteams eerder te 
betrekken bij het keuzeproces zodat de know-how eerder toegepast kan worden. Dus dat voorkomen 
wordt dat een projectteam tijdens de voorbereiding nog wijzigingen doorvoert. 
Hiernaast wordt de wens geuit dat er minder naar de kosten en meer naar de klant gekeken moet worden. 
Hiernaast moet er meer afstemming tussen de partijen komen, zoals landelijk binnen BNB afstemmen 
omtrent woningbouwprojecten en meer standaardiseren. Er zijn hier legio mogelijkheden, belangrijk zou 
bijvoorbeeld kunnen zijn om alle badkamerwanden 100mm ipv 70mm uit te gaan voeren . Indien er een 
extern bestek bij het werk hoort, hier zou een meer uitgebreider risico analyse uitgevoerd moeten worden, 
waarmee richting de opdrachtgever gecommuniceerd kan worden wat de risico's van zijn keuzes zijn . 

Welke eisen stellen projectleiders aan scheidingswanden 
Flexibiliteit is het belangrijkst. Hiermee wordt bedoeld dat de wanden in een laat stadium nog gewijzigd 
kunnen worden door koperswensen. Gipsblokken en Metal stud worden gezien als meest flexibele 
bouwsystemen. Ytong is minder flexibel doordat het in de ruwbouw al geopperd moet worden . Echter in 
de praktijk is dit altijd wel weer oplosbaar. De Kalkzandsteen elementen worden beschouwd als minst 
flexibel doordat deze in een vroeg stadium, gelijk met de dragende wanden, geplaatst worden . 
Naast flexibiliteit is afwerking, vlakheid en de hoeveelheid scheurvorming belangrijk. Tot slot kunnen 
ARBO factoren een rol spelen, deze worden echter door een opdrachtgever als niet belangrijk 
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beschouwd. Dit doordat het de opdrachtgever om het toe te passen materiaal gaat en niet om de wijze 
van verwerking, 

Onderstaand schema geeft een gemiddelde uitslag aan wat de projectleiders belangrijk vinden als het om 
hll d I t h .d. d t verse 1 en e e emen en van se e1 mgswan en gaa . 

Onderdeel Geen belang Enig belang Redelijk belang Groot belang 

Afv(erkJng_ x 
Esthetica x 
Onderboud x 
Garantie x 
Leve('fsc;huîr 

. __ {( . ." 
. ·-' . ·-

Kosten x 
Duurzaamheid ' x . ·' ' 

Installaties x 
Brandwerendheld . • ' 'ji-~~~ i' ..• ~r=-~ -~- .. ~.- ' [Î, -· ...._- ~ . ="" ' '· '. ··i.')• ~ ~- "' 

Geluidwerendheid x 
FlexlbiUteltl , ,· ,. r 1.• c-;~wo ~---...:-;:- .. " . ..-;::-, ~.IJ . l- ~-: \ ·"! '~ '.'\..:- _ • .., '· ~~4 •1 -._.-~~"~1' -,~ 11 ,......,. 

Scheurvorming x 
Tabel 9.1 Ovemcht van het gemiddelde belang wat de projectleiders aan elk onderdeel toekennen 

Conclusie die uit bovenstaande tabel getrokken kan worden is dat de projectleiders voornamelijk kijken 
naar de praktische uitvoerbaarheid. Hiermee doelend op de inpassing van installaties en de bijbehorende 
flexibiliteit. Hiernaast is een belangrijk opleverpunt, scheurvorming van wanden van groot belang voor de 
projectleiders. Esthetica en onderhoud worden als minst belangrijk beschouwd. 

Beplating op skelet 

CellanbetQn paneel 

Gerben van Nes 

Schone bouw. 
Licht gewicht. 
Zeer flexibel, geldt allen 
ten aanzien van 
koperswensen kan tot 
het laatste moment 
gewijzigd worden. 
Strakke afwerking, 
vlakste alternatief. 
Schoonwerk 
Prijs~nisch 
g~oper. 
Strakke vf(lkf(e -wanden. 
Oe wand@n zijn 
besta t vocht 

Niet geschikt voor koopwoningen. 
Flexibiliteit bij aanpassing is slecht, 
wijzigingen achteraf(verbouwingen) vragen 
veel sloopwerk. 
Gebrek aan flexibiliteit doordat installaties 
moeilijk te wijzigen zijn na het sluiten van 
de wand. 

Kopersopties zijn lastig nadérhand uit te 
voeren door het vr'Oége op~en. 
Bovenlichten zijn vaak noodZàal<, 
lateiconstructles zijn,Jastlg uitvoerbaar. 
De panelen moeten tij~ens de ruwbOuw al 
eo rd worden. 
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- De definitieve wotilngindeling moet al 
tijdens de' ruwbOuw bekend zijn. anders 
lastig nadertTand opperen. 

- Ook het overhouden van elementen is een 
nadeel dit door het hoge eigen .gewicht I 

>80kg ·van de elementen. 
Gipsblokken - Flexibiliteit, hierdoor - Opperen door kozijnen. 

hoeven gegevens pas - Gipsblokken zijn erg vochtgevoelig. 
in een laat stadium - Steiger moet weg zijn . 
bekend te zijn. - Planning is lastig , veel kans op tijdsverlies 

- Bovenlichten bij door de opvolging van werkzaamheden. 
deurkozijnen kunnen - Geeft veel afval. 
voorkomen worden - Spuitwerk of U profielen is slecht 
door makkelijke uitvoerbaar. 
toepassing van lateien. - De vloer moet 2 keer schoon gemaakt 

worden. Voor de smeervloer en na het 
plaatsen van de wanden. 

- De lateien boven de deurkozijnen kunnen 
scheurvorming veroorzaken . 

. . 
Tabel 9.2 Voor en nadelen aangegeven door de projectleJdmg 

Telefonisch Interview Gemeente Eindhoven, dienst ontwikkeling woningbouw, 17 
april 

Niet dragende scheidingswanden is te ver ingezoomd voor de Gemeente Eindhoven als ontwikkelende 
dienst. Er zijn de afgelopen jaren veel taken vanuit de gemeente ondergebracht bij private partijen als 
projectontwikkelaars en bouwers welke de ontwikkeling overgenomen hebben. De gemeente richt zich op 
de hoofdlijnen en het bouwbesluit Het onderwerp scheidingswanden wordt als te kleinschalig gezien, het 
enige wat de gemeente doet is controleren of de voorgestelde wand voldoet aan het bouwbesluit 

Uitzondering zijn specifieke projecten waar aanvullende eisen gesteld worden, een goed voorbeeld 
hiervan is duurzaamheid. In dat geval kan de gemeente beslissen meer invloed op de keuze te willen 
hebben. 

Echter bij 'normale' projecten worden geen aanvullende eisen gesteld aan het bouwbesluit 
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Telefonisch Interview architect Diederendirrex 

Keuze ligt niet bij de architect, hij neemt over wat de opdrachtgever in zijn prestatiebestek aangeeft. Als 
deze niets aangeeft wordt de keuze aan de aannemer overgelaten. 

De architect geeft hooguit zelf aan wat het gewicht van de wand per m2 is en de afwerkingsklasse. Meer 
informatie gaat de architect niet geven, dit valt buiten zijn takenpakket. 

Qua esthetica zijn de wanden gelijk voor architect en heeft deze hierin geen voorkeur. Bij de architect is 
weinig kennis van de voor en nadelen van verscheidende wanden, wel verdienen GIBO en Ytong de 
voorkeur, er wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen beide. Metal stud heeft voor de architect het 
voordeel weinig scheurvorming te hebben. Nadeel van Metal stud zijn de beperkte mogelijkheid voor het 
bevestigen van zwaardere voorwerpen. 

Tabel 9.3 Overzicht van het belang wat de architect aan elk onderdeel toekent 
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Interview Projectontwikkelaar BNO 

1 a. Welke partijen zijn er betrokken bij het keuzeproces tussen de verschillende typen scheidingswanden? 
BNO en de Aannemer zijn betrokken bij de keuze. BNO is verantwoordelijk voor het prestatiebestek welke 
naar de architect gaat. De aannemer heeft de mogelijkheid alternatieven aan te bieden tijdens de 
prijsvorming of wanneer er budgettaire problemen zijn. 

1 b. Wanneer in het bouwproces wordt de keuze gemaakt? 
BNO maakt de keuze tussen de wandtypen bij de start van de uitontwikkeling van de woningen . Op basis 
hiervan wordt een prestatiebestek geschreven waar de architect zijn ontwerp mee gaat maken. Mocht het 
nodig zijn een ander type scheidingswand toe te gaan passen dan kan dit nog tot de bestekfase. Dit 
betekent dat in de VO/DO fase de beslissing definitief genomen moet worden . Normaliter ligt de keuze 
dan echter al wel vast. In uiterste gevallen kan de keuze gemaakt worden tijdens de calculatiefase, dit 
komt echter weinig voor. 

1 c. Hoe verloopt het proces waarbij tot een keuze tussen de verschillende typen scheidingswanden wordt 
gekomen? 
BNO bepaalt welk type wand er toegepast gaat worden, de keuze gaat dan tussen kalkzandsteen en 
gipsblokken/cellenbeton panelen. De laatste twee worden als gelijkwaardig beschouwd. Er wordt eerst 
gekeken voor wie de wanden bedoeld zijn, dus wie zijn de potentiële kopers. In het hogere marktsegment 
woningen heb je te maken de zogenaamde 'ervaren' kopers. Dit zijn kopers die weten wat ze willen en die 
verschil in kwaliteit zien en ervaren hebben. Deze kopers gaan niet akkoord met een 'simpele' wand en 
vragen om kalkzandsteen scheidingswanden. In het lagere segment woningen is het een kosten plaatje. 
De goedkoopste scheidingswand wordt toegepast, er is binnen BNO geen voorkeur dan voor gipsblokken 
of cellenbeton panelen. De keuze tussen beide wandtypen wordt dan ook in veel gevallen overgelaten 
aan de aannemer welke hier een keuze gebaseerd op kosten tussen mag maken. BNO blijft wel de 
beslissende partij binnen deze afweging. De architect heeft hooguit een adviserende rol tijdens het 
keuzeproces. 

1 d. Welke partij heeft de beslissende stem bij het bepalen van het type scheidingswand? 
BNO/Opdrachtgever 

1e. Welke informatie is nodig om een keuze te kunnen maken? 
Het bouwbesluit moet altijd als basis dienen. 
De kosten zijn de belangrijkste factor en dienen overal in meegenomen te worden. 
Voor welk marktsegment wordt er gebouwd. 
Wat voor binnenkozijnen worden er toegepast, kozijnstijlen van 70mm worden als goedkoop 
ervaren en moeten dus meegenomen worden in de beslissing. 
De toepassing van bovenlichten. Bij gipsblokken is het lastig te werken zonder bovenlichten, 
lateien aanbrengen is een moeizaam principe welke voor extra kosten gaat zorgen . 
De afwerking is niet echt van belang, er wordt wel gezegd welke afwerkingsklasse toegepast 
moet worden . Deze wordt echter vaak niet gehaald, dit doordat sausklaar in de praktijk 
behangklaar betekent. Dit levert lange discussies op welke weinig zinvol zijn. De praktijk is nu dat 
sausklaar voorgeschreven wordt om een kwalitatief goede behangklare wand te krijgen . 

2f. Wat is volgens u de doorslaggevende factor bij de keuze? 
De kosten zijn per definitie het belangrijkst. Echter in sommige gevallen kan bij de woningen in een hoger 
segment voor kwaliteit gekozen worden. Dit is wel sterk regio afhankelijk. In Zuid Brabant wordt sterk op 
de kwaliteit gelet in dit hoge segment. Dit staat in contrast met de randstad, hier wordt niet gekeken naar 
de kwaliteit van de scheidingswanden . Dit is te verklaren door de druk op de woningmarkt, er zijn in de 
randstad veel meer gegadigden per woning. Consequentie hiervan is dat er door kopers minder gelet 
wordt op de kwaliteit. 
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2g. Wat is de invloed van kopers bij de keuze? 
Kopers hebben geen directe invloed op de keuze, er wordt hun een lichte scheidingswand verkocht 
zonder verdere specificatie wat dit inhoud. Indirect hebben de kopers wel invloed, dit is dan weer 
afhankelijk van segment waarin de woningen verkocht worden. Het duurdere segment heeft zoals eerder 
gezegd hogere eisen aan de scheidingswanden . 
Er is niets bekend over ervaringen van kopers met de scheidingswanden. In de praktijk klagen kopers 
later niet over de wanden. 

1 h. Zit er verschil in het keuzeproces als het om huurwoningen gaat? 
BNO heeft hier weinig ervaring mee, maar in het geval van huurwoningen gaan de kosten als 
belangrijkste factor spelen. Het gaat dus een op kosten gebaseerde beslissing worden. 

2a. Moet er iets veranderen aan het huidige keuzeproces? 
Nee, de keuze moet bij BNO blijven liggen. Dit doordat elke partij in het bouw/keuze proces haar eigen 
belangen heeft. Dit wil niet zeggen dat er dan een verkeerde keuze gemaakt wordt, maar het is belangrijk 
dat de ontwikkelaar de beslissing blijft maken. BNO maakt de beslissing vanuit commercieel oogpunt, per 
deelplan wordt er gekeken wat de beste optie is voor de kopers. Hierbij acht BNO zich als beste in staat 
om hierin de meest optimale keuze te kunnen maken. 

2b. Bij wie moet de beslissing liggen? 
BNO 

3a. Welke eisen stelt BNO aan scheidingswanden? 

3b K 

De wanden moeten voldoen aan het bouwbesluit 
Er moet een economisch verantwoordde beslissing gemaakt worden, dit betekent dat de 
goedkoopste wand uitgevoerd moet worden. 
Geen aanvullende eisen omtrent de afwerking. 

d d I t b I ""k . dt? un u per on efi ee aangeven wa u e angn}J vm 
Geen belang Enig belang Redelijk belang Groot belang 

AfWêrldng·r ~ -~ I~ '.• ~:-,~-~· -,i .... T f=' . • ·~x .. _:. :: 

Esthetica x 
I rOnderhoud - .. ç~ ... -: x ' -

Garantie x 
Levensduur -_, T-' I• :x 
Kosten x 
Duurzaamheid· I .... -, .. "-. ;-' . x ft i•, I ' ..... 
Installaties x 
Bnndwerendheld ,,- x.f I • ,I ' .-. · 
Geluidwerendheid x 

1 • FleXIbiDtelt x ' ' 
Tabel 9.4 Overztcht van het belang wat de opdrachtgever aan elk onderdeel toekent 

3c. Welke typen scheidingswanden past u toe? 
Kalkzandsteen is de beste keuze, dit is kwalitatief de beste optie. Het is echter wel de duurste optie. Bij de 
wanddikte gaat de voorkeur uit naar scheidingswanden van 1 OOmm, wanden van 70mm zijn niet altijd te 
voorkomen. Dit komt doordat het met woningbouwplattegronden vaak spelen met centimeters is om te 
voldoen aan eisen welke gesteld worden aan de maatvoering van woningen . 

d 3d. Wat zijn vanwt uw ervanng e voor en nadelen van de verschillende wandtypen? 
Wandtype Voordelen Nadelen 

KalkzandatMn - Is globaal Olildèrzocht, - Economisch niet voordelig. 
(zelf geen ervaring interesSàn\altematief 
mee) doordathet 

kalkzandsteen is. 
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- Kwalitatief uitstekende 
optie 

Beplating op skelet -

Cellenbeton paneel - Economisch 
verantwoordde keuze. 

Gipsblokken Economisch -
verantwoordde keuze. 

Tabel 9.5 Voor en nadelen aangegeven door de opdrachtgever 

4a. Wilt u nog iets toevoegen aan het interview? 
Niets meer toe te voegen 

Interview Hoofd Calculatie 

Keuzeproces 

Niet geschikt voor koopwoningen. 
Achterhout opnemen is een optie maar niet 
als je bedenkt dat een woning gemiddeld 
50 jaar meegaat. Voldoende achterhout 
opnemen om 50 jaar wijzigingen op te 
kunnen vangen is geen optie. 

·., 
Uitvoering van bovenlichten is vaak 
noodzakelijk, dit doordat het uitvoeren van 
lateien lastig is. 

1c. Hoe verloopt het proces waarbij tot een keuze tussen de verschillende typen scheidingswanden wordt 
gekomen? 
Dit hangt af van het type project, is het een werk van de markt, een externe opdrachtgever of eigen 
ontwikkeling. Bij een werk van de markt of externe ontwikkelaar is de kans groot dat het vast ligt wat voor 
wandtype er toegepast moet worden. Er wordt in elk geval altijd een wandtype voorgeschreven, de 
opdrachtgever kan er wel voor kiezen om in het bestek op te nemen dat er een gelijkwaardig materiaal als 
alternatief gebruikt mag worden. Komt het werk van de eigen ontwikkeling dan is het makkelijker om te 
kiezen voor een ander type wand. Binnen Ballast Nedam Zuid wordt altijd getracht de opdrachtgever te 
laten kiezen voor cellenbeton panelen. Dit doordat BNBZ jaarcontracten heeft met de leverancier van 
cellenbeton panelen. De kostprijs is hierdoor dusdanig laag dat het per definitie de goedkoopste variant is. 
Binnen dit jaarcontract valt de levering, het stelwerk, sleuven frezen en behangklaar opleveren. 

1 d. Welke partij heeft de beslissende stem bij het bepalen van het type scheidingswand? 
Opdrachtgever 

1g. Welke informatie is nodig om een keuze te kunnen maken? 
Niet bekend 

1 i. Wat is volgens u de doorslaggevende factor bij de keuze? 
Kosten 

Scheidingswanden 
3a.Welke eisen stelt u als Calculatie aan scheidingswanden? 
Vlakheid, de geluidseisen en dat het werk buiten tijdens de uitvoering soepel loopt. Hiernaast is beperken 
van faalkosten belangrijk. Dit wordt gedaan door met het jaarcontract te werken. 
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Kosten 
4a. Hoe worden de kosten voor scheidingswanden berekend? 
4b. Hoe kunnen de kosten het beste in een rekenmodel worden meegenomen? 
4c. Welke kosten moeten er meegenomen worden als er een keuze gemaakt moet worden? 
4d. Wat zijn de kosten? 
Het is het verstandigst als de kosten op projectbasis bekeken en vergeleken worden. Het heeft weinig zin 
om vierkante meter prijzen met elkaar te vergelijken zonder dat dit gekoppeld is aan een project. Door 
projectmatig prijzen te achterhalen zijn de prijzen te herleiden en beter onderbouwd. Dit omdat de 
aanbieder een echt project moet calculeren. Het opvragen van vierkante meter prijzen is niet accuraat 
genoeg. Hiernaast is met het opvragen van offertes voor het zelfde project gemakkelijker een vergelijk 
tussen de kosten te maken. De offertes zijn op gelijkwaardige basis opgesteld. 
In overleg met de calculatie is besloten om deelplan 8 van het project Berkelbosch te gaan gebruiken als 
onderlegger voor mijn vergelijkingsonderzoek. Voor deze deelfase bestaande uit 48 woningen ga ik de 
calculatie doen betreffende de niet dragende scheidingswanden. Hierbij moet ik tevens rekening houden 
met de afwerkvloer, welke vooraf of na het stellen van de wanden gelegd kan worden. Ook het freeswerk 
en de afwerking van de wanden gaat meegenomen worden . 

Naast de calculatie van de scheidingswanden ga ik de planning maken voor deze deelfase. Per type 
scheidingswand wordt deze planning opgezet, dit is nodig om te kijken wat de effecten op de bouwtijd zijn 
voor elk type scheidingswand. Dit weer om de tijdgebonden kosten mee te kunnen nemen in de 
berekening welke als grondlegger moet gaan dienen voor het op te stellen keuzemodeL 

4a. Wilt u nog iets toevoegen aan het interview? 
Niets meer toe te voegen 
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3. Relevante artikelen bouwbesluit 

Afdeling Beschrijving Consequentie 

2.1 Algemene sterl<te van de bouwconstructie De bouwslof moet voldoen aan berekening volgens NEN 6790 

2.2 Sterkte bij brand Brandwerendheld op bezwijken ten minste 30 minuten 

2.11 Beperking van het ontstaan van een Matertaal rookafvoer moet onbrandbaar zijn volgens NEN 6065 
brandgevaarlifke situatie 

2.12 Beperking van ontwikkeling van brand Bijdrage tot brandvoortplanting ten minste klasse 4 volgens NEN 6065 
2.13 Beperking van uilbreiding van brand Ten minste 30 minuten WBDBO volgens NEN 6068 
2.14 Verdere beperklng van uilbreiding van brand Ten minste 30 minuten WBDBO volgens NEN 6068 

2.15 Beperking van ontstaan van rook Rookdichtheld constructie onderdeel ten hoogste 1 Om-1 volgens NEN 6060 

2.16 Beperking van verspreiding van rook Ten minste 30 minuten WAD volgens NEN 6075 

2.19 Inrichting van rookvrije vluchtroutes Ten minste 30 minuten WBDBO volgens NEN 6068 en afmetingen cq prestalles 
conform tabel 2.166 van het bouWbesluit 

3.1 Bescherming tegen geluid van bulten Geluidwering tenminste 20 dB(A) volgens NEN 5077 
3.3 Geluidwering tussen verblijfsruimten van Geluldwering tenminste -20dB (Uuk) volgens NEN 5077 

dezelfde gebrulkstunctie 
3.4 Beperking van galm Nagalmtijd en Geluldsabsorptie volgens NEN 5078 
3.5 Geluldwering tussen verblijfsruimten van Geluidwering tenminste -5dB (Liuk) volgens NEN 5077 

verschillende gebrulkstunctie 
3.6 Wering van vocht van buiten Luchtvolumestroom door scheidingswand 20" 10-6 m3/(m2.s) en waterdicht 

volgens NEN 2778 
3.7 Wering van vocht van binnen Gemiddeld wateropname welke niet groter Is dan 0.01 kg/(m2.s1/2) en op geen 

enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m2.s1/2). volgens NEN 2778 

3.15 Beperking van de toepassing van toepassen van materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen vrijkomen 
schadelijke materialen of waaruit Ioniserende stralen als bedoeld In de Kernenergiewet kunnen ontstaan 

5.1 Thermische isolatie Warmteweerstand van ten minste 2,5 m2-KfW volgens NEN 1068 

5.2 Beperking van luchtdoorlatendheld Luchtvollumestroom nlet groter dan 0,2 rn'Vs volgens NEN 2686 

5.3 Energlezuingiheid Verwijzing naar afdeling 5.1 

In bovenstaande tabel zijn alle artikelen genoemd welke direct van invloed zijn op de regelgeving 
betreffende de niet dragende scheidingswanden. Er is per artikelnummer aangegeven waar het artikel 
over gaat en wat de consequentie of het gevolg van het artikel is. 
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4. Vlakheidseisen 

""'""" A 9 c D E F 

Glad Of4*'ilak voor hQ98 ruad o~rvlak voor normlilt 

'"'""- viewka...,n. vlflua&e ..... E91 al -ol<. ..... _M>fk. 
Atgo.oogct """""'•"-

Niell4 k. 

voooen oewld on oppoMak Vc»gQn gowk1. QlllinW'It on v~~•ngefrii!VIen 
vollod'Q ~fimd. Vr1 van QHd'tJurd. Vr~ van oeeet~uurd . Or»tferhodon VOQQ8ll gw.Ud. ()nQft~n 

e..wwk~nvan ~r04W'tn,hOIIe ~wn,hotlo bowetkJ'IgtQtOOV«'' c I mm lijn bewortmosgr~..: I mm zJl 
QQPiillr'Vtak •n \IOOQen ~i'llon.hn~ v~n •n onen...n.dfllfl. """'""."_ ,..__ v""9"1~ N..V.T. 

~tavoorgematMI"CC 

vorf~m of d\n\8 en Getd'iiUVOOI rM&If 

llctlçeklelrf'dG af'Wofle.llgMl -ngdmiddoiiJOI ~voor grof 

van behang, ladi.t on fin gtll(r'UC::N.-...~.ng , ~ruCUHrde atwgr~ tMct1klvoor~rl, 

OHdllol \"®1" hoog- on QOSiructu<oonlo .... .....,.. z.,.,, ~c•• .. u .. met "ove zoals, pt,..Qnllrffilkk mol ~hm.mgen.~ 

zi~lilf'deverisyst8fTWn zoell pMCierw91'k ~TMI Muçlwf'tn~ftmat korr~ootle > 3rnrn, utsluilcnt ~voor 'idl'~·~-l 
To.paasi"'g!!uobicld on 00n (""'t'Jb•f""''J. korrvt9foottl < 1 mm. )<Qrrelt;W00h0'4n t tot 3 mm. -on~ ~~ ...~,. .. 
Vl~ttolerantin in 
mmbijwnonctll1hgo 

< 1 < I < 1,5 <2 "" "" etllMd tu&Mn dit 
m..Cpunlen van: 0,4m 

tm 1,5 2 • s • s 
2m 2 ~ • e • • VI __ ..".,. 

:-enMn hc»knmm bij 
.".".,..__,. 2 ~ • • • • 
~do-n-
>en: 0,4m 

Tabel met vlakheidseisen (Bron Bedrijfschap Afbouw) 
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CD 

Analyse op projectbasis 

Wat moel: er gebouwd worden? 
1.1 Wc1t is de functie van het gebouw? 

1.2 Welke dimensies heeft het gebouw? 

1.3 Hoeveel moet er gebouwd worden? 

Waarom moet het gebouwd worden? 
2.1 W.aitrom wordt het projecl op deze wijze gtorealiseerd? 

3 Waar moet het komen te staan? 
3.1 Waar is het projc-cr: gek>gen ? 

3.2 Hoe loopt de ontsluiting van het bouwterrein? 

3.3 Hoe ziel hetbouwterrein er uit? 

4 Wanneer moet hel gebouwd worden? 
4 .1 Op welk ti dstlp moet er gestart worden? 

4.2 Met welk ritme moet er gebouwd worden ( 

4.3 wat is de bou..wolgorde? 

5 Waarmee moet het gebouwd wordên'? 

5.1 Wat voor materieel moet er toegepast worden? 

5.2 Wat voor pers.oneells er beschikbaar? 

Sd Welke materialen z.i jn voorgeschreven? 

f-be moet het gebouwd worden? 
6.1 Wolf b de opbouw van de draJtconsm.Juie? 

6.2 Wat is de werkwijze voor het project? 

6.3 Wat heeft prioriteit binnen ht't projecr? 

Hesseis 8reds 19 wontngen 

()(!zinswoning · woonruimte 

Woningblok 97500 !( 8600mm 

BeukmaatS lOOrnm 

RoJtp Veldho-..n 14 wonlnaen ·Type Al 

Ge zinswoning ·woonruimte 
Woning 9300 )' 12940mm 

Beukmaat SBSOmm 

19 rijtjes woningen crondsebonden {onderdeel 14 vrijstaande woningen grondgebonden 

van 70 woningen) (onderdeel van ?0 woningen) 

Het is een eigen onrwikkellngswerk welke de 

bouwdivisie \lan werk moet voorzien. 

Breda - binnenstedelijk 

Binnensledelijk 

Beperkte ruimte door het binnenstedelijke 

karakter. 

an-09 

1 wonil'\fJdag 

Er wordt paralel aan de toekomnige "Straat 

gebouwd, dit om .Je straat Relijk met de 

won1ngen op te kunnen le\leren. 

Torenrupskraan 

nvt 

Beton 

Het Is een eigen ontwikkelingswerk welke de 

bouwdîvl~e van werk moet voorzien. 

V'-"ldho11cn - randgebled 

Binnenstedelijk 

Beperkte ruimte door het binnenstedelijke 

karakter . 

aug..()8 

1 wonin&Jdag 

Er wordt parë~lel aan de toekomstige straat 

gebouwd, dit om de straat gelijk. met de 

wonin~n op te kunnen leveren. 

mobiele kra.an 

nvt 

hlk!andsteen- beton 

Bertcelbosch fue 8 • ZO wonir~~en • Type Al 

Gezinswoning · woonruimte 
211 ) k,ap wamneen 19000 )C t444(}mm 
Beukmaat S985mm 

Verschil 
Geen v(.'r~hil 

Er rit verschil in de dimenoç,les. Dit verschili 

is echter een buitenwerk.se maat en daardoor niet 

van invk)ed op de scheidingswanden 

20 woning\l!n grondgebonden (onderdeel van 48 Oe hoeveelheid en het yyf.)e woning kan invloed 

woningen) hebben op de wandkeuze i.v.m. afwerkniveau en 

hoe ... eelheden 

Het Is een eigen ontwikkelingswerk. welke de 

bouwdivisie van weö:. moet voorzi-en. 

Eindhoven- r andgebied 

Ontsluiting bij de ring in Eindhoven, wel 

binnenstedelijk 

Veel ruimte doordat her onderdeel Is v<ln een 

woningbouw project \lan 900 woningen 

eind 2009 

1 woning/dag 

Er wordt paralet aan de toekomstige straat 

gebouwd. di t om de straat gelijk met de 

wonJ.ngen op te kunnen leveren. 

mobiele kraan 

nvt 
Kalkrandsteen - beton 

Geen verschil 

locatie: is Noord Brabant. ge('n Invloed op de-

keuze 

Geen ... erschil. woningbouw is meestal 

binnens~edeliJc: of een nieuw rand8ebied bij een 
stad of dorp 
Oe hoe\leefheld beschikbare opstagruimre is niet 

"a" inv\oed op de keuze. Bij alle wandtvpes wordt 

met \'olie vrachten bij levering gewerkt. Hiernaast 

Is de opslagplaats na het opperen de wonlng zelt 

Geen Invloed op de keuze 

Geen verschil, dit ritm(' is standaard voor alle 

nieuwbouwpro·ecten binnen BNB 

Geen ... erschil en geen invloed op de keuze 

Geen vc rschil type kraan 1s niet van invloed 

nvt 

zie 6.1 

Beton tunnelbekisting k::~tkzandstccn lijmelementen · Beron schilvloeren ICalkzandstecn lijmelementen ·Beton se bilvloeren Ruwbouw mcrhode is \lcrschillend per project. 

D•t heeft 1nvloed op de keuze voor het type 

scheidi_l'!g_swand 

Onderbouw, skelet mb\1 tunnelbek istlngen, 

binnenblad gE'Yelsluiting met kalk.zand of HSB 

Onderbouw, Skek!t van kalluandst.eenelemencen Onderbouw, skelet van kalb.andsteenelementen Oe werkw1jze verschilt per project, d1t heeh 

en schilvloeren. met~ei'Nt"fk. buitenblad , 

elementen, metselwerk bultenblad. pannendak. pa Mendak 

Voortgang ruwbouw, gevel/dak sluiting, 

<lfbouwvoortgang 1 woning/dag 

Voortgang ruwbouw, gevel/dak sluiting, 

afbouwvoortgang I woning/dag 

en betonsdlifvloeren. meuelwerk buîtenblad. 

pannendak 

Vo~lgang ruwbouw, gevel/dak sluitin&. 

afbou-.woortgang 1 woning/dac 

invloed op de keuze voor het type 

scheidingswand 

Geen \1\!r:!lchil 

)> 
ut 
ë 

U'l 0. 
ct> 
ct> 

)> < ct> 
Cil :::l iiï 

D) CD 
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U) 
(1) 
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0 -· (1) 
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Cl) 
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...... 
0 
0 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

3 

3.1 

3.2 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

Analyse scheidingswanden 

Wat voor schektlngswand moet er gebouwd worden? 
Welk type scheidingswand is voorgeS(hreven? 

Welke dimensies heeft de scheidingswand? 

Welke functies hebben de wanden 7 

Hoeveel moet er Kebouwd worden? 

Waarom moa1 het gebouwd worden? 

WalHOm is dit type wond hier vo<Xgesthreven 

Waar moet hel komen te staan? 

Waar In het pro"ect zrn de wanden gesitueerd? 

Hoe is de: werkplek bereikbaar? 

WanneGr moet het gebouwd worden? 

Op welk tfdstip moet er Restart worden? 

Wat Is de voorbereidingstijd voor de scheid ingswanden? 

Met welk ritme moet er geboowd worden? 

Wat i~ de bouwvolgordel 

Waarmee moet het gebouwd worden? 

Wat voor materieel moet er toegepast worden? 

Wat voor personeel is er beschikbaar? 

Welke mater1:llen zijn voorgeschreven? 

Hoe moet het gebouwd wordan? 

Wat Is de voorgeschreven wandopbouw 

Wat Is de werkwijte voor hel project? 

Wat heeft prioritelt binnen het project? 

Hesseis Breda 19 woningen 

Geen voorschrift 

Oe gehele woning getekend met 100mm wanden. 

Verdiepingshoogte 2600mm 

Schelding tussen verblljfsrulmten en scheiding 

tussen verblijfsgebied en verblijfsruimte 

19wonlngen 2 verdiepingen (onderdeel van 

ereter bouwproject) 

nvt 

Binnen de wonlnl!:en 

Elke woning is bereikbaar vanaf de bouwwegen 

nvt 

ll ·l4wk 

1 woning per dag voorzien van alle 

scheid ingswanden 

nvt 

Oppermaterieel, geschikt voor opperen door 

gevel en niet van boven. 

Onderaanneming 

Bestek schrijft materialen voor 

Geen voorschriften 

Opperen na gereedkomen betonskelet. verder 

geOjk aan 6.2 van de projectanalyse 

Bouwtempo en budaetbewaklng 

Rosep Veldhoven 14 wonlnaen ·Type Al Berkelbosch hl se 8 • 20 woningen ·Type Al 

Cellenbeton Cellenbeton I Kalkzandsteen 

Wanden van 70 en lOOmm dik getekend en Wanden 70 en lOOmm dik getekend. 

voorgeschreven. Verdiepingshoogte 2630 Verdiepingshoogte 2660-2700 

Schelding tussen verblljfsrulmten en schelding Scheidlog tussen verbiiJf~ulmten en scheiding 

tussen verbfiJfsgebied en verblijluuîmte tussen verblijfsgebied en verblijfsruimte 

14 woningen 2 verdiepingen (onderdeel van lO woningen 2 verdiepingen {onderdeel van 

groter bouwproject) groter bouwproject) 

Cellenbeton Is de voorkeur van de opdrachtgever Cellenbeton Is de voorkeur Vdn de opdr<.~chtgever 

BN omwikkeling, geen uttvoerlngstechnlsche BN Ontwlkketing, geen uitvoeringstechnische 

redenen r(!denen 

Binnen dt:' woningen Binnen de woningen 

Elke woning is bereikbailr vanaf de bouwwegen Elke woning i !i bereikba:lr vanaf de bouwwegen 

nvl nvt 

13-14wl< 13-14wl< 

1 woning per dag voorzien van alle 1 woning per dag voorzien van alle 

scheidingswanden scheidingswanden 

nvt nvt 

Kraan of vcrrijker tbv opperen panelen, Kraan of verrijker tbv opperen p;mehm, 

elementenstelmachine elementenstelmachine 

Onderaanneming Onderaanneming 

Bestek schrijft materialen voor Bestek schrijft materialen voor 

Afwerkklasse 8 Afwerkklasse 8 

Opperen na gereedkomen dragende wanden, Opperen na gereedkomen dragende wanden, 

vcrder gelijk aan 6.2, profect~n~IV$<' verdN gelijk aan 6.2 van de projectanJiv1t> 

Bouwtempo en budgetbewaking Bouwtempo en budgetbewaklns: 

Er zit verKhilln de voor~chr iften. dit m~t et"hter 
niet meeeenomen worden als keuleaspeet 

aangezien het hier om een 1\leoweobjectleve 

keuze gaal 
Wanddimensies verschillen en moeten 
meegenomen worden 

Oe functie van de wand verschilt per 

scheidingswand. Dit moet dan ook meegenomen 

worden bi' de keuze. 

Tweeledig an\woord. geen effect op de strikte 

keuze tussen de scheldingsw;Jnden z.ol.:~ng het 

seriematige woningbouw betreft. Het heeft wel 

effect op de ADK. dez.e wordt verdeeld aver de 

woningen. 

Er zit verschil In de voorkeuren, dit moet echter 

niet meegenomen worden als keozeaspect 

aange:ien het hier om een nieuwe objectieve 

keuze gaat 

Geen verschil 

Geen verschil 

nvl 

Geen verschil 

Geen verschil 

nvt 

Hier zit verschil in, dit moet meegenomen 

worden 

Geen vers.chil 

Verschillende materialen per project 

voorgeschreven. dit m~t echter nil::!t 

meegenomen worden als kCllZC>..J.Spect •••'"il::!lLen 

het hier om een nieuwe objectieve keu re gaat 

VerschUin afwerk!.: las se mogelijk, dit moet 

meegenomen wordeu 

Oppermoment verscf'l!lt. hiernaast verschil In 

bouwmethodick. Dit moet meegt>nomen wordt>n 

Geen verschil 
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6. Algemene bouwplaatskosten begrotingen van 4 projecten 

Project 1: 
Project 2: 
Project 3 
Project 4 

Gerben van Nes 

Berkelbosch fase 6, Eindhoven 
Berkelbosch fase 8, Eindhoven 
Rosep, Veldhoven 
Hessels, Breda 
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Samenvatting algemene bouwplaatskosten voor project 1, Berkelbosch fase 6 

I 
!BALLAST NEDAM BOUW R8fliO: Zuid versie 2008 

maart 
i TOTAALBLAD BOUWPLAATSKOSTEN 

I 

!Werk omschrijving: 74 woningen BERKELBO,gcu EINDHOVEN datum: 26-nov-08 
Werknummer: 700664 fase 6 
•Datum b8flrotinq: 
Peildatum: ,,, ,, '" Uurloon € 36,00 
Start werk: ,,,,,, ,,,,,,, 

Aanloop 16 7 oo daoen I 
Doorloop= 106 dagen 

I 

Totaal = 273 dagen 

2008 189 daoen 
n· 2008 224 daQen 

IHuurdaoen: 2008 366 dagen (bplinr.) 

Factor over Produkfedaaen 2008: 

Toezichthoudend personeel: 22'l 1 19 
lproduktiedg. 189 

Huurdagen malerieel: huurdaoen ~ 194 
produktiedg. 189 

IKOQE' : :: HOOFOGOOEP> · · • · "' ·, .- . . . ··:·· :., •·• · . • ::· ~f;lMAlJ.~f; ;· ::;: ::: •'• 1''' TIJDGIEBONffEJ'l :: ' : :·· " .... ,: : TOTAAL ' . ::. l l 
l1 i i. ~î ifi :.1• . . ltM··q ' )"··~·· .. /, · "11!~ · .-r'" · ···n · 1 "~_.( 

kosn:N ti! J! hl 1. . 
."1' ~ i 11 I KO~ . • I I t tI 1. 1 ' i HUBRI:ËK ! Ei I i I .. IJ . 11. 1.. , .1 . 1 .!:Htti : : ... 1.1 Uil . I , li ~~ STEN. 1 .. ~ . :1 ! ! I :! lil ! : . 

J 
51 TOEZICHTHOUDEND PERS. € € 448.628 81 € 448.628 81 I 
52 BOUWPLAATSINRICHTING € 33.693 94 € 110.509,27 € 144.203 21 l 
53 VERBRUIKSKOSTEN € € 26.327 69 € 26.327 69 

I 54 ZWAAR MATERIEEL € 29.162,09 € 213.583 58 € 242.74567 
55 KLEIN MATERIEEL € 1.927 56 € 18.683 72 € 20.611 28 
56 BEKISTINGEN € € 12.158 50 € 12.158.50 
57 TRANSPORTKOSTEN € 5.44536 € 85.668,30 € 91.113,67 
58 MATERIEEL NIET IN HUUR € 15.010 00 € € 15.010.00 
59 ALG.BOUWPLAA TSKOSTEN € 15.974 93 € 92027 € 16.895 21 

3000 BOUWPLAATSUREN: 2 00 uur á Euro 36 00 € 72 00 
I 

~t~~JL. : .I . ,! .liH 11 ~!J.I I JJIII~ I!~ I. ~ ot~lr.1!f!HI t .. . , ,3Jlt, é . ···- 1: I!~~ . ,1 . • . , 
1 1~~ I ~~4~~*'i 1~ 1 I 11 I! Wlf I ( . . "' . " 1:tli$4;,1i~ ;. '.i : ' : :, • '· 

i€ 1.~1·~~~3 ' 
' € , ,I'J;3.7 !W· 

perdag € 3.357 07 € 3.728.08 
per daq per wonlnQ € 45 37 € 5038 

Voor accoord hoofd produktie ..................... 

I 
.ê!'!_~!'uid _ __ I -.-·-······ 

blz. 1 ...... ·-
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Samenvatting algemene bouwplaatskosten voor project 2, Berkelbosch fase 8 

BALLAST NEDAM BOUW Regio: Zuid versie 2008 

maart 
TOTAALBLAD BOUWPLAATSKOSTEN 

Werk omschriivinp : 48 woni nqen BERKELBOSC'..H EINDHOVEN datum: 26-nov-08 
1Werknummer: "10 0 686 faseS 
Datum beqrotinQ : 
Peildatum: ,, , , ,,, , ,,,,, Uurloon € 36 00 
Start werk: .. 

IProdu Aanloop= 1B2,00 da!.Jen 
DoorloOP= 92 daoen 

Totaal x 274 dagen 

,",_." 2008 189 daoen 
n· 2008 224 dagen 

11-humi=An· 2008 366 dagen (bplinr.) 

I Factor over runrio' !2008: 

I 
Toezichthoudend personeel: ~ 119 

produktiedQ. 189 

Huurdagen materieel: "l;,~ a6.6 1 94 
produktiedg. 189 

~~~ft: .!:l:ll 1111' ·• , ilrl \ ; :r:)Hi I I!~Ht:•: 1!1.111 liill; :I lil . : 11-tl':; '; ii I I ill' ' : il'i t I: i'. 

I ,. , :. I I ~5~filft'if'G"9 1.1. u.m. 1.1. ' ' ~·l!:t:< i t' . 1 )1!i!!ll 111111
1 TIJ I ' " I I !i.l.i l lil~ ~ST~i;ÎeWT'"'ir:t! : · :- : ;.:~:~•:• ' .· lh~~~- li))i J 1.1 · Aiè.~ i ' ~:n 

51 TOEZICHTHOUDEND PERS. € € 408.790 84 € 408.790 84 
52 BOUWPLAATSINRICHTING € 32.556,82 € 106.498 24 € 139.055,06 
53 VERBRUIKSKOSTEN € € 26.617 53 € 26.617 53 
54 !ZWAAR MATERIEEL € 33.765 98 € 171.340 10 € 205.10608 
55 KLEIN MATERIEEL € 1.927 56 € 18.801 00 € 20.728 56 
56 BEKISTINGEN € € 7.089 60 € 7.089,60 
57 TRANSPORTKOSTEN € 4.991 58 € 78.394 41 € 83.366 00 
58 MATERIEEL NIET IN HUUR € 11 .370 00 € € 11.370 00 
59 ALG.BOUWPLAATSKOSTEN € 13.025 36 € 923 65 € 13.949 01 

3000 BOUWPLAATSUREN: 2 oo uur á Euro 36 00 € 7200 

T~~~Ml~~~j : •. . !!!:!.! .•!!l! l._IJ!W , . . l .(!! ~T!~?·~ U!! ir !Hi !1 • ·t··ü ; ~~~~sa6 I! llilifr. 1: i_ ~·! . I I ~UI.164.~ [ . . .. "i1li34;t1N··· " . . . ::i., i'' ~ ~ ~~s,~r . f -··.···· .J. 1 ·~ 
~!:i~ , I 11 < 'i'i >f •·i' ' • 1-ii i1 ! lH" · "E'. ,_:2;' '. i · ·~···;"i;ii·,· : ': <,~ \ • '17" ·s '"1'5 • · ·, · ;;'!' · ·•· :·.; , ; ,- :t ;·;;, ,· : 19~~ 
loerdag € 2.987 06 € 3.343,67 
loer dag perwoning € 62 23 € 69 66 

Voor accoord hoofd produktie ..................... 

BNBZuid blz. 1 
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Samenvatting algemene bouwplaatskosten voor project 3, Rosep 

I 
BALLAST NEDAM BOUW Regio: Zuid versie 2008 

I maart 
TOTAALBLAD BOUWPLAATSKOSTEN 

werk omschriivino: 74 worlinae:n ROS EP VELDHOVEN datum: 26-nov-08 
Werknummer: ïO 06 S6 

Datum beQrotinq: 
Peildatum: ,,,,,,,,,,,_, Uurloon € 36 00 
Start werk: " 

Produktied 10en· Aanloop= 135,00 dagen 
Doorloop= 104 dagen 

Totaal = 239 dagen 

"o, 2008 189 dagen 
2008 224 dagen 

2008 366 dagen (bplinr.) 

Factor over nrnn• 12008: 

Toezichthoudend personeel: ~ 1,19 
produktiedq. 189 

Huurdagen materieel: 3fill. 1 94 
produktiedg. 189 

KOOE:r,-·'·1 ~q~r00~f!7P 1 1 1 (;:!' ··1 11; l'i·~~ ~ ï; : 1 1 I · '1'1'~i ,· gf5NMAL)GE,,I,+,!I I!, ,',I •I c! i,'·' :' [TIJOOEOONDEN .'•, ,'
1 
:( ' • ., · ' ' !r'•t JP:T:Mt ' I I ' I ~· 

. ):JY:J ~~ - Kosr éN; '·'~nr ~td: !rrl t Ki''~f.i l i:lli _illrl t ".ll~ :l ~" l ' ' .,. .• · I i:;, < '~~tot', • ' ~~41; 1 1 "! :~. ~< l t,I ,I L~-~:~~~~ :~ .• :.11, . : ' :- ~ ... ~ ::·:· ' ' ' '!" ~·' · '· ' ' ' t , l t, QS! .EN•t• ·! l,._ ~ ~~ ~ ~ - •·'•'''· ~ · .. t. ~ ~ AliBRI;EK . ' ' , ' ·• 
I 

51 TOEZICHTHOUDEND PERS. € € 393.637 89 € 393.637 89 
52 BOUWPLAATSINRICHTING € 34.063 22 € 105.717 24 € 139.780,47 
53 VERBRUIKSKOSTEN € € 23.472 96 € 23.472 96 
54 ZWAAR MATERIEEL € 42.008,97 € 233.862,27 € 275.871,24 
55 KLEIN MATERIEEL € 1.927 56 € 17.154 09 € 19.081,65 
56 BEKISTINGEN € € 11.347,94 € 11.347,94 
57 TRANSPORTKOSTEN € 4.991 58 € 78.180,53 € 83.17211 
58 MATERIEEL NIET IN HUUR € 15.010,00 € € 15.010,00 
59 ~LG.BOUWPLAATSKOSTEN € 15.974 93 € 805 66 € 16.780 60 ' 

3000 BOUWPLAATSUREN: 2 00 uur á Euro 36 00 € 72 00 i 

! 

lfE"Jite~~~t·, 1 1 n:e'\i'!'i\,'lifi'l lll · · i ~ ~ ~ · ~ ~ l : iE• 1 1 .1~l~~f~'(H ''I i,:.: •. ,:_:: 
J 1.111 1.$40; ·.2: •· .. lH!. "d 1.i I ·1! i 11 !;:~nr~~~= n 1: ),i 11 ~t ~~ : ~ : ~ ~ t' . '.i ~~\!~;~~·~·· '!lllil ','i: j••' .l! .. . . 1 29,~ 

lperdaq € 3.615 81 € 4.093,00 
I per dag per woning € 48 86 € 55 31 

Voor accoord hoofd produktie ..................... 

BI'J.E\Z:IJ!cl .... _L - ""--"-·---- btz._l __ 
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Samenvatting algemene bouwplaatskosten voor project 4, Hesseis 

BALLAST NEDAM BOUW Regio: Zuid versie 2008 

maart 
TOTAALBLAD BOUWPLAATSKOSTEN 

Werk omschriivinQ: 24 won i noen HESSELS BREDA datum: 26-nov-08 
[Werknummer: 7006•18 

Datum beÇJrotinÇJ: 
Peildatum: 

'"''''''''''' 
Uurloon € 36 00 

Start werk: '" 

·Produktiedaaen· AanloOP= 141,00 daQen 
Doorlooor 24 daoen 

Totaal = 165 da!len 

PNVI, .knon<>non· 2008 189 daqen 
2008 224 dagen 
2008 366 daÇJen (bplinr.) 

'Factor over nr<Vi" 12008: 

Toezichthoudend personeel: m t,t9 
I oroduktiedo. 189 

Huurda!len materieel: ln•n~rn"nAn 366. 1 94 
produktiedÇJ. 189 

~q~îiîl lffi9~.0011~'fP I il.Üir·i H Ji I j I i li 11 i• i rt~~~: :iiJ.ii.,)I Iril: il'i l:IJOG~fXltilD~ j !. 1!1.hi lllïii TQI~. i ill i I Ros 'ft.ï · l !·' 1
• l'l rf: ·: : t , . •'I· ·-· · : . .. ...... . ,",, . .. ·•rr · <r· ~~· · · · ·:: · . .T : ,;• .. : ~ ~: . ,, :·ll }·l ~. • ' Butmlè!<::: ·: · •: :, ' 1' : ..: , .· , . • ·' ·• · ,,,,, . ,, ; , · . · 1 ,_ · , 

51 TOEZICHTHOUDEND PERS. € € 242.687 07 € 242.687 07 
52 BOUWPLAATSINRICHTING € 18.245,57 € 42.362 99 € 60.608 56 
53 VERBRUIKSKOSTEN € € 13.879 18 € 13.879 18 
54 ZWAAR MATERIEEL € 5.237,24 € 54.382,33 € 59.619 57 
55 KLEIN MATERIEEL € 1.27865 € 9.937 16 € 11.215 81 
56 BEKIST1NGEN € - € 1.818,67 € 1.818,67 
57 TRANSPORTKOSTEN € 2.72268 € 37.408 32 € 40.131 00 
58 MATERIEEL NIET IN HUUR € 5.120,00 € € 5.120,00 
59 ALG.BOUWPLAA TSKOSTEN € 7.052 68 € 556 21 € 7.608 89 

3000 BOUWPLAATSUREN: 2 00 uur á Euro 36 00 € 72 00 

TPT~~:;,; i!!!!! Hf' •: ' '.!~r.: ,:.U: :.!H!! . JU! F~·~~~~ L.:m.: PH!. 
PEJ1 iWÖ~lNG llill'i•. ' <11! ', ., 11 1. tJ',!, ,,~, ,.,'! 1,65;~7, 'il i" H ; I/ ; 

~ !Hl! ~;~~~~!i1: :·1!.: .!HU! l· .t ' il·l ,6.793,00 , ;'1 h; 1 d L i 
' ~ i .j !1~:?6<J,7.4 i 
• t: ' , , ; T i~ 1ai4~36!· 

perdag € 2.442,62 € 2.683,40 
per daQ per wonin!l € 101 78 € 111 81 

Voor accoord hoofd produktie ..................... 

BNBZuid blz. 1 
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7. Case ten behoeve van de uitgevoerde testen. 

Onderstaande aanwijzingen en de bijgevoegde bijlage zijn onderdeel van een testcase om het 
keuzemodel te testen. Het doel hiervan is om de werking van het keuzemodel aan te tonen. Het 
keuzemodel is zonder gebruiksaanwijzing te gebruiken, het is wel aan te bevelen om in het invoerscherm 
van het model rechtsboven op link naar de gebruikersaanwijzingen te klikken . Hier staat een korte uitleg 
over de 3 functies binnen het model. 

Aanwijzingen case Hogebrug Maarssen (48 woningen) 

Bijlage 

Project bestaat uit 48 woningen. 24 keer type A1 en 24 keer type A1spiegel. Deze woningen zijn 
elkaars spiegelbeeld 
Er staan geen wanden op de zolderverdieping 
De verdiepingshoogte BG is 2800mm 
De verdiepingshoogte 1 e verdieping is 2600mm 
De projectleider heeft aangegeven de badkamerwanden als 1 OOmm wand uit te willen voeren ivm 
freeswerk. 
De draagconstructie is van Kalkzandsteen 
De afwerkklasse genoemd in het bestek is B 
Er zijn geen restricties opgenomen in het bestek omtrent de afwerkvloer 
Er worden bovenlichten boven de deurkozijnen toegepast in het project 
De leidingkokers worden achteraf gesloten 
De bouwtijd volgens de overall planning van het project is 210 werkbare werkdagen 
Deze planning gaat uit van gipsblokken 

Totaalblad bouwplaatskosten 
Plattegrond Begane Grond Type A1 & A1sp 
Plattegrond 1e verdieping Type A1 & A1sp 
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aansluiting 
op type Bl 
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I ' BALLAST NEDAM BOUW Reqio: Mldden versie 2008 ! 
I maart i 

TOTAALBLAD BOUWPLAATSKOSTEN j 
' 

I 
Werk omschriivinQ: 4B woningen HOGEB.P.UG MA.n.RSS EN datum: 2&-nov-08 i 
Werknummer: fase 6 I 
Datum begroting : 

' Peildatum: Uurloon € 36,00 i 
Start werk : ,,,,,,,,,,,,, J 

! 
I 

IP"vl" Aanloop m 160 oo daQen I 
DoorlooP= 50 d_ag_en 

Totaal = 210 d<l!len 

•n• 2008 189 daaen ! 
Wo>nul<>~n · 2008 224 dagen i 

2008 366 dajlen (bplinr.) ! 
I ! 

I 
I Factor over 2008: ! 

I ' 
Toezichthoudend personeel: ~ 119 ! 

I roduktiedo . 189 ! 
I 

Huurdagen materieel: ~ 1,94 
produktiedg. 189 

lf~EIIî! ' rmf:fiPPnfiTP'J. ll ri!'l l ~ 1 ~ w~~ ·il i Hl m~MAI!.t~JH ! .... ~ . ' ' ~ ~· " ·.• i:::! : ,I I ! l<óstE~ i :11::1 ' I I ~ i !li lJ ' I: .~<. 1 ~;,. _L t ·~:;·; 11 !i l 
1'1 'U UI ' I : E~~~! I 

t1 h,.o I • 

11 :fl~li!~I=B®P~N 11, 
H· ~b~~E'N T!ll :'! ! '. 1 'I !!!PI I !!.:!1 " 

j' IDTAAL ' 1 ) ~i:/' : .. ··w ·~ , i RlJIÎRIEk i' : 

51 TOEZICHTHOUDEND PERS. € € 309.523 42 € 309.523 42' 
52 BOUWPLAATSINRICHTING € 28.751 85 € 87.493 15 € 116.245 00 
53 VERBRUIKSKOSTEN € € 20.667,45 € 20.667,45 
54 ZWAAR MATERIEEL € 29,850 10 € 204.041,87 € 233.891,97 
55 KLEIN MATERIEEL € 1.927 56 € 13.840 84 € 15.768 40 
56 BEKISTINGEN € € 9.81934 € 9.819 34 
57 TRANSPORTKOSTEN € 4.537,80 € 57 283 31 € 61.82111 
58 MATERIEEL NIET IN HUUR € 11 .370 00 € € 11.370,00 
59 ALG.BOUWPLAA TSKOSTEN € 13.025 36 € 707 90 € 13.733 27 

3000 BOUWPLAATSUREN: 2 00 uur á Euro 36 00 € 72 00 

~~~tt~!~. ft . j ··· I ·: E~r: ~ ::r :-····l . · r:~: c=n ·· : 1 ·i;~ 
"Pa~w<WiNiall!irn:- · ·::HHI'i · ·· ·, :r::~n~· 

:~ : : : : as;~~l~~ · · rra. i~;!i" ·:: ·:'''T"''' 7:'·-r! iil· :··· .. . 'i·~! l'j' ( .. •:f; ~(~A'I: . t .. : 11; : . 
~p ~i:'!J 7ro::~7,7~29:: '1 1~!< :1"1' . 11 1 l! lij79Z,~,97.1 ·'·. '' l r~ ~ ... ·:r : · j; !.·. ·ï ::J .. ::: -.. .. ! t:;:· t- ;; :: :j~ ;·· ; <·=··. ~~-j· 
t ,. i i.RR ~ lll.65;3·M! •• I ' I I ... L! "" ' €- "' '$1-t.oPI 

loer daQ € 3.34942 € 3.n5n 
loer daa oer woning € 69 78 € 7866 

l 

Voor accoord hoold produktie ..................... 

I 
BNB Zuid I blz . I 
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8. Testresultaten 

In deze bijlage wordt eerst per testpersoon verslaglegging gedaan van de terugkoppeling. Hierna wordt 
van elke uitgevoerde test het printscherm gegeven. 

1. Hoofd bedrijfsbureau 
Opmerkingen Excel model 

Gemakkelijk invulbaar en compleet. 
De hoeveelheid in te voeren data is relatief veel. Is er geen mogelijkheid om dit in te perken. 

o Antwoord: Dit komt doordat het hulpmiddel voor de calculatie ingezet moet gaan worden. 
Er zijn dan nog geen hoeveelheden uitgetrokken. Dit betekent dat het model voorzien van 
invoer van nul. Hiernaast is er wel een optie om het aantal in te voeren wanden te 
verminderen, dit kan gedaan worden door alle wanden met een gelijke functie te 
beschouwen als één wand. Het model geeft dan een gelijke uitkomst. 

Is er een mogelijkheid om meer wanden in te voeren dan de standaard 9 voor de BG en de 1e 
verdieping. 

o Antwoord: deze mogelijk is "nog" niet ingebouwd. 

Opmerkingen keuzeproces 
Het keuzeproces is helder en compleet. 

2. Sr werkvoorbereider en medewerker bedrijfsbureau 
Opmerkingen Excel model 

Het is lastig om elke keer de eentjes in te moeten vullen bij de aantal malen dat een wand 
voorkomt binnen een woning. Dit omdat het niet waarschijnlijk is dat een wand 2 maal voorkomt 
binnen een woning. 

o Antwoord: Dit klopt het heeft twee redenen waarom het in het model zo is opgenomen. 
De eerste reden is dat je zo wel gespiegelde woningen gelijk mee kunt nemen zonder 
deze apart mee te nemen. De tweede reden is dat je aan moet geven hoe vaak een wand 
binnen een project voorkomt. Dus het aantal woningen maal het aantal wanden per typen. 

Stap 6, daar staat werkdagen. Het is niet duidelijk dat hier werkbare werkdagen bedoeld wordt. 
o Deze opmerking is verwerkt en aangepast in het definitieve model. 

Bij het uitvoerblad is het handig om direct te kunnen zien hoeveel het financieel scheelt om een 
ander wandtype te kiezen. 

o Deze opmerking is verwerkt en aangepast in het definitieve model. 
Waarom moet het vloeroppervlak berekend worden? 

o Antwoord : Deze moet berekend worden om de toeslag welke de vloerensmeerder rekent 
bij het smeren van zijn vloeren wanneer de binnenwanden reeds geplaatst zijn . 

Zijn de hogere kosten voor freeswerk in Kalkzandsteen meegenomen en zijn de kosten voor een 
duurdere afwerking van kalkzandsteen meegenomen. Weet je dat de prijzen van cellenbeton 
elementen all-in zijn. Dus inclusief freeswerk en afwerken . 

o Antwoord: Met al deze vragen en opmerkingen is rekening gehouden in het model. 
Het model is invulbaar zonder verdere aanwijzingen in de vorm van een handleiding. 

Opmerkingen keuzeproces 
Geen speld tussen te krijgen 

3. Werkvoorbereider en Ex cel deskundige 
Opmerkingen Excel model 

In het werkblad abk berekening staan foutmeldingen, het lijkt dan dat er fouten in het blad zitten 
terwijl dit niet zo is. 

o Deze opmerking is verwerkt en aangepast in het definitieve model. 
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In stap 3 wordt gevraagd of stap 2 doorlopen is, als er dan op nee geklikt wordt is het beter als de 
consequentie dan is dat het werkblad van stap 2 geselecteerd wordt. 

o Deze opmerking is verwerkt en aangepast in het definitieve model. 
Er staan veel nul waarden in het blad, het is komt de overzichtelijkheid van het blad ten goede als 
deze cellen leeg blijven. 

o Deze opmerking is zoveel mogelijk verwerkt en aangepast in het definitieve model. 
Het blad moet nog beveiligt worden. 

o Deze opmerking is verwerkt en aangepast in het definitieve model. 
De eenheidsprijzen zijn niet in blauwe vakjes geplaatst waardoor het niet duidelijk is of deze 
gewijzigd mogen worden . Dit ook in verband met het updaten van het model. 

o Deze opmerking is verwerkt en aangepast in het definitieve model. 
Het lijkt een volledig goed werkend model 

Opmerkingen keuzeproces 
Geen opmerkingen 

4. Hoofd calculatie woningbouw 
Opmerkingen Excel model 

Het komt vreemd over dat kalkzandsteen elementen de goedkoopste optie is. Dit gaat tegen de 
gebruikelijke norm binnen BN in. 

o Antwoord: Het was verwacht dat dit vreemd over gaat komen. Dit komt doordat deze 
keuze tegen de bedrijfscultuur ingaat. Hierna uitleg gegeven over de uitkomst en waar 
deze op gebaseerd en wat er qua kosten meegerekend wordt. 

Het model is gebruiksvriendelijke, duidelijk en is in een logische volgorde opgebouwd. 
Het is voor de calculatie gebruikelijk om bij deze vergelijkingen de m2 prijzen mee te vermelden bij 
de uitkomst van de totale bouwkosten. Dit om gevoel te blijven houden voor de prijzen. Normaliter 
liggen deze rond de 45 a 50 euro per m2

. Als deze nu erg af zouden wijken dan kun je 
gewaarschuwd worden dat je wellicht een fout gemaakt hebt. Kosten posten per woning zeggen 
niks. 

o Deze opmerking is verwerkt en aangepast in het definitieve model. 
Om het model up to date te houden kan er geïndexeerd worden. Dit zou eigenlijk in het model 
verwerkt moeten worden. Er moet in elk geval minimaal een peildatum van de prijzen vermeld zijn 
in het model zodat altijd duidelijk is waarneer de prijzen bepaald zijn. 

o Deze opmerking is als aanbeveling opgenomen in het model. 

Opmerkingen keuzeproces 
Duidelijk, hiernaast is de opzet van zowel het Excel model als het stroomschema dusdanig dat dit 
gemakkelijk om te bouwen is naar andere beslissingen zoals een keuze maken tussen 
ruwbouwsystemen, dakplaten of kozijntypen. De gedachten gang is volledig, logisch en helder. 
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Resultaat keuzemodel welke uit alle testen gekomen is 

Project: 
Ptaatsnaam: 
Projectnummer: 
/u.ntal woningen: 
Dalum : 
Naam gebrulker 

V.OIIOPPtNiak. 
VloofOOC)ONDkOG 

V~NDklo\lonlloprog 

1/looropp•wbk Zotdor 
'lloiii~NDkCNorii 

WandappwWik 
Nor!Nr6l70rrwn ........... """"" 
Glài~7Qmm 

Qatui:t-..nd IO<:mm 
Badt.lll'lloW70rnm 
BadtiiiMl IOOmrn 

Ultgorolcande gegowns 

............ 
I<CM•ft 
Qo&arlwnclgo ko&lltn 10 .. prof«;~ 
TOMiilgon boulrkOI~ pro~ 

T~~~" ----... -Qo~irbstlnJllrwoni'lg 

T.-lt-.nptfm'~IV~ 

btM't'd 
r-.. .... ~~d~n 

..... .., ... .,...." 
QNnor~70fml 

QN~IOOmm 

OH~70rnm 

OH~Go100mm 

oz~ronwn 

Opnirtd~ 

EI~IIO._,,.. .. ON 

( 

( 

( 

' 

1737,02rnt 
0.00 ,.": 

60&.38 mi 
0,00 n1• 
0,00 rol 

8!r.l,17rrP 

120 . .4;6,68 
7.813,25 

38.143.57 

165.152.41 
3.460,85 
2JJ73.10 

52.82 

210 

17'37,()24..": 

Om' 
Om• 

SQ3.181m} ....... ." 

48 won Hogeb<ug 
M-urtMn 
10.001 
48 
3-11·2008 
P. Treffera 

.,.._.._,_ 

--~lloiiiWIIOIIIiltPtOject 

TOfiUagWI ~flllntG&ale Potod 
To..aog~lco.-11'1 

Koa.~Pfot«t 

l<osc.nPM~ 
~ko&llnpetliiiiOfYio 
T~toMI!pH,...~It 

....... 
To!alunlal ........ diOWI 

... ~n 
0418)0 70nwn 
()418)0 IIJOI'ml 
GS'IOOI ........ 

- ..... 
EJ~n~'""ldM 

~mtllhod• rWc d~oln<M I!Chotlrto-~n: ~&tHII alt"**" 
Y.I.IZ•~opboMYM~ 

Tot:W k08ton goho .. proflid 
Tott.~ botM"I!undlgo ~Ofl g~ pr-c+KI 

Tolliltri koet$n '* wonT~v 
Tol:dt b0Ut91!undbo lloston P«wonfto 
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3.1011,56 
3.109.5i 

$ Ballast Nedam 
______ Bouw ___ _ 

Tltcf~boncMn k-.n 
lnckatio 1fdglbondon koGtMI por ~®.9 
Tocalot}ógebonóon~ 

~ttotlonporwor*lg 

~tmblnpor~'cbip 

700.:rT7,28 
lt.653,60 

"''" 
Pro)Ktoebandfln •V.IMIGhlppen 
UllfoomQ drugoonttucde 

....... ~-
Af~1oor 

Kata:t"_een 
r<Dai:OB· ~hQidaar _._ .... .." __ 
Ja 

t..änokcit".onliliiOIMm"~ 

P'tlnnft;l~ 

Aantalw~n~.O.plannln9 

Jo 
Jo 
210WIM'0 --- "-'" 

tOIU.Q.II 
9..432.12 

:rlA04.16 

162.876,16 
111W,02 
2..187,13 

48.00 

""' 
17'l7,024 mi 

6G3,168 mi 
808.3EUmZ 

C lEO.OOO,OO 
{"160.000,00 
( 140.000,00 

c 120.000,00 

c 100.000,00 

( so.ooo,co 
c 60 .000,00 
( 40.000,00 
c 2:0 ooo.co 

C· 

...,., ..... 

·-· ~~lobitP'oted 
Toetllgen~_,....Pf'Cfi<:C 

Toedag~onkolten 

KottlngoholltpJ'OfOCI 
KottllnJ»fli'OfW'Çi 
Bovwk~~perwoNng 

Toteieokoltlln~rlft'~*M 

·-TOhaAI_..,~ctegen 

s ....... _... ... n 

MS 70'1 . .S.I (Norrnaii70rrm) 
MS 1001,75 I (No1"f\'$1110Qnm) 
f.I3100'1.7S.1A (Getuid lOOn.",) 
MS 7()1.45..1 (B8dtwn.r 701nml 
MS 100'1.75.1 (~MNr IOOnm) 

-lngon 
EJz*",..,..'"YidM 

GJ.P'b iokken 

12\ . .S.O,!X) 
17.106.17 

2:U4S~I 

' IG.II2.QII 

' ~ .37!.81 

' ........ 
• .. .., 

'"' 
1737,CI2AmJ 

Om' ....,..",. .... 
~lUl.,... 

K--
..._ 
~b.Miux~Ve Iloaft ~ ~ 1:10-h ..... 
Toeeligin ~ prq.ct 21.66G,IJ 
TOOGIIg~!Qo&tln 0,00 

Kcakln --IQ poflid ' IAIU68.,71 

Koaklnper'IIICII'W1g ' l.10i,S6 
~t.oltionpeJWoMig ' 

.,.._.. 
TotiMir.oelenperll"ffwllldoppei'Vtllk ' ~7.7• 

...... "' 
Tolallll unlalwlllftd::oredaoan , .. 
a...t~hdRI 

U1 GlomOIIIII (70IIri'IJ ,..,.,...,",. 
'100 G~omonc (lOOnnl) 6Q3.HIIrn' 

Op".,...,,.,. 
&z,tlQMft~ 

g n;d,et>oi"ICkn k<:s.ten 

• Bow.·kl.ndlee kc)ten 

K.a! k z~tndtte~n 

~t:mt:nt~ 
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9. Aanwijzingen bij het keuzemodel "kiezen tussen 
scheidingswanden" 

1. Inleiding 
Deze handleiding is geschreven voor gebruikers van het keuzemodel welke gemaakt is in het kader van 
mijn afstudeerproject. Het doel van dit keuzemodel is dat er een gefundeerde keuze gemaakt wordt 
tussen de verschillende typen scheidingswanden. Bij deze aanwijzingen worden eerst de algemene regels 
van het keuzemodel toegelicht. Dit zijn de randvoorwaarden waarbinnen het model voorzien dient te 
worden van invoer. Vervolgens worden de zes stappen toegelicht welke de invoer van het model vormen . 
Er wordt bij deze stappen niet aangegeven wat hier precies ingevuld moet worden maar er worden een 
paar handvatten gegeven hoe dit het slimst kan gebeuren. Dit omdat de opzet van het keuzemodel 
dusdanig is, dat het voorzien kan worden van data zonder het gebruik van een uitgebreide handleiding. 
Het laatste onderdeel van deze handleiding is een uitleg bij de onderbouwing. Hier wordt weergegeven 
hoe het model tot zijn uitvoer komt en welke onderbouwing hierachter ligt. Ook wordt toegelicht hoe deze 
onderbouwing zichtbaar gemaakt kan worden . 

2. Gebruikersinformatie 
Het model is opgebouwd uit drie gebruikerselementen, deze zijn: 

Grijze knoppen, doormiddel van deze snelkoppelingen kan door het gehele programma 
genavigeerd worden. 

Gele vakken met vraagtekens, door op een geel vakje met een vraagteken te klikken 
krijgt de gebruiker extra informatie over deze stap. 

Blauwe vakken, deze vakken zijn bedoeld voor handmatige invoer door de gebruiker. Dit 
zijn dan ook de enige vakken die ingevuld mogen worden. 

3. Opbouw keuzemodel 
Het volgende figuur geeft de opbouw van het model weer. Hierin worden de links binnen het model 
inzichtelijk en is duidelijk op welke wijze er door het model genavigeerd kan worden . 
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4. Invoer van data 
In het onderstaande schema zijn de 6 verschillende stappen weergegeven welke doorlopen moeten 
worden om het keuzemodel te voorzien van data . Bij elke stap is een korte toelichting gegeven als 
toevoeging op de vraagtekens binnen het model. 

Stappen Toelichting 

Stap 1: Invoer 
r---+ 

De eerste stap is de invoer van de algemene projectinformatie, deze dient als 
projectgegevens referentie. 

De tweede stap berekent het aantal vierkante meters vloeroppervlak voor het gehele 
Stap 2 : Invoer 

-----+ 
project. Hierbij moeten de verschillende woningtypen en woningaantallen ingevoerd 

vloeroppervlak worden. Deze data wordt in de rest van het blad ook gebruikt en hoeft dus ook maar 1 
keer ingevoerd te worden. Alle in te voeren data is in milimeters. 

, De derde stap berekent het aantal vierkante meters wandoppervlak. Hiervoor is een los 
invoerblad gemaakt welke via een knop te bereiken is. Belangrijk in dit scherm is het 

Stap 3: Invoer 
-----+ 

toekennen van een functie aan de wanden. Deze functie wordt in alle berekeningen 
Wandoppervlak meegenomen en dient als basis voor de werkbegroting. In het invoerscherm zijn 2 

opties opgenomen waar gekozen kan worden uit aanvullende eisen voor de wanddikte. 
Deze wanddikte kan 1 OOmm worden als een partij dit wenst. 

, De vierde stap berekent de tijdgebonden kosten. Dit invulscherm, bereikbaar via de 
knop is gelijk aan de output welke gegeven wordt door het ABK berekeningsmodel van 

Stap 4: Invoer 
-----+ 

Ballast Nedam. Door de kosten over te nemen worden deze meegenomen in de 
tijdgebonden kosten berekening. In het invoerscherm kan de optie aangeklikt worden om een indicatie te 

gebruiken voor de tijdgebonden kosten. Er mag enkel van deze optie gebruikt gemaakt 
worden als de ABK begroting of de overall planning niet aanwezig zijn. 

, 
Stap 5: Invoer De vijfde stap is nodig om de invoer projectgebonden te maken. Binnen deze stap 

projectgebonden -----+ kunnen een vijftal opties gekozen worden. Deze opties bepalen of een wandtype 
eigenschappen toepasbaar is binnen het project. 

Stap 6: Invoer 
De zesde stap hoeft enkel ingevoerd te worden als er een overall planning beschikbaar 

f---+ is. Het is hierbij van belang aan te geven welk type scheidingswand momenteel 
planningsgegevens 

gepland is. 
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5. Uitvoer van data 
Na het voorzien van invoer bij alle zes de stappen wordt de gebruiker verzocht de knop "doorrekenen 
blad" aan te klikken. Na het beantwoorden van de vraag of alle stappen doorlopen zijn wordt het blad 
uitvoer getoond. Dit blad is opgedeeld in vijf delen. De delen worden hieronder toegelicht. 

Deel Toelichting 

Dit scherm is opgedeeld in een selectievak en een adviesvolgorde. De adviesvolgorde 
Deel1: geeft de wandtypen aan welke toegepast kunnen worden binnen het project en welke 

keuzemogelijkheden f-----+ economisch het meest voordelig is. Het selectievak geeft de gebruiker de mogelijkheid 
en advies om per toepasbaar type scheidingswand een samenvatting van de output te zien. Dit 

wordt dan zichtbaar bij deel 2 van het outputscherm. 

In dit deel worden aan de hand van vier kerncijfers de kosten inzichtelijk gemaakt. 
Deze kosten geven een samenvatting van alle meegenomen kosten binnen de 

Deel2: 
berekening. De berekening is opgebouwd uit bouwkosten, toeslagen en tijdgebonden 

kosten samenvatting f-----+ kosten. Door het selectievak van deel 1 te gebruiken wordt inzichtelijk wat de 
verschillen tussen de wandtypen zijn in kosten en procentueel. Tenslotte worden de en vergelijk 

kosten in een grafiek getoond. Deze grafiek laat zien welk deel van de kosten bestaat 
uit de bouwkundige kosten en welk deel tijdgebonden kosten zijn. De bouwkundige 

kosten zijn verder uitgewerkt in deel 5 

Deel 3 geeft de nieuwe bouwtijd. Deze is bepaald door het geplande aantal werkdagen 

Deel3: 
bij de input te gebruiken. Hier wordt eerst de doorlooptijd van het geplande type 

nieuwe bouwtijd ~ scheidingswand van af getrokken. Vervolgens wordt het aantal werkdagen van de 
doorlooptijd van het geselecteerde type scheidingswand bij deze kale planning 

opgeteld. Zo wordt de nieuwe bouwtijd berekend. 

Deel4: In dit deel worden de selectiecriteria weergegeven. Mocht een wandtype niet 

keuzeaspecten -----+ toepasbaar zijn binnen een project, dan wordt hier de reden daarvoor gegeven. Ook 
wordt hier vermeld dat de keuze gemaakt is op basis van kosten. 

Er zijn vier overige opties. De eerste optie is het wijzigen van gegevens. Deze knop 
leidt terug naar het hoofd invoerscherm, in dit scherm kunnen vervolgens alle data 

gewijzigd worden. De tweede optie slaat het keuzemodel op. Dit gebeurt dan in 

Deel5: 
dezelfde map onder de naam keuze_datum. De derde optie is het afdrukken van de 

overige opties 
--------

keuzemogelijkheden. Deze printoptie geeft een samenvatting van alle input en output 
per type scheidingswand. Hier worden ook de reken of bestelhoeveelheden per 

materiaal type gegeven. De laatste optie is het afdrukken van de werkbegroting. Deze 
optie is toegevoegd om inzichtelijk te maken welke kosten meegenomen zijn bij de 

berekening. 
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