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Voorwoord 

Voor u ligt de eindrapportage van het afstudeerproject 'Het ontwikkelen van een hulpmiddel om het 

ontwerp- en keuzeproces voor baksteen gevels te verbeteren'. Het afstudeerproject richt zich op de 

ontwikkeling van een hulpmiddel waarmee in het ontwerp- en keuzeproces voor baksteen gevels een 

onderbouwde keuze gemaakt wordt voor een uitvoeringsmethode. Onderzoek en ontwikkeling met 

betrekking tot het hulpmiddel zijn uitgevoerd in het kader van het afstudeerproject bij de Mastertrack 

Uitvoeringstechniek van de Technische Universiteit Eindhoven. Dit project is uitgevoerd in samenwerking 

met Heijmans Utiliteitsbouw B.V. te Rosmalen op de afdeling Bouw & Ontwerp. 

De aanleiding tot dit afstudeerproject is het participerend observeren op het project Blok 40 en 41 te 

Amersfoort. Tijdens de periode van 'Participerend Observeren' zijn de werkzaamheden aan de gevel en de 

optredende problematiek hierbij geanalyseerd. De analyse op de problemen zijn aanleiding voor het aan u 

gepresenteerde afstudeerthema. Lezers die ge'interesseerd zijn in de aanleiding en opbouw van het 

afstudeerproject worden verwezen naar hoofdstuk 1. De lezers die ge'interesseerd zijn in de 

uitvoeringsmethoden voor een baksteen gevel, worden verwezen naar hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 zijn de 

factoren uitgewerkt die invloed hebben op de keuze voor een uitvoeringsmethode van een gevel in 

baksteen. Het keuzeproces en het verrichte onderzoek is uitgewerkt in hoofdstuk 4. De conclusies van het 

onderzoeksgedeeite zijn opgenomen in hoofdstuk 5. Het ontwikkelde hulpmiddel is in hoofdstuk 6 

uiteengezet. Hierbij hoort het hulpmiddel lOals is bijgevoegd op de CD-rom in de bijlage. Tot slot zijn 

aanbevelingen gedaan in hoofdstuk 7. 

Veel personen, binnen en buiten Heijmans Utiliteitsbouw, zijn bereid gevonden om tijd vrij te maken voor 

interviews, rondleidingen en voor het geven van informatie in welke vorm dan ook. BijlOndere dank ben 

ik verschuldigd aan de afstudeerbegeleidingscommissie en aile personen die bij het onderzoeken van dit 

thema hun bijdrage hebben geleverd. In het bijlOnder wil ik de heer Bottema (Heijmans Bouw & Ontwerp) 

bedanken voor de begeleiding. Ook wil ik de heer Vissers en de heer De Bruijn bedanken voor de adviezen 

en positieve kritiek tijdens de begeleidingsgesprekken. Vanaf deze plaats wil ik ook mijn vriendin 

Marlieske bedanken voor al haar steun, hulp en geduld de afgelopen tijd. Zonder haar steun had ik dit 

afstudeerproject niet kunnen maken tot wat het is geworden. 

Rosmalen, 8 oktober 2010 

Willem Jan van de Worp 
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Samenvatting 

Dit eindrapport is geschreven in het kader van mijn afstudeerproject aan de Technische Universiteit 

Eindhoven voor de Mastertrack Uitvoeringstechniek. Het afstudeerproject is uitgevoerd bij gastbedrijf 

Heijmans Utiliteitsbouw B.V. te Rosmalen op de afdeling Bouw & Ontwerp. 

Probleemanalyse 

De analyse van de knelpunten en oorzaken hebben geleid tot de definitie van een probleemgebied: 

'Kiezen van een uitvoeringsmethode voor baksteen gevels'. De oorzaken zijn per thema gesorteerd en per 

thema is aangegeven in welke procesfase de oorzaken ontstaan. Aan de hand van de definiering van het 

probleemgebied is een vooronderzoek uitgevoerd. De analyse van de problemen en oorzaken zijn 

aanleiding tot de probleemdefiniering: 'Gebrekkig kiezen van uitvoeringsmethoden voor baksteen gevels'. 

Problemen die zich voordoen bij het kiezen van een uitvoeringsmethode voor baksteen gevels zijn : 

tijdgebrek bij het kiezen, kennis en ervaring om te kiezen worden onvoldoende gebruikt, gebrekkige 

argumentatie bij het maken van de keuze en onvoldoende beoordeling van maakbaarheid. Oorzaken v~~r 

de problematiek die is vastgesteld, zijn de volgende: 

1. Geen gebundelde kennis van uitvoeringsmethoden aanwezig; 

2. Beoordelingsaspecten niet eenduidig; 

3. Moeilijkheidsgraad van de gevel onbekend; 

4. Maakbaarheid onvoldoende beoordeeld; 

5. Uitvoeringsrisico's en faalkansen niet afwegen; 

6. Aannames bij het maken van keuzes; 

7. Beoordelingsaspecten niet eenduidig; 

8. Geen gebruik van een standaard keuzeprotocol. 

Op basis van de vastgestelde problematiek is de doelstelling v~~r het afstudeerproject als voigt 

gedefinieerd: 'Het ontwikkelen van een hulpmiddel om het on twerp- en keuzeproces voor baksteen 
gevels te verbeteren. I 

Onderzoeksplan 

Door mid del van de taakstellingen komen de volgende onderdelen aan de orde die als geheel de 

uitwerking op de doelstelling vormen. De inhoud van de taakstelling richt zich allereerst op het verkrijgen 

van overzicht in de mogelijke uitvoeringsmethoden voor baksteen gevel. Zo ontstaat een goed overzicht 

van de in hoofdzaak mogelijke uitvoeringsmethoden voor een baksteen gevel. De uitvoeringsmethoden 

zijn beschreven aan de hand van de kenmerken met betrekking tot het ontwerp en (constructieve) 

eigenschappen, de voorbereiding en de uitvoering. Daarnaast is inzicht in de keuzeaspecten nodig om het 

maken van een keuze voor een baksteen gevel bij Heijmans Utiliteitsbouw mogelijk te maken. Vervolgens 

is onderzocht hoe het kiezen van een optimaal gevelontwerp met baksteen kan plaatsvinden door de 

keuzeprocessen te onderzoeken. Tot slot is gewerkt aan het ontwikkelen van het hulpmiddel door de 

onderzoeksresultaten in het hulpmiddel bij het kiezen te integreren. Het onderzoek en ontwerp naar het 

ontwikkelen van een hulpmiddel voor het bepalen van een uitvoeringsmethode voor gevels in baksteen 

heeft plaatsgevonden van januari tot en met oktober 2010. De bronvermelding en interviews zijn in deze 

rapportage opgenomen. 

Overzicht van mogelijke uitvoeringsmethoden voor baksteen gevel. 

In het onderzoek zijn gevels/uitvoeringsmethoden met baksteen onderzocht en uitgewerkt. De verschillen 

kunnen kenmerkend weergegeven worden als stapelbouw (metselen van bakstenen) en montagebouw 

(monteren van prefab elementen). De opbouw en materialisatie verschillen sterk; een gemetselde gevel is 

een samenstelling van vee I verschillende materialen waarbij veel verschillende disciplines zijn betrokken. 

Eindrapportage afstudeerproject iii 
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Een prefab gevel bestaat uit enkele producten (bevestiging en elementen) waarbij de bouwplaats 

activiteit bestaat uit monteren. Op basis van een vergelijking tussen de verschillende 

uitvoeringsmethoden zijn kenmerkende verschillen te benoemen met betrekking tot materiaal, materieel, 

ontwerpkenmerken, de beheersaspecten en het voorbereidings- en uitvoeringsproces. Hierdoor ontstaan 

grote verschillen in de inzet van materieel, arbeid en logistieke aspecten maar ook in de kosten. 

Keuzeaspecten veer het maken van keuze veer een baksteen gevel. 

Doorslaggevend zijn de beheersaspecten geld, tijd en kwaliteit. Deze zijn ook kwantitatiefte bepalen. 

Daarnaast zijn organisatie, informatie, risico's, methodieken, de situatie en ontwerpparameters 

onderzocht. Op basis van deze keuzeaspecten zijn de uitvoeringsmethoden kwalitatief vergelijkbaar. Op 

basis van de interviews kan geen eenduidig antwoord worden gegeven over de relaties maar wei is de 

onderlinge be'invloeding beargumenteerd. Tijd en geld zullen leidend zijn waarbij aan voorwaarden 

voldaan moet worden. Het is daarom noodzakelijk absolute beperkingen te formuleren. 

Kiezen veer een eptimaal gevelentwerp met baksteen 

Het maken van de keuzes vindt plaats in de diverse procesfases. Hierbij zijn verschillende stakeholders 

betrokken. De verschillende taken en verantwoordelijkheden bij deze samenwerking zijn onderzocht. Het 

onderzoek naar het huidige proces he eft geleid tot een ontwerpproces, deze is gebaseerd op de weergave 

van het BedrijfsProces Utiliteitsbouw. Door middel van interviews en gesprekken zijn verbeteringen nader 

onderzocht en verwerkt in het ontwerp- en keuzeproces. Kiezen voor een uitvoeringsmethode vindt 

plaats op basis van de beheersaspecten geld, tijd en kwaliteit (kwantitatieve vergelijking) en de uitkomst 

op basis van beoordelingsaspecten (kwalitatieve vergelijking). Het creeren van beoordelingsaspecten 

maakt het vergelijken en kiezen mogelijk. De resultaten, (on)mogelijkheden en aandachtspunten die als 

resultaat uit deze beoordelingsaspecten volgen, ondersteunen het maken van de keuze. 

Het ontwerp van het hulpmiddel 

Het hulpmiddel is ontwikkeld aan de hand van een keuzeproces. In dit keuzeproces wordt het project 

geOinventariseerd op basis van gestelde eisen en wordt het project en de gevel geanalyseerd. Vervolgens 

kunnen verschillende uitvoeringsmethoden kwantitatief vergeleken worden aan de hand van de 

opgestelde beoordelingsaspecten. Ook worden kosten en planningsgegevens bepaald waardoor een 

compleet overzicht ontstaat van de verschillen. Nadat toetsing op de gestelde eisen heeft plaats 

gevonden kan de keuze definitief gemaakt worden. In het proces zijn keuzes onderbouwd en bovendien te 

herleiden. Vanuit het hulpmiddel zelf worden projectrapportages gegenereerd. De ontwikkeling van het 

keuzeproces is tot stand gekomen op basis van Deming cirkel. 

Toetsing en conclusies bij het ontwikkelde hulpmiddel 

Het vernieuwde keuzeproces en het ondersteunende hulpmiddel stellen Heijmans Utiliteitsbouw in staat 

een overwogen keuze voor een uitvoeringsmethode voor gevels in baksteen te maken. Het hulpmiddel is 

op basis van een eenduidige structuur te doorlopen. Het geeft gebruikers de kans om informatie te 

verwerven, te delen, te bediscussieren en te beoordelen. Het hulpmiddelleent zich om deze redenen 

uitstekend voor toepassingen in een bouwteamsamenwerking. Op basis van de toetsing van het 

hulpmiddel is geconcludeerd dat het hulpmiddel bruikbaar is op de afdeling Bouw & Ontwerp en de 

genoemde samenwerking in een bouwteam. Subjectieve overwegingen blijven daarbij aanwezig, met de 

ontworpen werkwijze zijn deze wei geminimaliseerd. De betrouwbaarheid van het hulpmiddel is op twee 

manieren te beoordelen. Enerzijds is het hulpmiddel niet betrouwbaar genoeg om resultaten te verkrijgen 

voor bijvoorbeeld het bepalen van de exacte bouwkosten. Anderzijds is het hulpmiddel wei betrouwbaar 

als ondersteuning in het keuzeproces. Het hulpmiddel biedt een gerichte indicatie, ondersteunt het 

keuzeproces en geeft overzichtelijk weer op basis van welke gegevens een voortgangsbesluit is genomen. 

De gebruiker heeft hiermee een hulpmiddel in handen waarmee de keuze voor een uitvoeringsmethode 

voor een baksteen gevel goed en compleet is te beargumenteren. 
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1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn, aan de hand van de aan/eiding die is gevonden tijdens het participerend observeren, 

de resu/taten van de prob/eemana/yse gerapporteerd. De conclusies van de prob/eemana/yse en de 

prob/eemdejinitie die is opgeste/d heeft aan/eiding gegeven tot de doe/stelling. Aan de hand van 

taakstellingen en onderzoeksvragen is het afstudeerproject uitgewerkt. Deze onderzoeksaanpak is 

opgenomen in een schema 'Onderzoeksaanpak. Aan de hand van dit onderzoeksp/an wordt de geste/de 

doe/stelling gerea/iseerd. In dit hoofdstuk is tevens de afbakening bij deze doe/stelling weergegeven. 

In hoofdstuk 2 wordt de probleemanalyse en de uitwerking richting het ontwerp uitgewerkt. Hoofdstuk 3 

geeft een uitwerking van het onderzoek naar de uitvoeringsmethoden voor een baksteen gevel. Hiermee 

wordt kennis verworven die nodig is bij het kiezen voor een uitvoeringsmethode. Het hoofdstuk sluit af 

met een vergelijking tussen de uitvoeringsmethoden. In hoofdstuk 4 is uiteengezet welke factoren invloed 

hebben op het maken van een keuze. Literatuur, interviews en gesprekken die hebben plaatsgevonden 

geven een overzicht op basis waar een keuze op gebaseerd moet zijn. In dit hoofdstuk is ook uitgewerkt 

hoe het keuzeproces verloopt en welke verbeteringen mogelijk zijn. De conclusies van het verrichte 

onderzoek zijn daarbij weergegeven in hoofdstuk 5. Het ontwerp van het hulpmiddel is weergegeven in 

hoofdstuk 6, hier wordt de onderbouwing en werkwijze met het hulpmiddel toegelicht. De conclusies van 

dit afstudeerproject naar het ontwikkelen van een hulpmiddel om het ontwerp- en keuzeproces voor 

baksteen gevels te verbeteren zijn weergegeven in het hoofdstuk 7 Conclusie en aanbevelingen bij het 

ontwikkelde hulpmiddel. In deze rapportage wordt verwezen naar de bronnen die zijn geraadpleegd bij 

het verrichte onderzoek. Deze zijn weergegeven in het bronnenoverzicht. 

1.1. Aanleiding op het a/studeerproject 

De aanleiding voor dit afstudeerproject is het 'Participerend Observeren' op het project 'De Foortse 

Torens' Blok 40 en 41'De Laak' te Amersfoort. Aandachtsgebied tijdens deze observatieperiode is het 

proces: 'Gevel maken' geweest, een gemetselde baksteen gevel. Tijdens de uitvoering van het proces 

'Gevel maken' zijn in de observatieperiode problemen in het uitvoeringsproces geconstateerd. Tijdens de 

observatie is het probleem als voigt gedefinieerd: 'De uitvoering van de gevel verloopt niet optimaal'. Aan 

deze problematiek liggen uiteenlopende knelpunten en oorzaken ten grondslag, in dit hoofdstuk worden 

deze problemen toegelicht en geanalyseerd. De probleemgebieden zijn de aanleiding tot het uitvoeren 

van een afstudeerproject naar het ontwerp- en keuzeproces met baksteen gevels. De baksteen en 

daarmee ook het metselen is in Nederland een eeuwenoude traditie, de geconstateerde problemen doen 

echter anders vermoeden. De verschillende oorzaken die ten grondslag liggen aan de problemen maakt 

dat het werken met gemetselde gevels regelmatig tot tegenvallende resultaten leidt, esthetisch, 

technische en ook economisch gezien. Op basis van een analyse op de problemen en oorzaken is een 

probleemgebeid gedefinieerd, naar aanleiding van verdergaand onderzoek in het voorbereidingstraject is 

de doelstelling vastgesteld. Het onderzoeksplan is in dit hoofdstuk nader uitgewerkt op basis van 

taakstellingen en onderzoeksvragen. 

1.2. Analyse op het probleemgebied 'On twerp en uitvoering van baksteen 
gevels' 

De geanalyseerde knelpunten zijn gevonden tijdens het participerend observeren van het proces baksteen 

gevels maken. De knelpunten en problemen hebben een aangetoonde oorzaak in verschillende 

procesfasen; bij een Design & Build overeenkomst en bouwteam samenwerking worden in het (werk-) 

voorbereidingstraject en ontwerpfase keuzes en uitwerkingen voor de gevel gemaakt. Onderstaande tabel 

1.01 geeft de thema's van deze oorzaken weer. 
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Proces: Ontwerp en uitvoering van baksteen gevels 
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Tabell.Ol 

Gevonden oorzaken thema's 

a) Maakbaarheid van het ontwerp onvoldoende beoordeeld en Beoptimaliseerd, 

b) Gebrekkig gebruik maken van specifieke kennis en ervaring binnen Heijmans 

c) Gebrekkige samenhang en coordinatie in het voorbereidingsproces; 

d) Bouwplaatslogistiek niet georganiseerd en beheerst; 

e) Materieelinzet is onvoldoende afgestemd op het uiIVoeringsproces en werkmethoden; 

f) Arbeidsomstandigheden voldoen niet aan de eisen; 

g) Onvoldoende optimalisatie. aansturing en beheersing van arbeid en productlviteit, 

h) Onvoldoende inzicht in de risico's waardoor deze niet worden beheerst; 

i) Verspilling van bouwmaterialen; 

j) Gewenste kwaliteit en technische prestalies van de gevel zijn onvoldoende bekend en gerealiseerd. 

invloed 

Kemproblemen afstudeeronderzoek 

&emlddcld 

Resultaten van de probleemanalyse 

weinis 

I"t--

Toelichting bij de tabeI1.01'Resultaten van de probleemanalyse': Voor aile gevonden knelpunten uit het 

participerend observeren zijn oorzaken vastgesteld. Vervolgens is bepaald in welke procesfase deze 

oorzaken optreden. Door te bepalen in welke fases de oorzaken zijn gevonden en door vast te stellen hoe 

belangrijk deze gevonden oorzaken zijn. Met de zogenaamde gele briefjes methode zijn de oorzaken 

gesorteerd en is een thema bepaald. In het schema zijn de gevonden oorzaak thema's weergegeven van a 

tim j. Ook is weergegeven in welke fases dit thema optreedt. Bij het weergegeven van de procesfasering 

(I, II, III) wordt gebruik gemaakt van het processchema zoals deze bij Heijmans Utiliteitsbouw wordt 

gehanteerd. Tijdens het afstuderen is het BPU gewijzigd in het in afbeelding 1.02 weergegeven schema, 

de verschillende ontwerpfases worden zowel onder bouwteam als ontwikkeling weergegeven. De 

opgezette structuur in tabel2.01 blijft om deze reden gehandhaafd. De calculatie/contractfase is daarbij 

niet meegenomen omdat In de ontwerp/ontwikkelfase kostenramingen worden gemaakt. In de 

calculatiefase worden deze keuzes niet opnieuw gemaakt. 

Gebrekkige organisatie en beheersing van de uitvoering 

De knelpunten in uitvoering leiden tot de conclusie dat de uitvoering gebrekkig georganiseerd is. 

Belangrijkste oorzaken waaruit dit blijkt zijn onvoldoende sturing op ploegtaken en 

verantwoordelijkheden en een gebrekkige organisatie van de logistieke bouwplaatsaspecten. Uit tabel 

1.01 blijkt dat vee I problemen die zijn vastgesteld een oorzaak hebben in een fase die aan de uitvoering 

vooraf gaat. 

II Onvoldoende a/stemming en samenhang in de (werk-)voorbereidings/ase 

In de (werk-) voorbereidingfase vindt de voorbereiding op de uitvoering plaats. In deze fase zijn keuzes 

gemaakt en uitwerkingen gedaan die gerelateerd zijn aan de ontwerpuitgangspunten en de methode 

waarmee de gevel wordt uitgevoerd. Bij het al dan niet maken van keuzes in de (werk)voorbereidingsfase 

komen in de uitvoering problemen aan het licht die tot aanwijsbare faalkosten en problemen hebben 

geleid. Belangrijke uitvoeringstechnische aspecten zoals logistiek, materieelinzet, kwaliteit, 
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arbeidsomstandigheden, uitvoeringsrisico's en maakbaarheid zijn onvoldoende beoordeeld en onderling 

afgestemd. 

III Keuze voor een gevelsysteem/uitvoeringsmethode in de ontwerp/ontwikkel/ase 
Gebrekkig kiezen van uitvoeringsmethode voor baksteen gevel. Uitvoeringsvarianten worden 

onvoldoende afgewogen en keuzes worden onvoldoende op basis van een beoordeling op 

uitvoeringsniveau/proces gemaakt. 

Ais kernprobleem zijn vanuit het participerend observeren twee oorzaken aangewezen: 

a) Maakbaarheid van het ontwerp onvoldoende beoordeeld en geoptimaliseerd; 

b) Gebrekkig gebruik maken van specifieke kennis en ervaring binnen Heijmans; 

-
Dlrectle I 

Projecten 
Servicebouw 

Inkoop j 

Servicebouw 
Diensten 

(volgens contract) 

Projectgebonden lnkoop 

Projectadministratie 

KAM Aclmlniltratle P&O 

'--

Overlegstructuur Heijmans Utiliteitsbouw 

Afb. 1.02: Bedrij/sproces Heijmans Utiliteitsbouw (Bran: intranet BPUj 

leT 

----

Rondom het kiezen v~~r een uitvoeringsmethode voor baksteen gevels doen zich problemen v~~r. Deze 

problemen spelen zich af tijdens het ontwerpproces van de uitvoering. Geconstateerd is dat deze 

problemen in een later projectstadium aan het licht komen waarbij keuzes die vooraf zijn gemaakt, 

aanleiding vormen voor deze problemen. In tabel1.01 is weergeven welke problemen voorkomen en 

waar de oorsprong en invloed van het probleem zich voordoet. De analyse op de knelpunten en oorzaken 

heeft geleidt tot het definieren van een probleemgebied kiezen van een uitvoeringsmethode voor 

baksteen gevels. Omdat deze problematiek zich voordoet in de fase die tijdens het participerend 

observeren niet zijn onderzocht, is een vooronderzoek uitgevoerd . Dit vooronderzoek houdt zich bezig 

met het kiezen van een uitvoeringsmethode voor baksteen gevels in een vroegtijdig projectstadium. Wat 

doet zich voor bij het kiezen van een uitvoeringsmethode voor baksteen gevels? 

Uit literatuuronderzoek blijkt dat bij het kiezen van een uitvoeringsmethode de volgende vragen van 

belang zijn: 'Wat' (gevel) moet er gebouwd worden? 

'Hoe' (uitvoeringsmethode) kan dit optimaal gerealiseerd worden? 

Op basis van literatuuronderzoek naar het kiezen van uitvoeringsmethoden en de bevindingen uit het 

participerend observeren zijn interviews opgesteld om het keuzeproces rondom het kiezen van een 

uitvoeringsmethode voor baksteen gevels verder te onderzoeken. Door mid del van deze interviews is 

orienterende informatie verzameld over de problematiek rondom het kiezen van een uitvoeringsmethode 

voor baksteen gevels. De vragen die hierbij zijn gesteld komen voort uit de probleemanalyse van de 

observatie van de uitvoering. Welke problemen doen zich voor bij het kiezen van een uitvoeringsmethode 

voor baksteen gevels? Aan de hand van deze interviews (bijlage 3) zijn de volgende problemen 

geconcretiseerd : 

• Tijdgebrek bij het kiezen 

• Kennis en ervaring om te kiezen onvoldoende gebruikt 

• Gebrekkige keuze argumentatie 

• Onvoldoende beoordeling van de maakbaarheid 
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1.3. Conclusie bij de probleemanalyse 

Uit het verrichte onderzoek en analyse is gebleken dat verschillende opvattingen heersen over het kiezen 

van een bouwmethode. De benaderingswijze van een project is vanuit een ondernemend bouwbedrijf 

met behulp van calculatoren en kostendeskundigen te verwezenlijken. De normen worden hier op basis 

van ervaring vastgesteld, bovendien worden prijzen uit de markt beoordeeld en meegenomen in een 

calculatie. Omdat een standaard keuzeprotocol ontbreekt, is hiermee tijd gemoeid en wordt een keuze als 

onvoldoende nauwkeurig ervaren. Deze onnauwkeurigheid wordt hoofdzakelijk veroorzaakt vanwege het 

feit dat over de beoordelingsaspecten geen eenduidige opvattingen heersen. Deze aspecten worden niet 

beoordeeld, de invloeden zijn daarmee onbekend waardoor de nauwkeurigheid afneemt. Het stellen van 

eenduidige randvoorwaarden is noodzakelijk. Geconstateerde problemen en oorzaken zijn weergegeven 

in afbeelding 1.03. 

A.1) Baksteen gevel wordt 
als gemakkelijk en 
'traditioneel' gezlen 

A.3) Moemjkheidsgraad van 

een gevel onbekend 

A.S) (Uitvoering$)rislco's en 

B.2) Arbeid$intensief 

onvoldoende beoordeeld 

faalkansen niet afwegen Gebrekkig kiezen van 
---::::-:=7T===-=-=-====-==========:':"4(:r======-+j j uitvoeringsmethocle voor 

baksteen gevels 

C.l) Ervaring met / 
vertrouwen in 
uitvoeringsvarianten 

C.3) Geen gebunde.lde kennis 

van uitvoeringsmethoden 

C) Kennis en ervaring 

C.2) Geen terugkoppeling 

projectervaringen 

om te kiezen onvoldoende gebruikt 

Afb.l.03 Weergave problemen en oorzaken. 

0.1) Input marktpartijen 

verschilfend 

0.3) Aannames bij 

maken keuze 

0.5) Onderschatten _ 
van de gevel 

De definiering van probleem is als voigt vastgesteld: 'Gebrekkig kiezen van uitvoeringsmethode voor 

baksteen gevels'. De gevonden oorzaken voor deze problematiek zijn: 

1. Geen gebundelde kennis van uitvoeringsmethoden aanwezig; 

2. Beoordelingsaspecten zijn niet eenduidig; 

3. Moeilijkheidsgraad van de gevel onbekend; 

4. Maakbaarheid onvoldoende beoordeeld; 

5. Uitvoeringsrisico's en faalkansen niet afwegen voor baksteen gevels; 

6. Aannames bij het maken van keuzes; 

7. Beoordelingsaspecten niet eenduidig; 

8. Geen gebruik van een standaard keuzeprotocol. 

Voor het bedrijf lOU het handig zijn om een hulpmiddel te hebben voor het bepalen van de optimale 

uitvoeringsmethode voor baksteen gevels. Het hulpmiddel moet inspelen op de in de vorige paragraaf 
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genoemde aanleiding voor de problematiek. Het moet mogelijk worden om in beperkte tijd en op basis 

van een beperkt aantal gegevens in vroegtijdig projectfase een onderbouwde keuze te maken voor de 

optimale uitvoeringsmethoden voor een baksteen gevel. Dit hulpmiddel kan gezien worden als een 

beslissingsondersteunend model. 

Het model zal aan de volgende eisen moeten voldoen : 

• Invoer van een beperkt aantal bekende gegevens in een vroegtijdig stadium (schetsontwerp); 

• De uitvoer moet de verschillen tussen de uitvoeringsmethoden weergegeven; 

• In de uitvoer moet een vergelijking bieden tussen uitvoeringsmethoden voor een baksteen gevel; 

• In de uitvoer moet zichtbaar zijn waarom bepaalde methoden niet mogelijk of onvoldoende 

gesch ikt zijn; 

Het hulpmiddel is op basis van het onderstaande SADT schema (afbeelding 1.05) ontworpen. Door middel 

van stu ring (het hulpmiddel) is een medewerker van Heijmans & Ontwerp in staat gesteld om een keuze 

te maken voor een uitvoeringsmethode voor baksteen gevels. De input die bij dit keuzeproces geleverd 

wordt, is kennis en informatie van de uitvoeringsmethoden en projectspecifieke informatie. 

Hulpmiddel om het ontwerp- en keuzeproces voor baksteen gevels te verbeteren 

Ondersteuning bij her maken van de keuze 

Gegevens 
uitvoeringsmethoden voor ------i~ 

ba ksteen gevel 
Kiezen van de optimale 

uitvoeringsmethode voor 
een baksteen gevels 

Optimale uitvoerings-
1-__ methode voor baksteen 

Project afhankelijk 
------i .. ~1 

keuzeaspecten 

T 
medewerkers 

Heijmans Bouw & Ontwerp 

Afbee/ding 1.05: Schematische weergave van het hu/pmidde/ bij het kiezen 

van een uitvoeringsmethode voor een geve/ in baksteen. 

1.4. Doe/stelling van het a/studeerproject 

gevel bepaald 

Aan de hand van het geformuleerde probleem en de achterliggende oorzaken is voor het 

afstudeerproject de doelstelling geformuleerd: 

'Het ontwikkelen van een hulpmiddel om het on twerp- en keuzeproces 
voor baksteen gevels te verbeteren' 

Het afstudeerproces is doorlopen aan de hand van een onderzoeks- en ontwerpfase. Aan de hand van 

deze doelstelling zijn taakstellingen en onderzoeksvragen opgesteld om het onderzoek en het 

afstudeerproces te structureren. Het doel van dit rapport is om de belanghebbenden en belangstellenden 

te informeren over de uitvoeringsmethoden voor een baksteen gevel en het keuze proces en hulpmiddel 

lOals deze is ontwikkeld. Om vanuit het vastgestelde probleem naar een oplossing te werken is op basis 

van het onderstaande processchema voor het afstudeerproject gewerkt aan het behalen van de 

opgestelde doelstelling: 
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Afb, 1,04: Schematische weergave van het hulpmiddel bij het kiezen 

van een uitvoeringsmethode voor een gevel in baksteen. 

Het afstudeerproject is daarbij verdeeld in een deelonderzoek en het ontwerpen van het hulpmiddel 

(afbeelding 1.04). De diverse stappen die hierin zijn onderscheiden komen overeen met de taakstellingen 

en onderzoeksvragen die zijn opgesteld. In deze rapportage worden de resultaten van het geheel 

weergegeven. In de volgende paragrafen worden genoemde onderdelen nader toegelicht. De invulling 

van deze eindrapportage is op dezelfde gestructureerde wijze weergegeven. Het doorlopen proces om tot 

het ontwikkelde hulpmiddel te komen is via de doelstelling en het opgestelde onderzoeks- en 

ontwerpproces inzichtelijk gemaakt aan de hand van afbeelding 2.04. 

1.4.1. Taakstellingen en onderzoeksvragen 

De taakstellingen vormen de rode draad van het afstudeerproject en zijn zodoende bepalend voor het 

onderzoek. Om de taakstellingen te kunnen beantwoorden zijn onderzoeksvragen opgesteld. Een 

taakstelling kan meerdere onderzoeksvragen bevatten om gedetailleerd en gestructureerd onderzoek te 

kunnen verrichten. 

Taakstelling 1: Overzicht van de moge/ijke uitvoeringsmethoden voor een 

baksteen gevel. 

Taakstelling 2: Inzicht in de keuzeaspecten voor het maken van een keuze 

voor baksteen gevel bij Heijmans Utiliteitsbouw. 

Taakstelling 3: Maken van de keuze voor een optimaal gevelontwerp 

Taakstelling 4: Maken van het hulpmiddel om de optimale 

Uitvoeringsmethode voor een gevel in baksteen te bepalen. 

1.4.2. Afbakening van het afstudeerproject 

Het afstudeerproject is verricht voor 'middelhoogbouw projecten' vanwege de omvang en de logistieke 

invloeden die impact hebben op de uitvoering. 
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Definitie middelhoogbouw: De classificatie van de hoogte van een gebouw is niet eenduidig vastgesteld. 

Uit het bouwbesluit volgen voor gebouwen met verblijfsgebieden boven de 13 meter extra eisen met 

betrekking tot brandwerendheid van de hoofddraagconstructie. Er zijn gemeenten welke 4 verdiepingen 

(+/- 13 meter) als een middelhoogbouw project zien terwijl andere gemeenten een gebouw > 20-25 meter 

als middelhoogbouw zien. In bouwbesluit zijn brandveiligheidseisen opgenomen voor gebouwen tot de 70 

meter. Gebouwen vanaf 70 meter worden hoogbouw genoemd. Met middelhoogbouw in dit onderzoek 

wordt een hoogte vanaf ongeveer 30 meter tot een hoogte van 70 meter bedoeld. Het onderzoek richt 

zich daardoor op gebouwen die verticaal georienteerd en opvallend zijn. 

Uitgangspunt voor het onderzoek is het gietbouwcasco (wanden en breedplaat). In overleg met de hoofd

en bedrijfsbegeleider is een afbakening voor het onderzoek vastgesteld voor het verrichten van onderzoek 

naar de uitvoeringsmethoden metselen en montage van enkelschalige prefab elementen . Het hulpmiddel 

biedt wei de mogelijkheid om andere uitvoeringsmethoden te beoordelen. Hiervoor is aanvullend 

onderzoek verricht . De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in de databases en informatiebladen 

van het hulpmiddel. 

1.5. Onderzoeksaanpak 

Het onderzoeksplan is opgesteld aan de hand van de gevonden knelpunten die aanleiding hebben 

gegeven tot de geformuleerde doelstelling. Het onderzoeksplan schematiseert de aanpak tijdens het 

onderzoek. Op basis van de probleem- en doelstelling is een schematisch onderzoeksplan opgesteld 

waarin aile onderdelen van het te verrichten onderzoek zijn opgenomen. Het onderzoek is erop gericht de 

benodigde informatie te verzamelen die van belang is voor het opstellen van het hulpmiddel, een 

overzicht van de mogelijke methoden waaruit gekozen kan worden ontbreekt immers. Het onderzoek 

verschaft de nodige kennis en informatie over de uitvoeringsmethoden, de keuzeaspecten en het 

keuzeproces. Het onderzoek bestaat uit het beantwoorden van de probleemstellingen en de 

onderzoeksvragen. Van te voren is er een onderzoeksplan opgesteld waarin per probleemstelling en 

onderzoeksvraag de uitkomst van de data, de bronnen ervan en de methode waarmee de data is 

verzameld, staat aangegeven. 

1.5.1. Verantwoording van het onderzoek 

Het dataverzamelingsschema geeft per onderzoeksvraag de aanleiding vanuit de analyse weer (kolom 

oorzaak). De oorzaken voor het probleem worden daardoor per onderzoeksvraag onderzocht en dragen 

zo bij aan het uitwerken van de doelstelling. Per onderzoeksvraag is weergegeven welke informatie nodig 

is om een antwoord op de onderzoeksvraag en daarmee de taakstelling te kunnen geven. Ook is in het 

onderzoeksplan weergegeven op welke manier de data verzameld is en hoe deze resultaten in de 

onderzoeksresultaten verwerkt zijn (verantwoording van de data). De dataverzameling bestaat 

hoofdzakelijk uit literatuur en interviews. De interviewvragen en uitwerkingen van de interviews zijn 

opgenomen in bijlage 4. Vanuit deze rapportage wordt naar deze bronnen en bijlagen verwezen middels 

de [xl notatie. 

Taakstelling 1: Overzicht van de moge/ijke uitvoeringsmethoden voor een baksteen gevel. 

Onderzoek naar de verschillende uitvoeringsmethoden voor een baksteen gevel biedt de kans om een 

keuze te maken uit deze methoden. De verschillende uitvoeringsmethoden worden beschreven op basis 

van kenmerken en eigenschappen. Dit zijn ontwerp en esthetische eisen; het voorbereidingsproces, het 

productie- en/of uitvoeringsproces en de kenmerken van deze uitvoeringsmethoden op het gebied van de 

procesbeheersing. De onderzoeksresultaten van deze taakstelling zijn in deze rapportage verkort 
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londerzoeksPlan 

ProbleemsteHing 100elstellin~ ' Taakstelling Onderzoeksvraag Oonaak Data I Dataverzamelingsmethode Verantwoordlng Risico's 

<II ...-
1: O¥enIcht van 

Onover zichtelijk 
III 

1.1 Wat zi;n de kenmerken van de -<II Qj 
mocelljke ultvoerlnss- 6esc.hrijviog van de mogeiijke l ilN.nuurondcnock Ovcuicht en beschrij',ing van de uitvoerinlj>· 

Nlet·geli)kwaardige Input III > mogehjke ultvoe,ings·methoden C.l methoden voor bJkstecn ge'R'ls die a~ input voor 
RJ <II mtttioden voor uilvoeringsmelhoden .... tloO lloor het proces 'sevel maken'? Observatie uilvoeritlg het kelJleprOCes nadir. , ;jn. a. baks(efll sevd ..... c: 
<II <II 
~ <II ...- ...-

III c: -'" 0 RJ Interviews. Input vaor het kcu~epfOCCs.: k~nnll:,h'o en 
<II .D 2.1 Welke ontwe'Psegevens Ontwerp ~n t stheti.sche factoren mel 

,,, .. rll'iden vJn bd~l~principes up t:J>~ Vdn 
Moeilijk meetbaar: Schematiseren van 

"0 ..... 
hebben invloed op de keuze? 

A.l 
betrekkins tol bakslcen g~yels 

III 0 l it.eratuurondcrzoek kwalil.lticve tk:oord~l,"c 
'par ameters 

c: 0 
<II > 

"0 III 
Interviews Input 1I0or hot keuzeproces; overzi<ht en kcnmerke-n ::- <II 2.2 Welke ~iluatlefactoren Factoren m,b,l. de situJtie oa, omvang, SiluatlefaCloren meelbaar maken ...- u A.2 van de sltu~n i(""tton:m op b'-s.i~ Vdn kwal\t.JtiQve 

III 0 hebben invloed op de keuze? omgevins, logis.lll'k en romplexll(:,j l 
Qj 

..... beoorde1inc a. > <II 2: lozlchl in de 
<II N Norrnen, regelgevlngen en 
tloO ::J keuzeaspecten voor 2.3 Welke norm- en regelgeving is 
c: <II 

het maken van keuzl! van Invloed op het maken van de 
aanbevelinssrapporten lileraluuronderzoek normen en Input voor ht.·l kt!ult'proces; over z,ehl VOJn d(' 'Project en locatlespecifiek 

<II -'" A.2 
<II c: voor een baksleen keuze? 

(Souwfysische eisen, Constructleve regelgeving geldonde r~g.lirving 
...- <II elsen) X1 a. sevel bij Heijman$ 
RJ i:: 2.4 Walls de Invloed van de Ut~ratuuronderloek .c ..... UtJliteltsbouw 
..... <II <II proce~beheersmlddelen op de AA/A.S Tijd, kosten, rislco's, kwalilc it en veUigheid 

Input voor het keureproces Gctallen l!n kenmer ken Fluctuaties 
0 ~ ..... l .b.Y. bOp.llnc 
0 ...- <II keuze? Interviews Projeclspecifiek va~tslellen tijd en geld c: ... > 0 <II 
<II ...- .D ..... 8eschrljviog van de produelle en "0 <II <II 2.S Wal is de Invloed van de Lit(O(atuurond~rloek Input voor hel keuU'llrOCeS; kenmcrken van 0 ~ > uilvoering a.d.h.v, OlJleriaal, materieel, Uilgcbrcide weerg,lye ~ produclie· en A.4 u,ilvoeringsmkldeten/m(tlhodt:>n op basis vdn ...- E arbeid, bouwplailts.inrichCing, logbtiqk. <II 0 lJilvoeringsmiddelen? ObseNatle kwaUt31ieve b~oo[d~llt1C-
E afv.1 
III Qj 
tloO "0 c: "0 Moellijk yergelijkbaar/inzichlelijk te '':; 'E <II 3.1 Welke onderllnge relaUes Va!iitl~&8e_n van de relatles en onderhnce- Op b(l~b hil!rvan kan e~n ~tluetllU( worden bep;i.1 d maken 
0 a. 0 .4/0.5 Interviews 

.~ ::J 3: MoiIklJn van de hebben de keuzeaspeclen? belnvlo~ding die In hel hulpmiddel doorlopen Oloel worden. 

::J ~ 
keIJU! voor e~1n 

Projectspeclflek vaststellen 
c: c: <II I optlm.l<ll aevl!!orltwefP 3.2 Hoe moel de keuze voor een Om~hrij"t!"O van de o;tructuur die RJ <II Het ke\Jz~proe~~ wordt vo(mgc~t!ven op basis van > uilvoerlngsmelhode worden 0 .4 doorlopen moet worden om d~ kf.'uze til? Interviews 

c: c: d~ rJndvoorW3drdt!n dii! uit het onderzOt'k vol-tt~ n, 
<II RJ gemaakl? kunneo milken. 
N > I 
<II c: , 
:i2 <II 
Ill) Qj I ~: Mlkeit Viti len Inten/l(l~ 

:i2 ~ 
~ hulpmlddel om de 4.1 Hoe zler hel hulpmiddel erult -'" .§ Als basis voor h&t Ie- ontwikkelcn lc.,~ ule hulpt'rllddel <II 

~ptlm ... om de meest oplimale ..... 
~ 

...- 6.1 wOfden en ei~en waarJan hel hulpmiddel moel c: I/ItvcIfiInpmtttlocle uitvoerincsmelhode voo' een <II 0 voldoc" v~l)tc.ele{:(t 
~ ...- YOOt"" blbtHn baksleen gevel te bepalen? 

<II 
~'I Ie bepalen. ?= 

Eindrapportage afstudeerproject 8 



'Het ontwikkelen van een hulpmiddel am het ontwerp- en keuzeproces voor baksteen gevels te verbeteren' rleijmans 

weergegeven, de onderzoeksresultaten zijn volledig gebruikt bij de totstandkoming van het hulpmiddel. 

De uitvoeringsmethoden worden beschreven aan de hand van de volgende aspecten: 

• Kenmerken (esthetisch en technisch) van de uitvoeringsmethode; 

• Beschrijving van de toegepaste materialen; 

• Omschrijving van het voorbereidingsproces en het productie- en uitvoeringsproces; 

• Omschrijving van de bouwplaatsinrichting, transport en logistieke afwikkeling welke 

behoort bij de uitvoeringsmethode; 

• Beschrijving van de uitvoeringsmiddelen arbeid en materieelinzet; 

• Beschrijving van de uitvoeringsmethoden op basis van de proceskenmerken tijd, geld, 

kwaliteit, informatie (interviews, offertes, bouwkostenpublicaties literatuur) . 

Taakstelling 2: Inzicht in de keuzeaspecten voor het maken van een keuze voor baksteen 

gevel bij Heijmans Utiliteitsbouw. 

Wat be·invloed de keuze voor de uitvoeringsmethode voor een baksteen gevel? Een overzicht van de 

keuzefactoren is nodig am een keuze te kunnen maken. Uit de probleemanalyse is gebleken dat deze 

aspecten niet eenduidig wordt ingezet bij het maken van een keuze. Dit is aanleiding geweest am te 

onderzoeken welke beoordelingsaspecten bij een keuze gemaakt moeten worden. Op basis van 

literatuuronderzoek zijn de keuzeaspecten onderverdeeld in volgende categorieen: 

• Ontwerp, architectuur & techniek 

• Situatie 

• Norm- en regelgeving 

• Procesbeheersing 

• Productie en uitvoering 

Impliciet is hierin de 'wat' en 'hoe' vraag herkenbaar die bij elk project geanalyseerd moet worden . 'Wat' 

wordt ingegeven voor het project; het antwerp, de situatie waarin en de van toepassing zijn de normen

en regelgeving. De 'hoe' vraag is gericht op het proces van de uitvoering, de beheersing daarvan en de 

productie- en uitvoeringsmiddelen die ingezet worden . Het kiezen van een uitvoeringsmethode vindt 

plaats op basis van kwalitatieve en kwantitatieve punten. Daarin moeten oak beperkingen of aanvullende 

maatregelen gesignaleerd kunnen worden. Het onderzoek naar al deze aspecten geeft een overzicht van 

aile punten op basis waarvan de keuze voor een uitvoeringsmethode gemaakt kan worden. 

Taakstelling 3: Maken van de keuze voor een optimaal gevelontwerp 

Met behulp van deze taakstelling worden eerst de relaties tussen de verschillende keuzeaspecten 

onderzocht op basis waarvan aan het maken van de keuze een structuur kan worden ontleend. Daarnaast 

zijn de processen bij het kiezen zelf onderzocht omdat op basis hiervan het hulpmiddel optimaal ingepast 

kan worden in de werkwijze. Resultaat van de onderzoeksvraag is een bepaling van de wijze waarop de 

keuze tot stand moet komen en in welke structuur het hulpmiddel opgesteld moet worden. 

Taakstelling 4: Maken van het hulpmiddel om de optimale uitvoeringsmethode voor een 

gevel in baksteen te bepalen. 

Op basis van de onderzoeksresultaten is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. De ontwikkelde 

keuzestructuur op basis van de onderzochte processen worden in het hulpmiddel nader uitgewerkt 

waarbij de onderzoeksresultaten in het hulpmiddel gebruikt kunnen worden am tot de optimale 

uitvoeringsmethode te komen. De toetsing wijst uit of het hulpmiddel doet wat het moet doen en of het 

hulpmiddel goed doet wat hij moet doen. 

Eindrapportage afstudeerproject 9 



'Het ontwikkelen van een hulpmiddel om het ontwerp- en keuzeproces voor baksteen gevels te verbeteren' fleijmans 

2. Onderzoeksresultaten uitvoeringsmethoden voor een baksteen gevel 

Taakstelling 1: Overzicht van de moge/ijke uitvoeringsmethoden voor een baksteen gevel 

Binnen de mogeJijke uitvoeringsmethoden voor het maken van een gevel in baksteen wordt onderscheid 

gemaakt tussen een handmatige verwerking van bakstenen, een ter plaatse uitgevoerde gevel en een 

verwerking van samengestelde (baksteen)elementen, dus een geprefabriceerd uitvoerde gevel. Binnen 

deze hoofdverdeling (tabeI2.01) is een breed scala aan mogeJijkheden en varianten beschikbaar. Bij het 

onderscheiden van de uitvoeringsmethoden is daarom gekeken naar de handelingen die op de bouwplaats 

plaats vinden. 

2.1.1. Ter plaatse uitvoeren van de gevel 

Ter plaatse uitvoeren van de gevel betekent dat op de bouwplaats de bakstenen stuk voor stuk handmatig 

worden verwerkt tot een gevel door mid del van een bewerking; metselen, lijmen of droog stapelen. 

Kortom: stapelbouw. Metselen is de oudste, bekendste en meest voorkomende verwerkingsmethode. Het 

metselen is een handmatige verwerking van de stenen waarbij de stenen met behulp van mortel tot een 

muur worden. De gevel wordt voorzien van een voeg, deze heeft een esthetische maar ook kwalitatieve 

functie. Door de ontwikkeling van prefab metselspecie is de kwaliteit sterk verbeterd. Met behulp van 

speciale metselmortel kan voegwerk achterwege blijven. 

2.1.2. Geprefabriceerd uitvoeren van de gevel 

Door diverse marktpartijen zijn in de afgelopen decennia systemen ontwikkeld om de baksteen gevels te 

prefabriceren om deze vervolgens op de bouwplaats te monteren. De ontwikkelingen op het gebied van 

lijmen van baksteen hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van prefab baksteen elementen zonder een 

betonnen rug. Bij dit soort prefab metselwerk wordt het metselen/lijmen zelf nog vaak op een 

traditionele manier uitgevoerd. Kenmerkend bij het toepassen van geprefabriceerde baksteen elementen 

zijn de montage handelingen op de bouwplaats, er is dus sprake van montagebouw. 

Enkelschalige prefab elementen volkeramisch is een volledige keramische baksteen al dan niet met een 

betonnen rug wat als een zelfdragend element wordt geplaatst als buitenspouwblad. De baksteen is bij 

deze elementen in een fabriek gemetseld of gelijmd. Bij een element met een gemetselde zichtzijde is een 

betonnen rug als draagconstructie (sterkte en stijfheid). Bij enkele producenten is deze (giet)mortel de 

uiteindelijke voegafwerking, voegen van de elementen is dan niet meer nodig. Enkelschalige prefab 

elementen niet volkeramisch is een dunne keramische steenstrip op een rug van beton of isolatie wat als 

een zelfdragend element wordt geplaatst als buitenspouwblad. Om materiaal en gewicht te besparen 

wordt het uiterlijk van baksteen metselwerk nagebootst met steenstrips of doorgezaagde stenen 

(klisklezoren). 

Bij sandwich en dubbelschalige elementen wordt het binnenspouwblad en het buitenspouwblad compleet 

met isolatie als een element gefabriceerd. Het buitenspouwblad kan net als bij enkelschalige elementen 

gemetseld of gelijmd zijn. De bakstenen kunnen ook in mallen worden vervaardigd waarbij een mortel 

tussen de bakstenen wordt gegoten. Bij sandwich elementen wordt geen luchtspouw aangebracht, 

dubbelschalige elementen hebben een luchtspouw tussen binnen- en buitenspouwblad. Het 

binnenspouwblad is vanwege de constructieve eigenschappen van beton. Een niet-constructief element 

wil zeggen dat dit element niet bijdracht aan een verticale belastingsafdracht en dus ook geen oplegging 

voor vloerconstructies heeft. Bij geprefabriceerd uitvoeren van een constructieve gevel wordt het 

binnenspouwblad uitgevoerd als vloerdragend, de gevel kan bestaan uit een baksteen afwerking. Het 

element is dus een compleet en dragend gevelelement en kan fabrieksmatig worden voorzien van 

kozijnen waardoor een compleet element ontstaat. Op de bouwplaats wordt uitsluitend gemonteerd. 
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2.2. Gemetselde baksteen gevel 

De uitvoeringsmethode van gemetselde gevel is beschreven aan de hand van de volgende punten: 

• Omschrijving van het voorbereidingsproces en het productie- en uitvoeringsproces; 

• 8eschrijving van de toegepaste materialen; 
• Omschrijving van de bouwplaatsinrichting, transport en logistieke afwikkeling welke 

behoort bij de uitvoeringsmethode; 

• 8eschrijving van de uitvoeringsmiddelen arbeid en materieelinzet; 
• 8eschrijving van de uitvoeringsmethoden op basis van de proceskenmerken tijd, geld, 

kwaliteit, informatie. 
In deze paragraaf wordt tevens de uitvoeringsvariant gemetselde gevel van boven naar beneden 

beschreven door de verschillen te beschrijven. 

2.2.1. Voorbereiding van de uitvoering 

De voorbereiding van een gemetselde gevel wordt bepaald door de toe te passen materialen, deze zijn 

vastgelegd in tekeningen, detailleringen en (bestek)omschrijvingen. De voorbereiding moet lOrgen voor 

een gestroomlijnde productie, een verwerking van de materialen en producten die tot een gebouw 

worden samengebracht. Bij een gemetselde gevel zijn veel partijen en disciplines betrokken. Dit vergt 

afstemming met de verschillende partijenjdisciplinesjleveranciers die zijn betrokken bij de realisatie van 

een gemetselde gevel. Naast de toe te passen materialen is het bepalen van inzet van manuren een 

belangrijke factor, optimalisatie van details en uitvoeringprocessen leiden tot een beheersbare uitvoering 

met betrekking tot tijd, geld en kwaliteit . De voorbereidingstijd van een gemetselde gevel is 

projectspecifiek te bepalen en wordt in grate mate bepaald door levertijden van materialen en 

toepassingen in de gevel. De productie van de bakstenen maar vooral oak van eventuele geprefabriceerde 

toepassingen lOals geveldragers, lateien en prefab dorpelsjafdekkersjspekbanden vergen ontwerp-, 

teken- en productietijd . De werkvoorbereiding bepaald vooraf de routing in verband met het bestellen, 

fabriceren en afroepen van materialen lOals (stel-)kozijnen, geveldragers, lateien en andere toepassingen 

in de gevel waarbij voorbereidingstijd en levertijd een rol speelt . Na goedkeuring op de vervaardigde 

stukken start de productie en kunnen materialen door de uitvoering worden afgeroepen naar de 

bouwplaats. 

2.2.2. Uitvoeringsproces van traditioneel gemetselde gevels 

De gevel neemt in het bouwproces een belangrijke plaats in na het uitvoeren van het casco en voor het 

afronden van de fijne afbouw. De intervallen en de doorlooptijden bepalen de totale planning van het 

bouwwerk. Afhankelijk van het type bouwwerk en de wijze van gevelsluiting ligt een gemetselde gevel 

gedeeltelijk op het kritieke pad. Het moment van definitieve gevelsluiting bepaald het moment waarop de 

afrondende afbouwhandelingen kunnen starten. Op de volgende pagina is het SADTvan dit proces Igevel 

maken' weergegeven (afbeelding 2.02) . In een productiecyclus worden deze werkzaamheden continu 

uitgevoerd met een afgestemde ploegenbezetting. De detaillering en opbouw van een gevel be'invloed in 

sterke mate de relaties tussen de uitvoering van deze bewerkingen. Kenmerkend aan het productieproces 

van gemetselde gevels zijn de hoeveelheid manuren en het aantal verschillende disciplines die werkzaam 

zijn aan de gevel. Naast de metselaars zijn timmerlieden werkzaam aan het stelwerk, maar ook 

gespecialiseerde ploegen of onderaannemers werken binnen het productieproces gemetselde gevel. 

Bijvoorbeeld het aanbrengen van waterkeringen, geveldragers, kozijnen, lateien, prefab betonelementen, 

geveldragers, borstweringsteunen, elektrotechnische voorzieningen enz. De metsel- en diverse ploegen 

die bij de gevel betrokken zijn werken zich per steigerslag omhoog, hiervoor worden per verdieping 

gewerkt met cyclustijd per verdieping. 
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'Het ontwikkelen van een hulpmiddel om het ontwerp- en keuzeproces voor baksteen gevels te verbeteren' heijman~ 

Materiaal en uitvoering 

Bij de realisatie van een baksteen gevel zijn materialen nodig, deze materialen worden geleverd vanuit 

verschillende leveranciers en fabrikanten. Afhankelijk van het type materiaal en de contractvoorwaarden 

worden materialen per leverancier/fabrikant geleverd op bouwplaats. Leveringen vinden plaats op afroep 

van de uitvoerders, om aile leveranciers en producenten te sturen op tijdige leveringen worden in de 

werkvoorbereiding leveringsschema's opgesteld . De materialen worden tijdelijk opgeslagen. 

Baksteen en mortel 

Per vracht worden circa 20.000 stenen afgeleverd. De afmetingen van de pakketten zijn afgestemd met 

het metselproces, in combinatie hiervoor zijn verschillende transport hulpen ontwikkeld. De aanvoer van 

baksteen kan hierdoor in grote mate gemechaniseerd plaats vinden, mits hiervoor aanvullende 

voorzieningen voor worden geplaatst. 

Mortel wordt op bouwplaatsen aangeleverd in silo's, deze silo's kunnen worden gevuld met droge mortel. 

De mortel kan op verschillende manieren naar de plek van verwerking worden getransporteerd, met 

kubel, kruiwagen of pompinstallatie. Vooral in hoge steigers levert het pompen van mortel voordelen op 

in de tijdsbesteding van de opperman. Een centrale en bereikbare opstelling voorkomt langdurige 

transportbewegingen (nabij bouwliften) bij handmatige aanvoe r (kruiwagens). 

Gevelvoorzieningen 

Lateien en overige gevelvoorzieningen die met de 

hand gelegd kunnen worden geven geen verstoring 

van het uitvoeringsproces. Meestal zijn deze 

producten onderdeel van de werkzaamheden die door 

de metselaar wordt verricht . Deze lateien kunnen 

eenvoudig in het metselproces worden meegenomen. 

Het leggen van lateien en/of gevelvoorzieningen met 

de hand wordt sterk beperkt door het gewicht. Tot 50 

kg kan met twee personen worden aangebracht. Te 

zware onderdelen moeten met behulp van een 

hulpmiddel worden aangebracht. Hiervoor zijn diverse 

methoden mogelijk, maar deze brengen risico's met 

zich mee en vergen veer afstemming tussen het 

product, het montagematerieel en de 

omstandigheden op de steiger. Mogelijke 

werkmethoden op lateien en/of gevelvoorzieningen 

aan te brengen zijn: 

• Kraan of verreiker (afbeelding 2.03) 

• Tilliften 

• Takels 

Bouwafval 

Afb. 2.03 Transporten en monteren m.b.v. verreiker 

Bij traditioneel metselwerk komt afval vrij bij het zagen en haken van stenen, het uitkrabben van de 

voegen en de overtollige specie. Daarnaast is er afval van de verpakkingsmaterialen, isolatie, 

waterkeringen en stelwerkzaamheden. Dit afval wordt afgevoerd in minimaal drie soorten 

afvalcontainers : steenachtige materialen, hout en bouwafval. Het verdient de voorkeur om ook (minerale 

wol) isolatie en folie/plastic gescheiden af te voeren. Voor chemische afvalmaterialen dient op de 

bouwplaats een verzamelpunt te worden opgenomen. 

Materieel 
Materieel wordt ingezet als hulpmiddel op en bewerking mogelijk te maken of te kunnen realiseren. Voor 

gemetselde gevels wordt materieel ingezet voor verschillende te vervullen functies: aanvoeren van 
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materialen, creeren van (bereikbare) werkplekken, be- en verwerken van materialen. Het productietempo 

bepaald de hoeveelheid aan te voeren materialen, een afstemming tussen enerzijds het productietempo 

en anderzijds de werkmethode en bouwplaats. Het aanvoeren van de materialen vindt nog vee I 

handmatig plaats. Naast eventuele beschikbaarheid van de aanwezig kranen kan worden gebruik gemaakt 

van de volgende transportmiddelen . 

Bouwliften 

Met bouwliften kan materiaal en materieel tot op grote hoogtes aangevoerd worden, afhankelijk van het 

type lift zijn gewichten mogelijk tot circa 1500kg. De huurprijzen voor bouwliften zijn beperkt, wei moet 

rekening worden gehouden voor aan- en afvoerkosten van bouwliften. Kenmerkend aan het toepassen 

van een bouwlift is de grote mate van 'handmatig' transport. Bij het toepassen van grotere hoeveelheden 

stenen verdient een andere aanvoerwijze de voorkeur. Een bouwlift is uitstekend in te zetten voor 

aanvullend transport lOals mortel, materieel etc. Een combinatie met een personen- goederenlift kan, een 

capaciteitsberekening moet aantonen dat wachttijden door laden en loss en beperkt blijven . 

Materieel t.b.v. (veilige en bereikbare) werkplek 

Een gemetselde gevel wordt uitgevoerd vanaf een werkplek, dit is een steiger of een hefsteiger. In het 

verleden is veel onderzoek verricht naar steigersystemen en verbeteringen van de 

arbeidsomstandigheden. Het uitvoeringsproces van gemetselde gevels hangt nauw samen met de keuze 

voor de steiger. De werkzaamheden worden vanaf de steiger uitgevoerd, een optima Ie werkplek 

bevorderd het uitvoeringsproces. Voorafgaande aan het uitvoeringsproces wordt een steiger ontwerpen 

op basis van de projectuitgangspunten. Dit zijn projectspecifieke uitgangspunten, ondermeer de volgende 

opties en afwegingen spelen hierin een belangrijke rol: 

• Montage van de steiger (tijdens ruwbouwfase of tijdens gevelfase) 

• Te verrichten werkzaamheden op de steiger 

• Invulling metselproces en routing 

• Bescherming tegen weersinvloeden (dekkappen en/of windschermen) 

• Bescherming tegen vallende voorwerpen (steigerdoek) 

Verschillende types steigers zijn mogelijk, het is daarbij belangrijk om een totale afstemming te maken 

tussen onder meer de werkmethode, logistiek en materieelinzet. Hierbij is sprake van zogenaamde 

metselsystemen [8] . 

1. Metselen vanaf een 'meegroeiende' steiger. buissteiger met steigerslag van max. 2.00m1 en metselslag 

van max. 2.00m1 in twee slagen, bijvoorbeeld 1.50ml + 0.50ml. 

2. Metselen vanaf een vooraf geplaatste steiger. Systeemsteiger met steigerslag van 2ml, te metselen in 
tweeslagen, bijv. 1.50ml + 0.50ml. 

3. Metselen vanaf een vooraf geplaatste steiger met verd iepinghoge 

steigerslag van 2.70m1 tot 3.00ml. Metselslag 1.35ml resp. 1.50ml 

4. Hefsteiger waarbij 'traploos' in hoogte kan worden verplaatst, slagen 

kunnen tot elke wenselijk hoogte worden gemaakt. 

Steigers met een hoogte groter dan 30 meter dienen berekent te worden 

door de constructeur (Heijmans KMS). Ook in het Veiligheids- en Gezondsplan 

dienen plannen en maatregelen met betrekking tot het steigerwerk te zijn 

vermeld. 

Arbeid 
Circa 69% van de opperman/metselaars vindt het werk lichamelijk 

inspannend. Van hen heeft 37% last van de rug, 32% van de armen en 33% 

van de benen. Ook de werkhoudingen zijn belastend; 27 % heeft hinder 

door regelmatig bukken. Zwaar werk is het met de hand laden en lossen 

van materialen (afbeelding 2.04) en het verplaatsen van materialen met 

een kruiwagen over een vaak ongelijkmatige of drassige ondergrond. Tillen 
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tot 25 kg is toegestaan vanaf de kniehoogte, het aantal til bewegingen bepaald de fysieke inspanning en 

zal beperkt moeten worden. Vooral aspecten zoals lateien en ander prefab in de gevel vormt een 

belangrijk aandachtspunt v~~r de arbeidsomstandigheden . Continu diep bukken om specie te pakken en 

de stenen te verwerken is een te zware belasting voor de rug van de metselaar. Te hoog werken (boven 

ooghoogte) is ook ongewenst. Om de werkomstandigheden van metselaars te verbeteren zijn daarom 

richtl ijnen opgesteld: Niet lager dan 200mm boven de voethoogte metselen, niet hoger metselen dan 

1700mm boven voethoogte, speciekuip verhoogt plaatsen, 300mm tot 500mm boven voethoogte. Diverse 

steigersystemen zijn ontwikkeld met consoles en bordessen waardoor de metselaar en de stenen en 

speciekuipen op een verschillend niveau staan. De arbeidsomstandigheden kunnen met behulp van 

diverse maatregelen worden verbeterd, daarbij valt te denken aan steiger overkappingen en windgaas. Dit 

brengt echter wei beperkingen met zich mee v~~r de aanvoer van materialen. Een veilige werkplek is een 

werkplek waar orde, netheid en overzicht is. Daarnaast moeten veiligheidsmaatregelen getroffen worden 

om valgevaar en ongelukken vanaf steiger en liften te voorkomen. De steiger wordt daarom voorzien van 

leuningwerk en kantplanken, in het uitvoeringsplan moet worden nagedacht over de aanvoer en montage 

van grote materialen. 
Bran: www. arbouw.nl 

logistiek 
De logistiek met betrekking tot gevels die in het werk gemetseld worden omvatten de volgende 

onderwerpen : 

• Bereikbaarheid en ruimte op de bouwplaats 

• Aanvoer en opslag van materialen 

• Opperen en aanvoeren van materialen naar de verwerkingsplek 

• Bereikbaarheid van de werkplek 

• Invoer van afbouwmaterialen 

De logistiek voor een gemetselde gevel hangt nauw samen met het materieel wat wordt ingezet en de 

situatie waarin het project gerealiseerd moet worden. De logistiek van een gemetselde gevel kenmerkt 

zich door het aanleveren van veel stuks goederen, onderdelen en producten die plek van verwerken 

worden samengevoegd. Daarbij wordt het verder bemoeilijkt door dat de bewerkingen worden 

uitgevoerd door verschillende ploegen en onderaannemers dit vergt veel afstemming en organisatie. 

Opperen en aanvoeren van materia/en naar de verwerkingsp/ek 

Bakstenen worden in zogenaamde hulo-pakketten getransporteerd, ook in fol ie verpakte stenen op 

pallets komen v~~r . De meeste steenpakketten worden in hulo of op pallets worden in een 4- of 8- deling 

geleverd zodat mechanisch transport op de bouwplaats mogelijk is. Voor het transport op de bouwplaats 

zijn hulpmiddelen ontwikkeld om het transport te 

vereenvoudigen en te mechaniseren. Met ontwikkelde 

hulpmiddelen zoals de 6-voets kraan- of verreikertang kunnen 

deze pakketten direct op steiger geplaatst worden . De stenen 

kunnen nu geopperd worden waardoor veellifttransporten en 

handmatig opperen sterk zijn terug gedrongen. Op de steiger kan 

ook mechanisch worden geopperd door middel van de opkar 

(afbeelding 2.05), bij het steiger ontwerp dient rekening 

gehouden te worden met deze arbeidsvriendelijke werkwijze. 

(Stel-)kozijnen kunnen worden aangevoerd door deze op de 

steiger te plaatsen. De hoogte va n de kozijnen en de steigerslag 

moeten wei overeenkomen/afgestemd worden . De kozijnen 

kunnen met de kraan worden aangevoerd. Is de steiger 

voorgeplaatst of zijn dekkappen aangebracht dan is een 
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oppersteiger/plateau nodig. Het plaatsen van kozijnen in de stelkozijnen en de beglazing kan van 

binnenuit plaats vinden. 

Bouwplaatsinrichting bij gemetselde gevels 

Kenmerkend aan het uitvoeringsproces van de gemetselde gevel is de hoeveelheid materialen die tijdelijk 

op de bouwplaats opgeslagen moeten worden. Daarnaast is opstelruimte voor het materieel nodig, dit 

gecombineerd met de ruimte voor transportstromen maakt een bouwplaatsinrichting tijdens de gevelfase 

nodig. In combinatie met de start van de afbouw en mogelijk nog in uitvoering zijnde ruwbouw is veel 

aandacht nodig voor de opslag en aanvoer van materialen, materieel en bouwplaatspersoneel. 

2.2.3. Beheersaspecten bij baksteen gevels 

Tijd en planning 

Voorbereidingstijd 

De voorbereidingstijd van een gemetselde gevel wordt projectspecifiek vastgesteld door na te gaan wat 

de lever- en productietijden zijn van materialen zoals baksteen. Indien in de gevelelementen voorkomen 

die gerelateerd zijn aan het metselproces is hiervoor ook sprake van tijd die nodig is voor het vervaardigen 

en controleren van tekeningen en voor het fabriceren en leveren van de gevelelementen. 

Uitvoeringstijd 

De uitvoering van de metselwerkgevel heeft door de volgorde en richting van de activiteiten een bepaalde 

doorlooptijd en heeft invloed op het interval tussen de ruwbouw en de fijne afbouw. Voorwaarde voor de 

fijne afbouw is de gevelsluiting, het wind- en waterdicht zijn van een bouwwerk. Het gebouw is wind- en 

waterdicht na het aanbrengen van kozijnen en beglazing. Deze onderdelen worden aangebracht nadat het 

voegwerk is afgerond. Het metselwerk moet dus eerst op hoogte zijn voordat het voegwerk kan starten. 

Deze werkwijze geeft een grote interval voor de fijne afbouw. Bij projecten die voornamelijk verticaal 

georienteerd kan het interval sterk oplopen en daarmee de bouwtijd negatief be·invloeden. Om dit 

interval te beperken kunnen maatregelen genomen worden. Het plaatsen van een bescherming zorgt 

ervoor dat het monteren van de kozijnen op onder gelegen verdiepingen eerder plaats kan vinden. 

Daarmee wordt het interval beperkt en neemt de bouwtijd af, bescherming is noodzakelijk. 

Metselwerk wordt gepland op basis van ploeggrootte en de te verwerken hoeveelheden stenen. De 

verwerkingshoeveelheid van de stenen wordt door vee I aspecten be'invloed, de totale hoeveelheid te 

verwerken stenen hangt onder samen met het tempo waarin de productie moet plaats vinden . 

Theoretisch kan het tempo worden versneld door grotere of extra ploegen in te zetten maar in de praktijk 

is dit veelal beperkt haalbaar. Dit komt ondermeer door de beschikbare werkruimte en werkvoorraad 

(uitharding) en de afstemming met de overige bewerkingen. Verhoging van de tempo's door het inzetten 

van grotere of extra ploegen is niet relevant want dit kan bij aile uitvoeringsmethoden plaats vinden. Het 

beperken van intervallen zal projectspecifiek en per uitvoeringsmethode beoordeeld moeten worden. 

Kwaliteit 

De kwaliteit van metselwerk is ondermeer afhankelijk van het toe te passen materiaal, metselsteen, 

metsel- en voegmortel en eventuele toeslagstoffen. De te gebruiken mortels moeten worden afgestemd 

op de toe te passen steensoort, de steeneigenschappen en het gewenste eindresultaat. Duurzaam 

metselwerk begint bij een juiste keuze van de combinatie van toe te passen steensoort en metselmortel. 

Naast esthetische criteria dient rekening te worden gehouden met de bouwfysische eigenschappen van 

de constructie en met de bouwkundige detaillering van de gevel. Ook het vakmanschap van de metselaar 

en de omstandigheden waaronder gemetseld wordt zijn van grote invloed op de kwaliteit van metselwerk 

[8]. Hieruit blijkt dat zowel in de voorbereiding als in de uitvoering de gevel aandacht nodig heeft. De 

volgende problemen met betrekking tot kwaliteit doen zich voor in de gevel [2], [8], de oorzaken hiervan 

zijn uiteenlopend: 

• Wisselingen in kleuren van bakstenen en voegen 
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• Wisselingen in gevelvlakken, stenen en voegen 

• Gebrekkige constructieve kwaliteit 

• Voegkwaliteit onvoldoende 

• Vervuilingen in gevel 

• Vorst en vochtschade 

• Zoutuitbloei 

• Schade tijdens uitvoering 

• Gebrekkige wind- en waterdichting 

Conditioneren van vers metselwerk verkomt veel van deze kwaliteitsproblemen. Het afdekken van de 

materialen en vers metselwerk voorkomt niet aileen kleurverschillen maar oak vervuilingen, vorst- en 

vochtschade en zoutuitbloei. Een gevel is een samengestelde constructie waarin de sterkte en stijfheid 

van verschillende producten en voorzieningen samen een veilige constructie vormen. Dit vraagt een 

nauwkeurig uitvoering van de draagconstructies (geveldragers en lateien), dilataties en spouwankers. Met 

betrekking tot de kwaliteit van geveldragers is de maatbeheersing een belangrijk kwaliteitsaspect. In de 

uitvoering is veel afhankelijk van het vakmanschap en de verkregen instructies. Oak de voorbereiding 

heeft veel invloed op kwaliteit, de detaillering en een werkplan kunnen hierin vee I problemen voorkomen. 

Risico's 

Het uitvoeringsproces kent risico's, oak met betrekking tot een metselwerk gevels worden verschillende 

risico's gelopen. Het opstellen van een risico inventarisatie is projectspecifiek, deze kunnen aan de hand 

van de verschillende thema's die door de procesbeheersmiddelen worden benoemd worden 

ge·inventariseerd. Voor metselwerk gevels kunnen tach enkele belangrijke punten worden aangestipt: 

• Beheersbaarheid van het voorbereidings- en uitvoeringsproces 

o Belangrijkste parameter: manuren en huurtijden van materieel; 

o Organisatie van samenhangende activiteiten; 

o Controle en overzicht op het werk; 

o Logistiek: aanvoer, opslag en verwerking van materialen als toevoeging aan de gemetselde 

gevel (ingemetseld prefab lOals steenstriplateien, raamdorpels en spekbanden). Naar mate de 

hoogte toeneemt, vormt logistiek een belangrijke factor [3]. 

• Weersafhankelijke uitvoering in relatie tot kwaliteit 

o Vorst/regen/luchtvochtigheid be'invloeden kleur en kwaliteit; 

o Vertraagt het uitvoeringsproces; 

• Kwaliteit en samenhang tussen gevelcomponenten/producten 

o Veel verschillende partijen en verschillende belangen moeten samen voor een resultaat lOrg 

dragen; 

o Veel afstemming; 

o Veel afhankelijk van uitvoering(omstandigheden) en vakmanschap; 

• Veiligheid en arbeidsomstandigheden 

o Arbeidsintensief; 

o Fysiek zwaar werk; 

o Fysiologische omstandigheden waarin het werk uitgevoerd kan worden; 

o Werken op hoogte en steiger. 

2.2.4. Uitvoeringsproces bij van boven naar beneden gemetselde gevels 

Wanneer gevels van boven naar beneden worden gemetseld treden enkele verschillen op in vergelijking 

tot traditioneel metselwerk. De producten die in deze gevel worden toegepast zijn hetzelfde en oak de 

verwerking van deze producten verloopt op een en dezelfde manier. De verschillen doen zich met name 

voor in het proces. Bij het van boven naar beneden metselen wordt in veel gevallen gewacht tot het casco 

een bepaalde hoogte heeft bereikt. In het geval van prefab bouw is dat als aile elementen zijn geplaatst 

Eindrapportage afstudeerproject 18 



(veiligheid). Nadat de steiger is gebouwd, hefsteigers zijn ook mogelijk, wordt het stelwerk verricht en kan 

worden gestart met het metselwerk. Belangrijk verschil is hierbij de noodzaak van extra geveldragers om 

te kunnen starten met metselwerk zijn horizontale metselwerkondersteuningen noodzakelijk. De 

uitvoering speelt een rol bij de keuze van deze geveldragers, als deze niet zelfdragende worden 

uitgevoerd is extra ondersteuning tijdens de uitvoering nodig. De gebruikelijke dilatatievoeg zal dan ook 

dikker worden. Het plaatsen van lateien vraagt bij metselwerk van boven naar beneden extra aandacht 

omdat de steiger vooraf is geplaatst kan van boven af niet met een kraan aangevoerd en/of gemonteerd 

worden. Dit is geen probleem bij handzame lateien, echter bij lateien die handmatig niet zijn te verwerken 

zijn aanvullend e maatregelen nodig. 

Het voorbereidingstraject voor metselwerk van boven naar beneden is gelijk aan dat van traditioneel 

metselwerk, het feit dat meer geveldragers aanwezig zijn doet hier aan weinig toe. 

Doordat het metselwerk van boven naar beneden wordt aangebracht kan ook de afbouw mee naar 

beneden zakken, projectspecifiek moet worden bekeken of nog invoer van afbouwmaterialen nodig is. In 

de gevel kan dan een gedeelte open gelaten worden. De huurtijden voor het steiger kunnen doordat deze 

maar kort op volledige hoogte staat beperkt blijven. Nadat het steigerwerk enkele weken staat kan op de 

boven gelegen lagen alweer gedemonteerd worden. Doordat het metselwerk naar beneden gaat kan 

zonder hinder worden gevoegd (vallende mortel van het voegwerk kan eenvoudig worden opgevangen 

zodat hinder voor de metselaars geperkt bljjft) Hierna kunnen de kozijnen en de beglazing aangebracht 

worden zonder dat beschadiging kan optreden, boven de kozijnen en beglazing worden immers geen 

activiteiten meer verricht. Dit geeft dat de afbouw gelijktijdig met het werk aan de gevel kan starten en 

dat het interval naar de fijne afbouw beperkte blijft doordat de kozijnen en beglazing met een beperkt 

interval op de start van de gevel worden aangebracht. (zonder dat beschermende maatregelen nodig zijn). 

Ais op een steiger beschermde voorzieningen zoals dekkappen zijn aangebracht is het minder eenvoudig 

de steiger mee naar beneden toe te laten demonteren, dat betekent dan meer en huurkosten voor de 

steiger. Alternatief kan zijn om halverwege de steiger ook een tijdelijke voorziening te maken maar dat 

maakt deze uitvoeringsmethode duurder. Het nemen van deze tijdelijke maatregelen, en die zijn aan te 

bevelen, zijn in het nadeel van deze uitvoeringsmethode. 

2.3. Enkelscha/ige prefab gevels 

De uitvoeringsmethode van enkelschalig prefab baksteen elementen beschreven aan de hand van de 

volgende punten: 

• Kenmerken (esthetisch en technisch) van de uitvoeringsmethode; 

• Beschrijving van de toegepaste materialen; 

• Omschrijving van het voorbereidingsproces en het productie- en uitvoeringsproces; 

• Omschrijving van de bouwplaatsinrichting, transport en logistieke afwikkeling welke 

behoort bij de uitvoeringsmethode; 

• Beschrijving van de uitvoeringsmiddelen arbeid en materieelinzet; 

• Beschrijving van de uitvoeringsmethoden op basis van de proceskenmerken tijd, geld, 

kwaliteit, informatie. 

2.3.1. Ontwerpen van een enkelschalige prefab gevel 

Geprefabriceerde baksteenelementen hebben een ongekend aantal mogelijkheden als het gaat om 

esthetica. De steenkeuze, metselverbanden en decoraties in metselwerk kunnen moeiteloos worden 

toegepast in enkelschalige prefab gevels, zie afbeelding 2.06. De mogelijkheden in prefab zijn groter dan 

bij in het werk gemetselde gevels, mede door het afnemende vakmanschap en de afnemende 

productietempo's, en afname in de beschikbare productietijd. Ten opzichte van het in werk gemetselde 

gevels zijn meer mogelijkheden doordat de baksteen een beperkte - of geen - rol speelt in de 

constructieve eigenschappen van de gevel. Bij een uitvoering met een betonnen rug kan de een 
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Afb. 2.06 Enkelschalig prefab metselwerk Project 'Noordstrook' 

Te Amsterdam (Van Gameren Architectuur) 

gietmortel als voegafwerking dienen 

waardoor de voeg niet met een 

voegmortel afgewerkt hoeft te 

worden . Deze voeg wordt altijd 

terugliggend uitgevoerd, ingegeven 

door het productieproces. De 

gietmortel is dan niet aileen de 

constructieve verbinding in de gevel 

maar vormt tevens de 

eindafwerking. Met het toepassen 

van een gietmortel wordt lOut 

uibloei voorkomen, de kleur van het 

eindproduct dient aan de gestelde 

kleureisen en afwerkingen te 

voldoen. Naast de kwaliteit van de 

gietmortel is het productieproces 

hierop van invloed. De prefab baksteenelementen kunnen ook worden gevoegd, deze extra bewerking 

heeft een puur decoratieve functie. Bij het navoegen van een prefab gevel zijn dezelfde soorten 

voegafwerkingen mogelijk, mits de diepte van de voegen dit toelaat. Prefabricage is een mogelijkheid om 

te komen tot een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van gemetselde gevels. Daarnaast is in prefab 

metselwerk een groot aantal verbanden mogelijk die bij traditionele vervaardiging op de bouwplaats 

kostbaar zijn. Te den ken valt aan staand verband of diverse verbanden door elkaar heen. 

Gevelopbouw en geleding 

Ten opzichte van metselwerk zijn kenmerkende verschillen te benoemen die voortkomen uit het systeem 

en de techniek van prefab gevels. Inherent aan het bouwen met prefab elementen is het verkrijgen van 

montagevoegen tussen de elementen in de gevel. Met deze aansluitingen tussen de elementen moet de 

architect spelen om een esthetisch harmonieuze gevel te verkrijgen. Een grondige studie van het 

ontwerpen met voegen kan soms tot bijlOndere resultaten leiden en vormt dan ook een essentieel 

onderdeel van bouwen met prefab metselwerk. Onafhankelijk van het prefab metselwerk gevelconcept 

kan een gevel grofweg in drie mogelijke varianten voor de geleding en opbouw van de gevel worden 

opgedeeld, afbeelding 2.07. 

Afb. 2.07 Drie varianten voor geleding en opbouw van de gevel, die als basis dienst kunnen doen bij het 

ontwerpen met prefab gevelmetselwerk. 
Bran: SBR gevels van prefab metselwerk 

Maatvoering van prefab baksteenelementen 

Om een prefab metselwerk gevel te verkrijgen is het wenselijk om de steenmaat al tijdens het ontwerp als 

uitgangspunt te gebruiken voor de gevelindelingen. Metselwerk gevels worden in de fase van 
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werktekeningen tot op de millimeter nauwkeurig uitgetekend. 

V~~r het prefabriceren van metselwerk is een maatvaste steen 

nodig. Het is niet zo dat een steen met grote maattoleranties 

niet verwerkt kan worden, maar er is een kans dat het 

eindresultaat er minder strak uit zal zien. 

In sommige projecten wordt de lintvoegdikte in de lagenmaat 

doorgezet in de horizontale montagevoeg. In het geval van 

metselwerk is dit soms nog wei mogelijk met voegen van 

ongeveer 10 tot 12 mm, maar in lijmwerk is het bijna 

onmogelijk, door de geringe dikte van de lintvoegen (3 tot 7 

mm). De toleranties die optreden in een groot gevelvullend 

element zijn namelijk groter dan de geringe toleranties tussen 

de stenen onderling, waardoor de kans groter is dat het 

element zich zal aftekenen in de gevel. In overleg met de 

architect moet nagegaan worden hoe hiermee in het 

gevelontwerp rekening kan worden gehouden, bijvoorbeeld 

door de montagevoegen een functie te geven in de 

gevelgeleding. Een ander belangrijk aspect in relatie tot de 

montagevoegen is de kleur van de voeg. Een lichte voeg zal bij 

metselwerk eerder leiden tot het opvallen van de 

montagevoeg tussen de elementen. Het toepassen van 

donkerder gekleurde voegen verdient in dit verband dan ook 

de voorkeur. [17) 
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Eigenschappen van enkelschalige prefab elementen 

Enkelschalige baksteen prefab elementen bestaan uit een 

zichtzijde van de baksteen. Het element kan worden 

samengesteld als gelijmde baksteen gevel met of zander 

betonnen rug (gevelbeeld gelijk aan een gelijmde baksteen Alb. 2.08: Gevelfragment enkelschalig prefab 

gevel) of uit baksteen (strips) die zijn voorzien van een 

constructieve betonrug (gevelbeeld gelijk aan een gemetselde baksteen gevel) . Elementen van baksteen 

met een betonnen rug kan worden uitgevoerd met een volle steen of als steenstrip. Afhankelijk van de 

toepassing strips of volle steen, is de totale dikte min imaal120mm. Daarmee weegt een element circa 3,0 

kN/m2
. In de betonnen rug zijn aile voorzieningen opgenomen die nodig zijn om het element te kunnen 

monteren (bevestigingspunten) en om het element te kunnen transporteren (hijsvoorzieningen). 

Maata!wijkingen in elementen en de naden 
Hurks Delphi enginering doet op het gebied van maatafwijkingen de volgende informatie van de hand 

'Elementtoleranties tot maximaal3 millimeter op 9 meter zijn te realiseren. Hiermee ligt de weg vrij om 

homogene metselwerkvlakken prefab, zander hinderlijke elementaftekening, te maken. De voeg tussen 

de elementen wordt eender van maat uitgevoerd als het voegwerk en bedraagt 12 a 15 mm.' Naar 

aanleiding van een projectbezaek bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch (afbeelding 2.09) kan 

worden laten zien dat maatafwijkingen niet zichtbaar zijn en geen verstoring in het gevelbeeld opleveren . 

Het stellen van doorgaande gevelvlakken vergt een gedegen studie naar maatafwijkingen. In het gevelvlak 

veroorzaken scheluwte en tordering van elementen de maatafwijkingen in de aansluitingen en in het 

doorgaande vlak over meerder elementen bezien . Het toepassen van elementen in een halfsteens 

verband doet deze afwijkingen verergeren. 

Constructieve aspecten 
Enkelschalige baksteen gevelelementen worden doorgaans als niet-constructief uitgevoerd. De elementen 

worden gemonteerd/opgehangen en gesteld aan de hoofddraagconstructie middels verankeringen. Deze 
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dokken verzorgen tevens de horizontale verankering. Aan de bovenzijde wordt het element opgehangen 

met ankers, hiermee kan het element tevens worden gesteld in horizontale en verticale richting. Prefab 

elementen worden winddragend uitgevoerd, de windbelastingen worden afgedragen naar de 

hoofddraagconstructie. Deze hoofddraagconstructie verzorgt de stijfheid en stabiliteit van het gebouw. De 

ankers kunnen in een basis uitvoering 700kg per stuk dragen. De w indankers aan de bovenzijde van het 

element verzorgen de afdracht van windbelastingen naar de achterconstructie. De voegen/naden tussen 

de elementen worden bepaald aan de hand van de verplaatsingen die in de elementen en in het gebouw 

kunnen optreden. Deze verplaatsingen worden ingegeven door de vervormingen in de 

hoofddraagconstructie (windbelasting) en vervormingen door temperatuurinvloeden . 

Bouwfysische aspecten 

De elementen zelf zijn waterdicht, de naden zijn niet waterdicht . De spouwconstructie zorgt voor het 

geheel wind- en waterdicht zijn van het gebouw. In de detailleringen moet rekening worden gehouden 

met winddruk en vochtbruggen. Verankeringen worden om deze reden van binnen naar buiten gezien 

onder een hoek aangebracht. De naden tussen de prefab elementen kunnen opengehouden worden, in 

de spouw moet hier rekening mee worden gehouden . Onder meer door te rekenen op een hoge water- en 

windbelasting maar ook de UV-bestendigheid van de materialen in de spouw. De naden kunnen van 

kitwerk worden voorzien, door deze eventueel te bezanden zijn naden verder te camoufleren. 

Afmetingen van enkelschalige prefab elementen 

De maxima Ie afmetingen van enkelschalige prefab elementen worden door verschillende factoren 

bepaald . De afmetingen (Iengte x breedte) staan in relatie met de vereiste dikte om de gewenste 

constructieve stijfheid te kunnen bewerkstelligen. Bij de constructieve bepal ingen is aandacht nodig voor 

de wapening op transport en verwerking, vooral wanneer de elementen gekanteld of gedraaid moeten 

worden. Daarnaast is productie, transport en montage van invloed op de maxima Ie afmetingen en 

gewicht . Het transport over de weg stelt grenzen aan de mogelijke afmetingen. Elementen die in verticale 

(montage)richting te lang zijn om te transporteren kunnen gekanteld worden aangevoerd . Op de 

bouwplaats is kantelen van elementen in deze gevallen noodzakelijk. Bij verdiepingshoge elementen kan 

dit in de meeste gevallen worden voorkomen. 

Afb. 2.09: Prefab metselwerk in de gevel (dubbelschalige 

2.3.2. Productieproces van prefab gevel 

Prefabriceren en enkelschalig prefab 

De productie van enkelschalige prefab elementen vindt als voigt plaats [17] . Een mal (bijv. rubber) wordt 

op maat gemaakt en voorzien van een rubberen mat (diepe voeg) of een schuimen mat (gewone voeg) . 

De metselstenen worden handmatig (of machinaal) in de mal gelegd, de nette kant van de gevel is 

malzijde. Op de achterzijde van de bakstenen worden indien nodig aangebracht: wapening, verankeringen 

en hijsvoorzieningen. Vervolgens wordt de mortel tussen de stenen gegoten waarbij de dikte van het 
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totale element ontstaat, zie afbeelding 2.10 en 2.11. De mortel (beton) vormt bij deze elementen naast de 

constructieve verbindingen tegelijkertijd ook de voegafwerking, er zijn ook fabrikanten die de stenen 

instrooien met grof zand. Na het storten van de mal wordt het zand aan de gevelzijde uitgeborsteld en 

kan de voeg in elke wenselijke uitstraling worden nagevoegd (in de fabriek). Enkelschalige prefab 

baksteenelementen kunnen ook worden uitgevoerd met steenstrips. In feite gaat het dan om een 

betonnen buitenblad waar decoratieve steenstrips in gestort zijn. Constructief moeten deze elementen als 

betonnen bladen worden gerekend. 

Afb.2.10 fen vlak element van beton en steenstrips. 

Bron: SBR gevels van prefab metselwerk 

Afb. 2.11 Klaar om beton te storten; steenstrips in een mal 

voorziening van wapening (Joto: Love/d) 

Het produceren van deze prefab elementen (afbeelding 2.09 en 2.10) vindt plaats in fabrieken waardoor 

de elementen onder geconditioneerde omstandigheden worden gerealiseerd. Nadat het beton is verhard 

worden de elementen gelost en naar het tasveld getransporteerd. De elementen vergen geen verdere 

nabehandeling als de voegafwerking in de productie is meegenomen. De productie van de elementen 

wordt bepaald door de malinzet, het aantal mallen en de productiecapaciteit van de fabriek wordt hierbij 

afgestemd. Een hoge repetitiefactor betekend dat een mal niet omgebouwd hoeft te worden en dat een 

mal (investering) meerdere keren kan worden ingezet waardoor de afschrijving over een groter aantal m2 

kan worden weggeschreven. Dit zelfde principe kan bij over de voorbereiding worden geconcludeerd. Het 

aantal unieke elementen ten opzichte van het totaal (repetitiefactor) is bepalend voor de kosten van de 

mallen en dus voor het product. Het is interessant om aan prefab metselwerk te gaan denken als er 

sprake is van: 

• Repetitie van gevelelementen; 

• Weinig afwijkende elementen ten opzichte van basiselementen; 

• Een complex metselverband, eventueel in combinatie met andere materialen in de gevel; 

• Een krappe bouwplaats met beperkte opslagruimte waarbij overlast voor omwonenden zoveel 

mogelijk moet worden voorkomen. 

Om goed te kunnen ontwerpen en bouwen in prefab metselwerk, is het van belang om een aantal 

aandachtspunten mee te nemen in het ontwerp en de voorbereiding: 

• Geleding en opbouw gevel. Grondige kennis van het ontwerpen met (montage)voegen is vereist om 

een esthetisch harmonieuze gevel te verkrijgen; 

• Toleranties en maatvoering. Gevels en gevelindelingen moeten in de fase van werktekeningen tot op 

de millimeter nauwkeurig uitgetekend worden; 

• Bouwkundige detaillering. Aandacht voor hoekoplossingen om tot een esthetisch en bouwtechnische 

(waterkeringen, isolatie) verantwoorde oplossing te komen; 

• Integratie van ontwerp en uitvoering; 

• Werkvoorbereiding: maatvoering, instructie montageploegen, werkvolgorde. 
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2.3.3. Uitvoeringsproces van enkelschalig prefab 

Het productieproces van baksteen gevel in prefab elementen is weergegeven in het SADT schema op de 

volgende pagina . Hierin worden ten behoeve van het maken van de gevel de volgende activiteiten 

onderscheiden. De opstelling van deze activiteiten is gebaseerd op analyse op het project Jubi waar het 

beschreven uitvoeringsmethode wordt toegepast. De uitvoering van prefab gevels is een uitvoering 

waarbij het vooral gaat om montage van elementen en producten. Dit creeert een beheersbare uitvoering 

maar vraagt extra inspanningen als het gaat om de voorbereidingen. 

Monteren van enkelschalig prefab 

Tijdens de werkvoorbereiding dient te worden bepaald hoe op de bouwplaats de maatvoering wordt 

gedaan. Bij de klassieke gemetselde gevel vindt op de bouwplaats de maatvoering plaats aan de 

buitenkant van de gevel. Bij geprefabriceerde gemetselde gevels moet de maatvoering worden nagegaan 

en moet worden bepaald van welke plaatsings- en stel- en bevestigingshulpstukken de gevelelementen 

moeten worden voorzien. Voegafdichtingen worden tijdens montage van een element meegenomen 

en/of worden achteraf aangebracht. 

Kantelen van prefab elementen 

Transport vormt een belangrijk aandachtspunt, kantelen van de 

elementen is noodzakelijk bij hoge elementen. Het kantelen moet 

zo plaats vinden dat de gevelelementen niet beschadigen. In het 

geval van enkelschalige prefab elementen is de wapening meestal 

gebaseerd op transport en niet op de uiteindelijke belastingen. 

Het kantelen van prefab elementen is een beperking waarvoor 

projectspecifiek materieel wordt ontwikkeld. Voor diverse 

projecten in Nederland zijn elementen geleverd waar een 

kanteltafel is toegepast. De elementen worden hier in gehesen, 

gekanteld en weer uit gehesen (kraanintensieve bewerking) 

(afbeelding 2.12) 

Materieelinzet 

Het belangrijkste onderdeel op de bouwplaats waar 

prefab wordt verwerk is de bouwkraan, die qua 

capaciteit en draagvermogen afgestemd moet zijn op 

de bouwmethoden en de te verplaatsen lasten. 

Tijdens de werkvoorbereiding is een gedetailleerde 

planning van de montage nodig. Van de prefab 

elementen kan een zo nauwkeurig mogelijke raming 

worden gemaakt van de montagetijd per element. 

Afhankelijk van het bouwwerk, de uitvoering van het 

casco wordt de kraancapaciteit bepaald. Bij het 

bepalen van de kraancapaciteit zijn de volgende 

parameters van belang: het gewicht van de te hijsen 

elementen en de vlucht van de te hijsen elementen. 

De combinatie van deze beide bepaald de benodigde 

kraancapaciteit. De te gebruiken kraan is afhankelijk 

Afb. 2.12 Materieel t.b.v. het kantelen 

van ondermeer de vraag of een bouwkraan voor het Afb. 2.13 Materieel t.b.v. montage van enkelschalig prefab gevi 

werk rendabel/nodig is en of de kraan voldoende tijd heeft. Het is nadelig dat enkelschalige prefab 

elementen zoveel kraantijd vergen (circa 30- 40 minuten per element), in combinatie met een in het werk 

gestort casco zal dit de nodige afstemming vergen. Naast het materieel dat de elementen transporteert, 

vergt ook de bereikbaarheid en veiligheid van de werkplek materieelinzet. Deze 'dubbele' materieelinzet 

is om diverse redenen nadelig bij met name hoogbouwprojecten. 
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Gevels die bereikbaar zijn met hoogwerkers/schaarhoogwerkers zijn interessant voor deze toepassing. De 

gevels zijn optimaal en flexibel te monteren, in hoog tempo kan een gevel worden gerealiseerd. De gevel 

is bovendien veilig te bereiken en te monteren. Het hijsen van de elementen moet met een kraan plaats 

vinden (afbeelding 2.13). 

Om de bereikbaarheid en verwerking van enkelschalige baksteenelementen te optimaliseren hebben in 

Nederland op projectniveau diverse innovaties plaats gevonden om enkelschalige prefab betonelementen 

(al dan niet met baksteen) te monteren . Kenmerkend aan deze innovaties zijn de combinatie in het 

materieelinzet; ge'integreerde montage- en hijsvoorzieningen, bereikbaarheid en veiligheid ten opzichte 

van de ruwbouw. De tijdsbesteding van de kraan voor gevelwerkzaamheden wordt tot een minimum 

beperkt (Westpoint, Tilburg) of kan zelfs achterwege blijven voor de montage van de enkelschalig prefab 

gevelelementen (JuBi, Den Haag). 

Voor het project JuBi is vanwege de constructie en de afmetingen gekozen om de elementen voor het 

binnen- en buitenspouwblad te scheiden vanwege de gewichten die de elementen zouden krijgen. Voor 

dit project heeft ontwikkeling van speciaal materieel plaats gevonden in de vorm van een klimsteiger en 

een ge'integreerde hijs- en transportvoorziening. In de klimsteiger worden aile werkzaamheden aan de 

gevel uitgevoerd. De montage van enkelschalig prefab vereist kraaninzet maar ook materieel ten behoeve 

van de bereikbaarheid. Een optima Ie besparing kan worden gerealiseerd door de montage te 

vereenvoudigen waardoor deze inzet kan worden voorkomen. Het combineren van functies is de 

mogelijkheid tot om kosten en bouwtijd te besparen. Project JuBi is hierin een goed voorbeeld, de 

veiligheid van de ruwbouw en de bereikbaarheid van de gevel wordt gecombineerd met een zelfhijsend 

steiger waardoor geen extra kraaninzet is (afbeelding 2.14). Op deze manier kan kraanonafhankelijk 

gewerkt worden met cyclus gelijk aan de ruwbouw. Het zelfklimmende onderdeel van vergt een grote 

investering die wei een kraan bespaart, door een slimme toe passing van gescheiden hijsen en monteren 

kunnen tevens de wachttijden worden beperkt weggenomen; het hijsen en monteren van elementen 

verloopt volkomen parallel. Deze materieelinzet qua omloopsteiger is tevens de voorziening die zorg 

draagt voor de veiligheid waardoor ook hiervoor geen extra investering nodig is. 

Afb. 2.14 Een hijsinstallatie in de klimhangsteiger hijst de prefab baksteenelementen en kan dele monteren. De foto inlet 
rechts laat de gemonteerde hoek lien. {foto's: skyscrapercity] 
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Kraaninzet 

Een torenkraan kan worden ingezet bij het aanvoeren van materialen, de torenkraan is ingezet om de 

ruwbouw te realiseren en zal parallel en/of aansluitend ingezet kunnen worden voor het aanvoeren van 

materialen. Een torenkraan is permanent aanwezig en geeft hoge kosten, deze zijn zeer afhankelijk van 

het type kraan en de hijscapaciteit en maxima Ie vlucht. Een torenkraan is optimaal inzetbaar bij 

hoogbouw omdat de lasten over grote hoogte getransporteerd moeten worden. Met een rupskraan zijn 

net als met de torenkraan grote en zware elementen te verplaatsen. De kraan is beperkt mobiel, de 

vluchten van de lasten kunnen hierdoor beperkt blijven en gebouwen over een grotere lengte kunnen met 

een kraan uitgevoerd worden als dit past binnen de cyclustijd. Om de kraan in te zetten is geen stabiele 

ondergrond nodig, een kraanfundatie lOals bij een torenkraan is bij de inzet van een rupskraan niet nodig. 

Ten opzichte van de torenkraan neemt een rupskraan meer ruimte in en moet rekening worden gehouden 

met de doorgang en draaicirkel van de kraan. 

Afval 

Bij het toepassen van prefab baksteenelementen ontstaat op de bouwplaats theoretisch gezien geen afval 

in de vorm van stenen en beton. Beschadigde elementen worden door de bouwdirectie beoordeeld, deze 

elementen kunnen in beperkte mate worden gerepareerd door een nieuwe baksteen in te lijmen. 

Het afval wat in de fabriek ontstaat, heeft vooral betrekking op rest beton, in veel fabrieken is de 

productie nauwkeurig en is voor rest beton een toepassing in de vorm van bijvoorbeeld stelconplaten. Het 

(zaag)verlies van bakstenen blijft door de gecontroleerde en geconditioneerde productieomstandigheden 

beperkt tot het minimum. 

2.3.4. Logistiek en organisatie 

Voorbereiding van de uitvoering 

Kenmerkend aan een voorbereidingschema voor 

prefab metselwerk is de tijd die nodig is voor de 

controle van het tekenwerk en de tijd die nodig is voor 

de productie van (voldoende voorraad) van 

gevelelementen. Circa negentig procent van het werk 

bij prefab zit in de voorbereiding. Ais het treintje van 

het bouwproces eenmaal gestart is, is het moeilijk om 

'traditionele' methoden of andere technieken toe te 

passen. Het voorbereiden van de definitieve 

tekeningen is minimaal 8 weken waarna nog minimaal 

4 weken nodig is om de producten te fabriceren en 

om voldoende montage voorraad te hebben. Deze 

voorraad en productie snelheid moet projectspecifiek 

worden vastgesteld. Ook de voorbereiding kan 

gefaseerd worden doorlopen maar bij een prefab 

gevel wordt het geheel in kort gebracht om een 

efficiente productie van elementen te kunnen 

realiseren. In de voorbereidingstijd speelt de grote van 

het project en belangrijke rol en moet daarom 

projectspecifiek worden beoordeeld. Qua 

voorbereidingstijd dient minimaal met 12 weken 

gerekend te worden. Dit betekent een vroegtijdige 

start met de voorbereiding van de gevel. Belangrijk bij 

de voorbereiding van het casco is te weten met welke 

constructieve voorzieningen moet worden rekening 

gehouden (ophanging van gevelelementen). 
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Aanvoer en opslag 

Just In Time leveringen met behulp van wisselladers geven veel rust op de bouwplaats (afbeelding 2.15). 

De elementen worden geleverd op basis van de montage volgorde en planning waardoor geen 

wachttijden ontstaan en op de bouwplaats maar weinig ruimte nodig is voor opslag van elementen. De 

elementen worden niet verplaatst waardoor beschadigingen tot het minimum beperkt blijven. 

Bouwplaatsinrichting 
De bouwplaatsinrichting voor een prefab gevel heeft betrekking op de bereikbaarheid van de te monteren 

gevel. Voor steigers en andere voorzieningen zoals hoogwerkers is opstelruimte nodig. Ook is het nodig 

om rekening te houden met de opstelruimte van de kraan en een eventuele kanteltafel die nodig is om de 

elementen in de juiste richting te brengen. De elementen worden aangeleverd op een op wissellader 

kunnen rechtstreeks gemonteerd worden bij een Just-in-Time levering. Op de bouwplaats is ruimte nodig 

voor deze wisseltrailers, afhankelijk van de afspraken wordt het aantal opstelplaatsen en de leveringen 

afgestemd met de producent. Overige gevelvoorzieningen kunnen worden ge'integreerd waardoor op de 

bouwplaats geen opslag nodig is en waardoor ook geen of en beperkt aantal zoekuren nodig zijn. Het 

werken met prefab creeert in veel gevallen een rustige en overzichtelijke bouwplaats waar niet veel 

ruimte voor opslag nodig is. 

2.3.5. Beheersaspecten bij gevel is enkelschalig prefab 

Tijd en planning 

De uitgangspunten voor de planning zijn op basis van Reed business/Bouwkosten Arbeid en productie [21] 

als voigt vastgesteld: Monteren prefab van buitenspouwbladen circa 80-100m2 per dag. Bij het monteren 

van prefab zijn de hijstijden van invloed, dit bepaalt in belangrijke mate de verwerkingsnelheid van de 

elementen. Voor een element wordt doorgaans gerekend met een kraantijd van circa 25 minuten. Een 

montage waarbij een tijdelijke borging er voor zorgt dat een kraan beschikbaar is voor een nieuw element 

verhoogd de productie van een gevel. Tijdens het aanpikken van een nieuw element kan het geplaatste 

element worden gesteld en definitief worden gemonteerd. De overige bewerkingen die in de gevel nodig 

zijn kunnen in hetzelfde tempo mee gaan met de inzet van een andere ploeg. Het monteren van de gevel 

zal in een cyclus tijd worden bepaald die is afgestemd op de uitvoering van de ruwbouw. 

Kosten v~~r een enkelschalige prefab gevel 

De enkelschalige prefab elementen worden ingekocht bij een fabrikant/leverancier. Deze worden 

doorgaans zonder de tussenkomst van een materiaalhandel benaderd. De prijzen voor de prefab 

elementen zijn inclusief de transportkosten die nodig zijn op de elementen op het werk te krijgen. Bij het 

inkopen van deze materialen zijn dus ook de uren voor productie opgenomen. Verder is voor de kostprijs 

van enkelschalig prefab bepalend: 

• Afmetingen elementen (doorsnede, lengte, breedte, hoogte, dikte en opbouw van de elementen) 

• Hoeveel elementen en modellen 

• Bruto oppervlakte, netto oppervlakte, 

• Toepassing van gevelopeningen, type stellatten en voorzieningen 

• Type baksteen, vlak, handvorm, afmetingen, enz. 

• Voegen prefab of later gevoegd 

• Locatie en plaats 

De invloed van deze kosten op de totale aanbiedingsprijs fluctueren en worden door veel variabelen 

ingegeven, prijzen of verhoudingsgetallen zijn hierbij niet verkregen. Dit is ook niet weer te geven in een 

eerlijk beeld omdat projectspecifieke invloeden sterk bepalend zijn voor de kostenopbouw. De 

repetitiefactor speelt een rol in de kosten maar is bij prefab toepassingen (vooral binnenspouwbladen) 

vaak heel beperkt. Het aantal unieke mallen is meer bepalend en vooral bij toepassingen in baksteen kan 

het veel besparen als elementen op gelijkende wijze uitgevoerd kunnen worden. Ais ook gebruik wordt 

Eindrapportage afstudeerproject 27 



'Het ontwikkelen van een hulpmiddel om het ontwerp- en keuzeproces voor baksteen gevels te verbeteren' fleijmans 

gemaakt van rubbermallen zijn de malkosten relatief hoog maar nemen de kosten voor arbeid af. Kan een 

mat meerdere keren gebruikt worden zonder dat aanpassingen nodig zijn dan wordt het kostentechnisch 

gezien interessant. In de fabriek wordt met behulp van de malinzet productie ingepland. (Met een mal 

wordt gemiddeld 3,5 element per week gemaakt, maximaal 5 per week. Het gemiddelde aantal komt 

doordat de mal de ene keer meer aangepast moet worden dan een andere keer. Een mal kan circa 40x 

worden ingezet waarna grootschalig onderhoud nodig is of wanneer vervanging van de mallen 

noodzakelijk is. Op basis van deze gegevens wordt een optimale malinzet bepaald.) 

Kwaliteit bij prefab baksteenelementen 

Enkelschalig prefab wordt in fabriek onder geconditioneerde omstandigheden vervaardigd, ook is hier 

veelvuldig sprake van kwaliteitskeuringen. Elementen worden voorafgaande aan de montage gekeurd 

door de bouwdirectie. Enkelschalige prefab elementen hebben door de van toepassingen zijnde normen 

en regelgeving en de productie onder geconditioneerde omstandigheden een hoge technische kwaliteit. 

Het belangrijkste aandachtspunt is de montage en constructieve verankering van de elementen. Fouten 

bij de montage hebben ernstige gevolgen als de bevestiging bezwijkt of een gevaar vormt, de kans op 

falen is echter klein bij het opvolgen van de werkinstructies en voorschriften. 

Ais de voegen worden voorzien van een gietmortel of een zelfverdichtende beton die tevens dient als 

voegafwerking dan heeft dit kwaliteitsvoordelen . Verwacht mag dan ook worden dat de homogene 

gietmortelvoeg zich onderhoudsarm zal gedragen. De prefab voegvulling ligt iets terug ten opzichte van 

buitenkant gevelblad. Door de voeg op deze wijze te maken zal de kalkuittreding klein zijn in vergelijking 

met het in het werk aangebrachte voegwerk. 

Risico's bij toepassing van prefab baksteen elementen 

Voorbereidingstijd 

De voorbereidingstijd van prefab is langer dan bij een standaard metselwerk gevel. AI vroeg in het project 

moeten veel gegevens en details bekend zijn. Dit vergt veel afstemming en voorbereiding door de hoofd 

aannemer. Bij vertraging in het aanleveren van gegevens kunnen de leveringen uitlopen. De productie 

start in veel gevallen veel eerder omdat minder elementen gefabriceerd worden dan dat er worden 

verwerkt in een dagcyclus. Meer elementen produceren is wei mogelijk dit geeft extra malkosten. 

Maata!wijkingen passingsproblemen 

Montage afwijkingen ontstaat al in de mal, naast de malafwijkingen is ook sprake van verschillen in het 

drogen. Aan de malzijde verhardt een element langzamer dan aan de stortzijde waardoor ongelijke krimp 

optreedt. Het gevolg is dat elementen doorgaans iets bol staan. Deze maatafwijkingen zijn niet 

voorkomen bij prefab beton. Het aanbrengen van buitenspouwbladen in een (halfsteens) verband levert 

hierdoor vaak problemen op, de elementen moeten daarom bij voorkeur zijn gestapeld (blokverband). Bij 

een halfsteens of ander verbanden zullen de maatafwijkingen in de elementen maximaal opvallen doordat 

de boiling van de elementen elkaar versterken . 

De kans op passingsproblemen is met een gedegen voorbereiding klein, de gevolgen voor het bouwproces 

groot. In het ontwerp kunnen passingsproblemen worden beheerst door toleranties en maatafwijkingen . 

mee te nemen in de technische uitwerking van elementen. Wanneer elementen niet passen treed 

vertraging in het bouwproces op, de kraanbezetting neemt toe en montagetijden nemen toe, 

aanpassingen zijn beperkt mogelijk en destructief van aard . 

8eschadigingen 

De toepassing van zelfverdichtende beton is een verbetering doordat het beton sterker is en beter te 

verwerken is. Een groot nadeel van deze toepassing is het feit dat het beton brosser is. Bij het monteren 

en het gebruiken van hulpgereedschappen kunnen de elementen snel beschadigen. In veel gevallen zal dit 

bij enkelschalig prefab niet leiden tot esthetische problemen (achterzijde element). De dekking van de 

wapening dient te zijn gewaarborgd. Stenen die zijn beschadigd worden vervangen voor nieuwe. 
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2.4. Sandwich en dubbelscha/ige gevels met baksteen 

De uitvoeringsmethode van sandwich en dubbelschalige prefab gevels komen in grate lijnen overeen met 

de vorige paragraaf waarin de enkelschalige prefab elementen zijn uitgewerkt. In vogelvlucht worden van 

deze uitvoeringsmethoden enkele afwijkende punten beschreven. 

Aan de voorbereiding van de uitvoering gaat een 

langdurige en gedetailleerde voorbereiding 

vooraf. Aile elementen worden tot in detail 

uitgewerkt (afbeelding 2.16) en aile onderdelen 

(kozijnen etc.) moeten al in een vroeg stadium 

bekend zijn. Sandwichgevels zijn ontstaan vanuit 

een optimalisatie van het uitvoeringsproces. 

Drager en beglaasde gevel worden gecombineerd 

in een element. Dit levert een rustig en eenvoudig 

bouwproces op, omdat een gevel elders in een 

fabriek wordt vervaardigd. Voor de assemblage 

van een sandwichgevel is geen steiger nodig, 

omdat het buitenblad immers gereed is. 

Voegafdichtingen worden tijdens montage van 

een element meegenomen. Bij gebouwen hoger 

dan 60 meter resulteert de toe passing van 

Afb. 2.16 Productietekeningen vormen een leer gedetoilleerde 

uitwerking van de baksteen in de elementen. 

sandwichelementen in combinatie met een prefabbetoncasco in bouwtijden die 40 tot 50% (bijlage 3) 

korter zijn dan niet geprefabriceerde constructies waarbij kozijnen, thermische isolatie en buitenbekleding 

separaat in de bouw worden aangebracht. Het verschil met dubbelschalige prefab elementen is het 

ontbreken van een luchtspouw. Bij dubbelschalige prefab elementen wordt een spouw gecreeerd door na 

de het aanbrengen van de bakstenen en de verstijvingsrug hierop, afstandhouders te plaatsen . Vervolgens 

wordt hierop drukvaste isolatie aangebracht. In het baksteenelement zijn ankers opgenomen waardoor 

het een geheel vormt met het betonnen binnenspouwblad. 

Materieelinzet en logistiek 

De productie van de gevelelementen vindt volledig plaats in de fabriek, veelal is op locatie een 

A/b. 2.15 Kraaninlet voor de montage van sandwichpanelen. Voor de aanvoer 

van afbouwmaterialen en personeel lijn bouwliften aangebracht 
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ijzervlechter aanwezig. Ook 

kunnen instortvoorzieningen 

eenvoudig vanuit magazijn 

worden aangevoerd voor 

verwerking. De betonmortel 

wordt eveneens op locatie 

vervaardigd en onder 

geconditioneerde 

omstandigheden verwerkt. Na 

productie worden de elementen 

gelost met een portaalkraan en 

naar het tasveld getransporteerd 

voor tijdelijke op- en overs lag. Op 

het tasveld kunnen aanvullende 

bewerkingen worden uitgevoerd 

lOals het plaatsen van kozijnen en 

beg lazing. De elementen worden 

geleverd op de bouwplaats en 
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verwerkt met de kraan (afbeelding 2.15). Het transportschema van de prefab sandwich en dubbeschalige 

prefab gevels is weergegeven in afbeelding 2.16. Het vervoer naar de bouwplaats vindt Just-in-Time plaats 

met een dieplader, eventueel als wissellader waardoor geen wachturen zullen optreden. Voor deze 

dieplader is een tijdelijk parkeervoorziening nodig onder bereik van de torenkraan. Na het aanpikken 

wordt het element direct verwerkt. Door het elementen gedeeltelijk gedwongen te positioneren en 

tijdelijk te borgen met schoren kan tijdens het afstellen een volgend element worden gehesen. De 

kraantijden vormen veelal de maatgevende bewerking in het bepalen van een cyclustijd. Het zelfde geldt 

in minder mate voor de vloeren, afhankelijk van het type vloer. 

I 

I 

OMSCHRIJVING 

Productie sandwichelementen in fabriek 

Opslag op terrein van fabriek 

Laden van de 5andwichelementen op een 
cfteDlader 

Vervoer naar de bouwplaats 

Aanpikken van de elemen1en 

Tranl<port n33r do ve~rkingsplok 

Monleren v;an de elementen 

TRANSPORTMIDDEL 

Porl .... II..' .... n 

Dieplader 

Torenkraan 

A/b. 2.16 Transportschema Sandwich/dubbelschalige elementen 

Het hijsen en monteren van de elementen vergt een zware uitvoering van de bouwkraan. De zwaarte 

hiervan wordt bepaald aan de hand van de vlucht (afstand hart kraan tot hijs-/verwerkingsplek) en het 

gewicht van het te hijsen element. Een en ander kan worden bepaald op basis van de opstelplek die voor 

de kraan mogelijk is. Torenkranen die dergelijke zware elementen moeten verplaatsen zijn aan maximale 

hoogtes gebonden in een niet gesteunde uitvoering. Afhankelijk van de opstelplaats, de hoogte en de 

zwaarte van de kraan is verankering noodzakelijk. In combinatie met prefab gevels levert dit complexe 

constructies op, bij de engineering van de gevel en het project dient ook met deze aspecten rekening te 

worden gehouden. 

De afbouwmaterialen kunnen worden binnengebracht middels bouwliften al dan niet tijdelijk en/of 

binnen/buiten het gebouw. Ook het vooraf aanvoeren van afbouwmaterialen behoort te de 

mogelijkheden, de logistieke druk op de liften kan daarmee worden verlicht. In veel gevallen zal het om 

deze redenen het aanvoeren van de afbouwmaterialen buiten werktijden plaats vinden. 
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2.5. Vergelijking tussen de uitvoeringsmethoden voor een baksteen gevel 

Het kwalitatiefvergelijken van de uitvoeringsmethoden is nodig om een goede afweging te maken, 

inhoudelijke vergelijking van argumenten is daarbij essentieel. Om voor het hulpmiddel een database aan 

te leggen waarin de verschillende uitvoeringsmethoden worden vergeleken is inhoudelijke vergelijking 

nodig. Deze vergelijking is opgenomen in bijlage 4, daarbij is ook de argumentatie bij de vergelijking 

opgenomen. Onderstaande vergelijking geeft in hoofdlijnen de verschillen weer en ligt ten grondslag aan 

de inhoudelijke vergelijking en de beoordelingen in de opgestelde database. 

2.5.1. Vergelijking tussen de uitvoeringsmethoden 

De onderzochte factoren zijn gebruikt bij het opstellen van beoordelingsaspecten waarmee de 

toepasbaarheid van de verschillende gevelsystemen/uitvoeringsmethode wordt ge·inventariseerd. Deze 

projectanalyse levert projectspecifieke gegevens op die nodig zijn am de methoden te vergelijken en am 

informatie te verzamelen over de aspecten tijd en geld van een gevel. Oak kan worden getoetst of wordt 

voldaan aan de gestelde eisen. Tijdens het onderzoek is op basis van de verkregen onderzoeksresultaten 

een inventarisatie gehouden waarin een vergelijking is weergegeven in bijlage 4. Bij de beoordeling 

ontstaan per uitvoeringsmethode grate verschillen, deze zijn in een overzicht weergegeven: 

I Uitvoeringstype gevel: Stapelbouw Montagebouw 

I Typering Gemetselde gevel Montage van (enkelschalige) prefab 

Productiewijze Bakstenen worden in het werk gemetseld tot een De prefab baksteenelementen worden 
gevel. Verschillende voorzieningen worden in de gemonteerd aan het casco. De kozijnen 
gevelopgenomen. kunnen in het element zijn opgenomen. 

(Sandwich/dubbelschalig: het binnen- en 
buitenspouwblad worden in een bewerking 
gemonteerd doordat dit een element 
vormt) 

I Productiemiddelen 

Materiaal Bakstenen, mortel, geveldragers, lateien, Prefab elementen met baksteen, 
spouwankers, bevestigingsmaterialen bevestigingsmaterialen 

Materieel Steigerwerk, bouwliften, mortelsilo's, til- en Bouwkraan met hoge hijscapaciteit 
hijsmaterieel, metselprofielen, overig (gewicht en vlucht), (Iicht) steigerwerk, 
metselgereedschap, kraan veiligheidsvoorzieningen. Projectspecifieke 

beoordeling: kanteltafel 

Arbeid Monteren voorzieningen, verrichten stelwerk, Isolatie aanbrengen, monteren prefab, 
isolatie aanbrengen, aanbrengen waterkeringen, afwerken naden Relatief weinig arbeid op 
metselen bakstenen, schoonmaken gevel, voegen de bouwplaats. 
gevel, aanvoeren materialen en afvoeren afval. (Sandwich/dubbelschalig: aileen montage 
Arbeidsintensieve productie van de gevel en onderkauwen/aangieten) 

I Basisactiviteiten 

Prepareren Bouwplaatsinrichting voor materiaal en materieel. (Steiger-) en veiligheidsvoorzieningen voor 
Monteren van steigers, maken van mortels de montage op de verwerkingsplek. Indien 

nodig kantelen van de elementen. 

Transporteren Aanvoeren en tijdelijk opslaan van Just-in-Time aanleveren van prefab 
bouwmaterialen met liften/kraan/verreiker naar elementen. Tussenopslag niet nodig. 
en over de steiger Kraantijd en capaciteit nodig 

Uitzetten Stramienlijnen. Maatvoering van profielen, Stramienlijnen. Maatvoering van 
kozijnen, geveldragers, dilataties etc. verankering en elementen. 

Bewerken Zagen van stenen. Uitkrabben/bewerken van voeg. -

Verwerken Aanbrengen draagconstructies, metselen van Monteren van bevestigingspunten en 
stenen, plaatsen van lateien en prefab. monteren van prefab. 
Verwijderen van profielen. 
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Conditioneren Afdekken en beschermen van vers metselwerk. Borgen en afmonteren van prefab 
Aanbrengen van voegwerk en andere elementen. 
maatregelen. Bescherm maatregelen bij kozijnen 
en beglazing. 

I Overig gerelateerde thema's met betrekking op de productie 

Maatvoering Stramienen, beperkt flexibel. Stramienen, niet flexibel. 

Bouwplaats Opslagruimte en opstelruimte nodig voor Weinig opslag voor materiaal nodig. 
materiaal en materieel. 

Logistiek Veel materiaalstromen tussentijds opslaan en Eenvoudig en beheersbaar door JIT 
aanvoeren naar verwerkingsplek. leveringen en strakke fabricage planningen. 

Afval Veel afval door hak- en breekverliezen I Weinig afval door levering prefab. 

Weersinvloed Hoog (temperatuur en vocht) Beperkt (vooral wind) 

Faalkansen en dus kosten worden niet in overweging genomen terwijl daar per uitvoeringsmethode grote 

verschillen ontstaan . Faalkosten hebben als belangrijkste oorzaak een gebrekkige organisatie, in de prefab 

industrie vaak het argument tegen traditionele methoden. Daar staat tegen over dat bij een traditioneler 

proces flexibeler uitgevoerd kan worden ten opzichte van prefabricage. Faalkosten zijn niet te bepalen en 

worden daarom ook niet meegenomen, bovendien is het aan de organisatie om deze kosten te 

voorkomen. Wei kunnen beheersmaatregelen worden genomen door middel van een risico inventarisatie, 

de kosten die gemoeid zijn met de beheersing kunnen in een begroting worden opgenomen. 

2.5.2. Voor- en nadelen prefab metselwerk t.o.v. in het werk gemetseld 

In de literatuur zijn verschillende redenen gevonden met betrekking tot de toepassing van 

geprefabriceerde baksteen, hieronder een korte weergave van argumenten en voordelen die in de diverse 

literatuur is gevonden : 

• Vermindering van arbeid . Goede vakmensen, en dus ook metselaars, worden steeds schaarser 

• De condities in een fabriek zijn constant en staan niet onder invloed van het weer. Met prefabriceren 

kan dus een constante, hogere, kwaliteit worden bereikt en zijn de arbeidsomstandigheden beter; 

• Bouwtijdverkorting door de mogelijkheid van toepassing van gevelsluitende elementen. Het eerder 

weer- en winddicht zijn geeft dat eerder met afbouw kan worden begonnen; 

• Minder details oplossen tijdens bouw, goede voorbereiding nodig is om prefab toe te passen; 

• Door de fabrieksmatige realisaties zijn creaties in metselwerk mogelijk zonder dat hiervoor 

ambachtelijke vakmanschap op de bouwplaats nodig is. 

• Rust op de bouwplaats, door minder disciplines op de bouw; 

• Negatieve weersinvloeden zijn uitgesloten, dus minder stagnatie op de bouw; 

• Minder afhankel ijk van weersinvloeden tijdens het bouwen; 

• Productie onder geconditioneerde omstandigheden waardoor een hogere kwaliteit mogelijk is; 

• Betere kwal iteitscontrole mogelijk tijdens productie; 

• Betere kostenbewaking en minder faalkosten; 

• Grote diversiteit aan metselverbanden mogelijk. 

Naast aile voordelen die prefab metselwerk biedt zijn er ook nadelen. De ontwerpvrijheid wordt soms 

enigszins beperkt. Ook de keuze van materialen is bij sommige toepassingen beperkter. Daarnaast kan de 

kostprijs hoger lijken dan van in het werk gemetselde baksteen. Het is echter wei mogelijk om 

geprefabriceerd metselwerk met een doordacht ontwerp en visie een natuurlijke uitstraling te geven . De 

constructieve eigenschappen van baksteen openen nieuwe perspectieven. (Prefabricage van geveldelen, 

A.G. Donker, Cement 2004/5) 

Uit onderzoek (A+, casusstudie SenterNovem, 2010) blijkt systeem metselwerk in de toekomst toenemende 

kansen op succes hebben; redenen zijn een hogere bouwsnelheid, betere kwaliteit en minder personeel 

(tekort aan vakbekwame metselaars) . Prefabricage van metselwerk bezitten enkele negatieve aspecten. 
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Het is gebleken dat met name deze negatieve aspecten de belangrijkste redenen zijn waarom op dit 

moment nauwelijks sandwich of systeem metselwerk worden toegepast. Het blijkt dat met name op de 

aspecten prijs, kwaliteit, ontwerpvrijheid, uitvoeringsvrijheid en levertijden beide bouwmethoden enkele 

negatieve aspecten bezitten, die onvoldoende tegemoet komen aan de eisen en wensen uit de markt. 

Materiaalbesparing en daarmee energiebesparing kan wei worden bereikt. Veelal kan worden volstaan 

met bakstenen die 50 % minder breed zijn. De hiermee gepaard gaande (proces)energiebesparing om een 

m2 metselwerk te produceren. Wei zullen andere materialen extra benodigd zijn, te weten een betonlaag 

(50 mm). Dit vergt extra energie (vervaardigen beton met cementbestanddeel); per saldo zal de totale 

energie om de elementen te vervaardigen lager liggen dan traditioneel metselwerk. 

Uitvoeringtechnisch gezien is wenselijk de uitvoering van de gevel verder te optimaliseren waarbij 

gevelkozijnen in de elementen zijn opgenomen. Bouwtechnische gezien geeft dit veel aandachtspunten 

en zijn arbeidsintensieve en risicovolle detailleringen in de waterkeringen noodzakelijk. Een structuur met 

gevelkolommen vergroot de kansen voor deze toepassing. Het toepassen van sandwich of dubbelschalige 

elementen waarin naast de kozijnen ook de thermische isolatie en het binnenspouwblad in een bewerking 

(montageactiviteit) worden uitgevoerd. De gevel kan daarmee onderdeel worden van de 

ruwbouwactiviteiten. Het interval met de afbouw zal verder kunnen afnemen en het monteren op de 

bouwplaats zal met minder bewerkingen gepaard gaan. Bovendien is ook geen materieel meer nodig om 

het gebouw vanaf de buitenkant te bereiken. De kosten en planning verschillen sterk waarbij een 

projectspecifieke beoordeling noodzakelijk is. 

Sandwich/dubbelschalige elementen zijn ontstaan vanuit een optimalisatie van het uitvoeringsproces. Bij 

gebouwen hoger dan 60 meter resulteert de toepassing van sandwichelementen in combinatie met een 

prefabbetoncasco in bouwtijden die 40 tot 50% korter zijn dan niet geprefabriceerde constructies waarbij 

kozijnen, thermische isolatie en buitenbekleding separaat in de bouw worden aangebracht (bijlage 3). Ook 

blijken minder hoge gevels interessant te zijn en kunnen deze prefab gevels in combinatie met andere 

bouwmethoden worden toegepast. Het repetitieaspect van prefabelementen zal mede bepalend zijn voor 

de haalbaarheid ervan. Gekozen is voor deze aanpak, omdat het bouwproces zodoende organisatorisch 

beter in de hand te houden is. Door intensieve werkzaamheden eerder en op een andere plaats te 

realiseren komt er meer rust voor en overzicht op andere bouwplaatsactiviteiten. De kans op significante 

faalkosten op de bouwplaats wordt hierdoor beperkt. 

2.5.3. Marktvergelijking 

Vraag- en aanbod hebben invloed op de kostprijs bij de inkoop. De inkoop van prefab kan bij enkele 

marktpartijen plaats vinden. 'Het maken van een prijs voor prefab is vee I werk. Niet elke aanvraag die 

binnen komt is serieus en daarom zullen wij een inschatting maken van onze kansen. Soms hebben we 

werk nodig, soms kunnen we geen werk gebruiken, soms willen we een bepaald project ook gewoon 

maken. Het gebeurt ook wei dat ik een half jaar bezig ben met een project wat voor ons niet door gaat.' 

'Aannemers kunnen bij prefab al wei vroegtijdig prijs zekerheid krijgen, vaak willen ze de prijzen vast 

hebben staan zodat stijgingen in de materiaalprijzen geen gevolgen meer hebben voor de aannemer. We 

kunnen ook de prijsstijgingen afkopen.' (Calculator Loveld BV.) 

De huidige marktsituatie geeft voor met name metselbedrijven aanleiding om scherpe prijzen te maken. 

'We komen offertes tegen waar duidelijk uit blijkt dat metselbedrijven werk kunnen gebruiken, het aantal 

bedrijven is groot en in de woningbouw (metselwerk intensief) is minder productie'. 'Dit werk (blok 40/41) 

is aangenomen in betere tijden en uurlonen zijn stijgend geprognosticeerd, het tegenovergestelde is 

waa r.' (Werkorganisator DuraVermeer) 
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3. Onderzoeksresultaten keuzeaspecten bij gevels in baksteen 

Taakstelling 2: Inzicht in de keuzeaspecten voor het maken van een keuze voor 

baksteen gevel bij Heijmans Utiliteitsbouw 

Wat beTnvloed de keuze voor de uitvoeringsmethode voor een baksteen gevel? fen overzicht van de 

keuzefactoren is nodig om een keuze te kunnen maken, uit onderzoek is gebleken dat deze aspecten niet 

eenduidig wordt ingezet bij het maken van een keuze. Dit is aanleiding geweest om te onderzoeken welke 

beoordelingsaspecten bij een keuze gemaakt moeten worden. Op basis van literatuuronderzoek zijn de 

keuzeaspecten onderverdeeld in volgende categorieen: 

• On twerp, architectuur & techniek 

• Situatie 

• Norm- en regelgeving 

• Procesbeheersing 

• Productie en uitvoering 

Impliciet is hierin de wat en hoe vraag herkenbaar die bij elk project geanalyseerd moet worden. 'Wat' 

wordt ingegeven voor het project; het ontwerp, de situatie waarin en de van toepassing zijn de normen- en 

regelgeving. De 'hoe' vraag is gericht op het proces van de uitvoering, de beheersing daarvan en de 

productie- en uitvoeringsmiddelen die ingezet worden. fen overzicht van de in het onderzoek gevonden 

invloedsfactoren is weergegeven op pagina 48. 

3.1. Invloedsjactoren van ontwerp, architectuur en techniek bij de keuze voor 

een uitvoeringsmethode voor een baksteen gevel 

Onderzoeksvraag 2.1 Welke ontwerpgegevens hebben invloed op de keuze? 

Het ontwerp is de vormgeving van datgene wat gemaakt moet worden met behulp van vormen, kleuren, 

materialen etc. Het ontwerp is vertrekpunt op basis waarvan kan worden bepaald of een 

uitvoeringsmethode weI of niet haalbaar is. Welke gegevens en kenmerken van een ontwerp zijn te 

benoemen en hebben invloed op de keuze voor een uitvoeringsproces? 

3.1.1. Omvang en complexiteit van het project 

De grootte van een bouwproject bepaalt de omvang. Maar deze grootte kan op veel manieren 

ge'interpreteerd worden. Er kan gesproken worden over strekkende meters (m\ vierkante meters (m2 
) of 

kubieke meters (m3 
). Daarnaast is het ook uit te drukken in vloeroppervlak (netto of bruto), hoogte en 

breedte of misschien de grootte van de investeringskosten. Deze zijn dus kwantitatief uit te drukken . 

Hogere bouwwerken stellen specifieke eisen aan de materiaalkeuze, materieel- en arbeidsinzet en de 

bouwplaatslogistiek. Naarmate het gebouw hoger wordt, wordt de detaillering steeds meer bepalend en 

strenger omdat het gebouw wind- en waterdicht en veilig moet zijn. De gevelinvulling verandert, het 

gebouw sneller glas- en waterdicht gemaakt moet worden vanwege de weersinvloeden en dat de 

afwerking ervan al in de ruwbouwfase wordt meegenomen. De totale bouw heeft een omvang maar een 

onderdeel kan ook een omvang hebben, bijvoorbeeld het repetitie-effect. Een bepaald gevelonderdeel 

kan regelmatig terugkomen in een ontwerp van beperkte grootte, bij bepaalde productmethoden kan dit 

voordelen opleveren omdat vaste kosten voor bijvoorbeeld bekistingen zander ombouwen afgeschreven 

kunnen worden. De hoogte speelt dus een belangrijke rol waar de uitvoeringsmethode mee afgestemd 

moet worden. De vormen van het ontwerp en de complexiteit van de engineering en voorbereiding 

worden bepaald door de detaillering. Dit heeft ook invloed op de uitvoering door ondermeer de 

afstemming van activiteiten, maatvoeren van verschillende onderdelen en de verwerking van de 

toegepaste materialen. Daarmee bepaald het ook de kosten die nodig zijn om een gevel te produceren, bij 

prefab of in het werk gemetseld kunnen daarin wei verschillen optreden. Van metselwerk is bekend dat 

detailleringen bijzonder toepassingen tot een sterke verhoging van de kostprijs leiden. Gevelopeningen en 
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andere toepassingen in de gevel bepalen de bruto/netto verhouding. Een hoge netto/bruto verhouding 

(dichte gevel) geeft lagere productiekosten. 

3.1.2. Ontwerp- en materiaaltoepassingen 

Esthetische factoren bij metselwerk en prefab 

Welke esthetische factoren spelen een rol bij het kiezen van de uitvoeringsmethode? In het interview met 

Inbo adviseurs te Amersfoort zijn de volgende genoemd: Het is project afhankelijk, met baksteen kan 

binnen verschillende soorten architectuur worden toegepast, van modern tot klassieke toepassingen. In 

het gevelbeeld spelen dilataties een belangrijke rol, een architect heeft deze liever niet. Of hij verwerkt ze 

bewust in zijn ontwerp. Voor INBO adviseurs is het noodzaak om de dilataties wei juist toe te passen. Een 

dilatatie advies wordt niet aileen technisch bekeken maar vooral ook esthetisch beoordeeld. In 

metselwerk gevels zijn dilataties noodzakelijk. De maatafwijkingen van prefab gevelelementen zijn door 

INBO bepaald, tussen de elementen is een horizontale voeg ontworpen van 15mm. Prefab 

gevelelementen zijn mogelijk strakker in het vlak maar er zullen tussen de vlakken wei wisselingen 

ontstaan. De verticale dilatatievoegen veroorzaken esthetisch vaak een ongewenst gevelbeeld, te 

voorkomen zijn ze niet. 

Diepe negges zijn esthetisch bepalend en een bewuste keuze die voor de uitvoering erg bepalend zijn. 

Ook kunnen kozijnen achter de gevel worden geplaatst. Het vergt extra stelwerk en lateien en eventuele 

prefab raamdorpels worden groter en zwaarder. Diepe negges in prefab zijn mogelijk maar maken dat de 

malkosten zullen toenemen. Het uitvoeren van een geprofileerde gevel is mogelijk maar zal altijd 

constructief bepaald moeten worden . 

Hoekaansluitingen zijn voor een architect vaak bepalend in de beeldkwaliteit zoals hij die voor ogen heeft. 

Veranderende regelgeving op het gebied van dilataties en de beperkingen van prefab metselwerk passen 

vaak niet in dit beeld . 

Architecten: Metselwerk of prefabricage? 

"Strenge voorschriften maken in Nederland in rap tempo een einde aan de technische en visuele 

voordelen van baksteen, vinden de bouwmeesters. Verder bepalen arbovoorschriften strikt hoeveel 

stenen een metselaar per etmaal mag leggen, wat het bouwtempo be'invloedt en de kosten verhoogt. 

Maar de belangrijkste reden v~~r architecten om steeds minder gebruik te maken van metselwerk ligt 

elders. De veranderende dilatatievoorschriften maken metselwerk - oude-stijl onmogelijk. De tijd is rijp, 

een goede architect is er klaar voor: prefab metselwerk heeft de toekomst. Niet dat de bouwmeesters 

principieel tegen industriele materialen zijn. Integendeel. Het gaat in de eerste instantie om eerlijk 

materiaalgebruik, om de wetmatigheid die elk materiaal anders maakt, om de zorgvuldigheid waarmee 

het wordt toegepast. Maar baksteen had en houdt zo zijn pre's. Omdat het zo mooi veroudert, omdat het 

minstens vierhonderd jaar meegaat, omdat het zo goed aansluit bij de stad en bij het klimaat, en last but 

not least, vanwege de emotionele band met baksteen". [Bran: Ontwerpen in metse/werk, (Cement 2004/5J 

Ontwerpfactoren bij prefab toepassingen 

Welke ontwerpfactoren spelen een rol bij het kiezen voor toepassen van enkelschalig prefab en hoe 

be'invloedt dit de keuze? In het interview met dhr. Los van de firma Loveld (prefab beton) zijn de volgende 

punten naar voren gekomen: 

De grootte en zwaarte van de elementen van het ontwerp zijn bepalend of prefab haalbaar is. Qua 

productie en transport is er nog wei het een en ander mogelijk. Maar de bouwkranen moeten de 

gewichten ook kunnen hijsen. In het verleden maakten we bUitenspouwbladen met een lengte van 7,2 

meter in twee delen. Tegenwoordig kan dit ook al uit een element. De maximaal te transporteren hoogte 

bedraagt 4,1 meter, het maximaal gewicht bedraagt 32 ton. Verder is er in het ontwerpstadium veel 

aandacht nodig voor de detailleringen van hoeken, kozijn- en gevelopeningen en de naden tussen de 

elementen. De naden kunnen optimaal worden ontworpen in een gevel, een architect kan de naden 

gebruiken, camoufleren . Het toepassen van donkere voegen doet naden minder opvallen dan bij de 
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toe passing van lichte voegen. De naden vormen een ontwerpaspect, de maximale afwijkingen wilen in 

het ontwerp worden vastgelegd en bij montage en oplevering worden getoetst. 

In de ontwerpfase wordt al steeds meer rekening gehouden met prefab metselwerk, al betekent het voor 

sommige aannemers een omslag. Het vereist een andere manier van calculeren . Legt prefab metselwerk 

geen beperkingen op? Adviesbureau voor metselwerk: "Aile bouwvormen leggen beperkingen op. Ik merk 

dat architecten die graag met prefab metselwerk willen bouwen heel creatief worden om hun werk vorm 

te geven. Ze moeten wei tevoren hun opdrachtgever ervan overtuigen dat het voor hem ook voordelen 

heeft." De ontwerpvrijheid met prefab wordt soms enigszins beperkt. Ook de keuze van materialen is bij 

sommige toepassingen beperkter. Daarnaast kan de kostprijs hoger lijken dan van in het werk gemetselde 

baksteen. Het is echter wei mogelijk om geprefabriceerd metselwerk met een doordacht ontwerp en visie 

een natuurlijke uitstraling te geven. De constructieve eigenschappen van baksteen openen nieuwe 

perspectieven. 

Aan de hand van de verkregen onderzoeksresultaten zijn beoordelingsaspecten geformuleerd op basis 

waarvan in het hulpmiddel een vergelijking tussen de uitvoeringsmethoden wordt gemaakt. Deze 

beoordelingsaspecten zijn opgenomen in het hulpmiddel en de bijbehorende database bijlage 6. 

3.2. Invloeds/actoren van de situatie op de keuze voor een uitvoeringsmethode 
voor een baksteen gevel 

Onderzoeksvraag 2.2 Welke situatiefactoren hebben invloed op de keuze? 
Onderstoonde uitwerking geeft een toelichting op de verschillende onderdelen die verbond houden met de 

situotie von een project. Deze kenmerken en oondochtspunten hebben betrekking op de situotie von een 

project en de uitvoering die doorvoor moet ploots vinden. Met be trekking tot de reolisotie von boksteen 

gevels zijn op basis von de interviews de volgende bovenstoonde onderdelen geselecteerd op relevontie 

met betrekking tot de uitvoering von boksteen gevels. 

Bereikbaarheid : 

Belemmeringen : 

Belemmeringen : 

Margelijn gevel/weg: 

Aanvoermogelijkheden: 

Parkeergelegenheid: 

Manoeuvreerruimte : 

Hinder: 

De aanvoerwegen naar de bouwplaats . 

Het gaat om de obstakels de toegang naar de bouwplaats of 

werkzaamheden op de bouwplaats fysiek 'belemmeren'. 

Obstructies op het terrein die al dan niet wegneembaar zijn. 

De hoeveelheid ruimte tussen het bouwwerk en de open bare weg. 

Waar en op hoeveel plaatsen kan het terrein op- en afgereden worden. 

De hoeveelheid ruimte beschikbaar voor stalling of opslag. 

De hoeveelheid ruimte om het groot materieel op de bouwplaats te 

kunnen laten keren. 

De mate van tegenwerking van natuurlijke en maatschappelijke 

invloeden. Bijvoorbeeld: hevige wind (kuststreken, open vlaktes). 

Geluidshinder voor de omgeving? 

De invloed van de situatie op de bouwopgave is vooral gebaseerd op de ruimtebehoefte en de 

beperkingen die een uitvoeringsmethode met zich meebrengt. De ruimtebehoefte per 

uitvoeringsmethode is verschillend en moet projectspecifiek worden overwogen. De situatie waarin een 

project gerealiseerd moeten speelt daarom een rol bij de keuze voor uitvoeringsmethode. Beperkingen in 

de situatie kunnen tot aanvullende maatregelen leiden die kostenverhogend werken, daarbij kan gedacht 

worden aan het plaatsen van steiger, veiligheidsvoorzieningen en de opslagruimte voor materiaal en 

materieel. Met de inzet van andere uitvoeringsmethode kunnen negatieve aspecten met betrekking tot 

de situatie worden geelimineerd. Bij de keuze van een uitvoeringsmethode is de situatie vooral een 

beperkende factor. Aan de hand van de verkregen onderzoeksresultaten zijn beoordelingsaspecten 

geformuleerd op basis waarvan in het hulpmiddel een vergelijking tussen de uitvoeringsmethoden wordt 

gemaakt. Deze beoordelingsaspecten zijn opgenomen in het hulpmiddel en de bijbehorende database 

bijlage 6. 
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3.3. Invloedsfactoren van norm- en regelgeving bij de keuze voor een 

uitvoeringsmethode voor een baksteen gevel 

Onderzoeksvraag 2.3 Welke norm- en regelgeving is van invloed op het maken van de 

keuze? 

Het bouwbesluit stelt eisen aan bouwwerken op basis van verschillende thema's. Een 

bouwvergunningsaanvraag moet voldoen aan de bouwtechnische eisen die gesteld worden in het 

bouwbesluit. De aanvrager van een bouwvergunning moet aantonen dat hij voldoet aan de gestelde eisen 

in het. De eisen in het bouwbesluit zijn prestatie-eisen, aan deze eisen moet dus minimaal worden 

voldaan. De eisen die in het bouwbesluit zijn opgenomen stellen eisen aan het bouwwerk en niet aan de 

bouwproducten. De thema's waar het bouwbesluit eisen voor heeft gesteld zijn: 

Constructie (sterkte, stijfheid en sta biliteit) 

Brandveiligheid 

Geluidshinder 

Energiebesparing 

Bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid 

Hygiene, gezondheid en milieu 

Duurzaamheid (toekomstig hoofdstuk) [1] 

De verschillende NEN-normeringen worden vanuit de wetgever aangestuurd. 

Cf- markering producten (KOMO) 

De CE-markering richt zich op de producteigenschappen, de eigenschappen die de overheid het 

belangrijkste vindt uit algemeen belang. Hierin worden eisen gesteld aan de toepassing van het product in 

een bouwwerk. In het bouwbesluit staan regels voor de CE-markeringen van bouwproducten. Een product 

met een CE-markering moet kunnen worden aangetoond dat het voldoet aan het bouwbesluit. In 

Nederland mogen producten aileen worden toegepast die voldoende presteren, dus daarmee voldoen 

aan de gestelde regelgeving zoals het Bouwbesluit. Een CE is dus nooit een garantie dat een product 

overal toegepast mag worden. 

Wetgeving veiligheid en arbeid 

In paragraaf 3.4 zijn de factoren met betrekking tot arbeid en veiligheid nader toegelicht. Per gemeente 

kunnen aanvullende eisen met betrekking tot de veiligheid van de uitvoering zijn gesteld. Deze eisen 

hebben betrekking op de veiligheid in de openbare ruimte. Gemeente Den Haag heeft deze eisen 

vastgesteld in het document 'Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den Haag'. In dit 

document worden eisen gesteld aan het hijsen, het toekennen van hijsgebieden en het formuleren van 

een bouwveiligheidszone/gevarenzone welke niet door derden betreden mag worden. De afmetingen van 

deze zones zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de hoogte van het gebouw en de hijslasthoogte. 

Aan norm- en regelgeving moet altijd worden voldaan, om deze reden is de beTnvloeding op het ontwerp 

en de bouwmethode (uitvoeringsmiddelen) altijd aanwezig. Norm- en regelgeving scheppen wettelijke 

voorwaarden waarop elke ontwerp en proces getoetst moet zijn. De norm- en regelgeving wordt 

projectmatig niet be'invloed, een ander ontwerp maakt opnieuw toetsen nodig. Norm- en regelgeving zijn 

in beperkte mate van invloed op het ontwerp. Locatie specifiek kunnen eisen worden gesteld aan de 

bouwveiligheid en de veiligheid voor de omgeving. 

3.4. Invloedsfactoren van de procesbeheersmiddelen bij de keuze voor een 

uitvoeringsmethode voor een baksteen gevel 

Onderzoeksvraag 2.4 Wat is de invloed van de procesbeheersmiddelen op de keuze? 

In deze parogroaf zijn de onderzoeksresultaten weergegeven met be trekking tot de aspecten die de 

procesbeheersmiddelen bezitten. fen veel gebruikte methode om het bouwproces te beheersen is het 

GOTIK principe, deze letters staan voor vijf beheersaspecten die bij de een vergelijking tussen 
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uitvoeringsmethoden gehonteerd kunnen worden. Noost deze vijf beheersospecten kunnen voor de 

beheersing van een bouwproces nog twee belongrijke beheersospecten worden genoemd, dit zijn 

veiligheid en orbeidsomstondigheden en risico. fen effectieve beheersing van het project richt zich op de 

beheersospecten zools die noder uitgewerkt zijn. 

3.4.1. Tijd 

Voorbereidingsfose 

Voorbereidingstijd 

Fase nodig voor de voorbereiding van de uitvoering van een werk, 

beginnende met de opdracht tot bouwen. 

Tijd welke nodig is om het project voor te bereiden op de uitvoering. 

Startende met het maken van plannen, planningen en tekeningen, 

inkopen van producten, controleren van tekeningen en 

produceren/leveren van producten. 

Het bepalen van de tijd die nodig is voor de werkvoorbereiding is niet zonder projectspecifieke 

kenmerken vast te stellen. Het einde van de voorbereidingsfase ligt niet vast. Voor bepaling van de 

bouwtijd is aileen dat deel van de voorbereidingsfase van belang dat aan de uitvoeringsfase vooraf gaat. 

Binnen het BPU Heijmans wordt dit de Uitvoeringsvoorbereiding genoemd, de fase waarin het project op 

de uitvoering wordt voorbereid door tekeningen te maken, producten in te kopen en om het 

uitvoeringsproces in zijn geheel voor te bereiden. Doelstelling van de voorbereiding is het efficient 

inrichten van de uitvoering. In de voorbereiding vinden de volgende zaken plaats: 

• Materiaal 
Uitwerken technische toepassingen 

Inkopen, controleren en afstemmen van tekeningen voor aile onderdelen 

Controleren tekeningen en berekening van adviseurs/leveranciers 

• Uitvoeringsproces 
Bepalen van de volgorde, routing en cyclussen 

Verwerking van de materialen, de werkmethodes en de afstemming hiervan 

Communicatie van de voorbereidingsstukken met de uitvoering 

• Montageplan en materieel 

Maatvoeringplan 

Keuze en inzet van materieel, bijvoorbeeld steiger, liftcapaciteit en kraaninzet 

Verwerking van de materialen 

• Logistiek 
Aanvoer en opslag van bouwmaterialen 

Verwerken en aanvoeren van bouwmaterialen intern 

Bouwplaatsinrichting en transport 

• Arbeidsomsta ndigheden 

Nemen (en beheersen) van maatregelen betreffende arbeidsomstandigheden, veiligheid, milieu 

eisen. Bijv: Beschermende maatregelen tegen weersinvloeden 

Uitvoeringsfose 

Uitvoeringstijd 

Fase nodig voor de uitvoering van een werk, in het algemeen beginnend met de 

eerste productieve verrichting op de bouwplaats (bijvoorbeeld inrichten van de 

bouwplaats) en eindigend met de oplevering. 

(Productietijd) Tijd welke nodig is een project te realiseren, veelal weergegeven 

in werkbare dagen. De uitvoeringstijd wordt in een planning weergegeven. 

De uitvoeringstijd is de tijd in werkbare dagen, die verloopt tussen de aanvang van de werkzaamheden op 

de bouwplaats en de oplevering van het bouwwerk. De oplevering is het punt waarop de aannemer de 

werkzaamheden klaar heeft. Deze opleverdatum kan op verschillende manieren worden vastgesteld. De 

opdrachtgever zal dit door middel van de afspraken op basis van de UAV '89 vast leggen in de contracten 

met de aannemer. De oplevering kan onder meer bepaald worden aan de hand van werkbare dagen, 
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kalenderdagen of op basis van een vooraf vastgestelde opleverdatum. Veelal is bij het overtreden van de 

opleverdatum een boeteclausule van toepassing. 

De berekening van de bouwtijd bestaat uit onderdelen, het totaal interval (de tijdsduur tussen de start 

van de eerste en de laatste activiteit als som van de intervallen) en de productietijd (de tijdsduur voor het 

uitvoeren van de maatgevende activiteit). De productietijd wordt berekend door de hoeveelheid 

productie te delen door het productietempo. Bij enkele bouwwerkzaamheden is het materieel bepalend 

voor het productieproces. Bij prefab betonmontage is dat de montagekraan. Bij de montage ploeg gaat het 

om een productie eenheid van materieel en personeel. Het totale interval tussen ruwbouw en fijne 

afbouw is afhankelijk van het punt waarop de wind- en waterdichting is gerealiseerd. Dit heeft 

hoofdzakelijk verband met het plaatsen van kozijnen en beglazing in het proces en daarbij de 

uitvoeringsvolgorde en -proces van de gevel. Het kritieke pad in een planning loopt via de ruwbouw door 

de gevelwerkzaamheden, het moment waarop de wind- en waterdichting aangebracht wordt kan de 

afbouw starten. Voor de fijne afbouw moeten ook de definitieve kozijnen en beglazing zijn geplaatst. De 

wind- en waterdichting van de gevel heeft dus een grote invloed op de totale tijdsduur van de uitvoering 

omdat hiermee de grote van intervallen kan worden bepaald. Met tijdelijke voorzieningen zoals folies zijn 

mogelijk om het interval te verkleinen. 

Weersverlet 

Onwerkbaar weer is als voigt vastgesteld: 

• een halve dag onwerkbaar bij een min. neerslagduur van 2 uur in de middag of in de ochtend 

• een hele dag onwerkbaar bij een min. neerslagduur van 2 uur zowel in de middag of in de ochtend 

• een hele dag onwerkbaar bij een min. neerslagduur van 5 uur op een dag, bijvoorbeeld 1,5 uur in de 

middag en 3,5uur in de ochtend. [Bran: UAV paragraaf 8.1 en 8.2] 

Dezelfde uitgangspunten gelden voor wind harder dan windkracht 6. Voor vorst is het geregeld door het 

Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Van de in totaal 262 aantal dagen worden dagen afgetrokken door feest, 

roostervrij, vorst, regen en wind. Hierdoor blijft een sterk gereduceerd aantal werkbare dagen per maand 

over. Verlet door hitte zal in de toekomst mogelijk ook als onwerkbaar gerekend gaan worden [bran: 

Cabouw, 28-5-10}. 

Aan de hand van de verkregen onderzoeksresultaten zijn beoordelingsaspecten geformuleerd op basis 

waarvan in het hulpmiddel een vergelijking tussen de uitvoeringsmethoden wordt gemaakt. Deze 

beoordelingsaspecten zijn opgenomen in het hulpmiddel en de bijbehorende database bijlage 6. De 

beoordeling op basis van tijd vindt in het hulpmiddel plaats op basis van een kwalitatieve vergelijking in 

werkbare dagen. Bij de beoordelingsaspecten is wei de beheersing van het onderdeel tijd en de diverse 

aanverwante aspecten zoals verlet etc. meegenomen. Dit biedt de gebruiker de mogelijkheid om de 

uitvoeringsmethoden op basis van deze beoordelingsaspecten te vergelijken waardoor mogelijk 

aandachtspunten zijn te signaleren en aanvullende maatregelen of beperkingen geformuleerd kunnen 

worden. 

3.4.2. Kosten 

De totale aanneemsom bestaat uit een kostprijs en diverse aannemerstoeslagen. De kostprijs is 

opgebouwd uit onderstaande kostengroepen [7]: 

Directe arbeid, materialen en onderaannemers (DBK) 

Aigemene bouwplaatskosten (ABK) 

Aigemene kosten (AK) 

Het bepalen van een kostprijs geschied op verschillende manieren [7]: 

Een globale indicatie; op basis van ervaring en ervaringscijfers 

Prijs op basis van eenheid per oppervlakte (m2
) of inhoud (m 3

) 

Prijs op basis van elementen (groep samengevoegde detail onderdelen) 

Prijs op basis van een detailbegroting (aannemersbegroting) 

Bouwtijd (tijdgebonden kosten) 
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De kostprijs van een project wordt vastgesteld op basis van de projectkenmerken en de organisatie die 

nodig is om het project te kunnen realiseren. De kosten op basis van de projectkenmerken worden 

verwerkt in de kostengroepen: arbeid, materialen en onderaannemers. De benaderingswijze van een 

project in de ca/culatie is met behulp van calculatoren en kostendeskundigen te verwezenlijken. De 

normen worden hier op basis van ervaring vastgesteld, bovendien worden prijzen uit de markt 

beoordeeld en meegenomen in een ca/culatie. De kosten voor de werkorganisatie hebben verband met 

de uitvoeringsmethode en bestaan uit materieel en algemene bouwplaatskosten. 

Kosten van arbeid 

Directe arbeid = kosten in € per eenheid x hoeveelheid. De hoeveelheid wordt eventueel aangevuld met 

verliezen of een verliespercentage. Veelal gaat directe arbeid over de netto hoeveelheden waarin het een 

vermenigvuldiging plaats vindt tussen de hoeveelheid en een waarde per eenheid. 

Bepaling arbeidsnorm 

De belangrijkste invloedsfactoren op de arbeidsnorm zijn; 

• Tijd die een gemotiveerde medewerker nodig heeft 

• Nauwkeurigheid van de omschreven taak 

• Omstandigheden 

• Beschikbare hulpmiddelen 

• Aantallen; serie of enkel stuks 

• kwaliteitseisen 
Een arbeidsnorm is nooit exact. Om een zo exact mogelijke norm te verkrijgen zal men moeten werken 

aan: naca/culatie, tijden meten, kennis uitwisselen met collega's en schattingen controleren op waarde. 

Bruto- of netto norm 

In een brutonorm zijn aile handelingen van de vakman gemeten en samengevoegd. 

Het verrichten van een handeling kost tijd (manuren), maar de voorbereiding, de afhandeling en de 

persoonlijke verzorging van de bouwplaatsmedewerker moeten ook in de norm worden meegenomen. 

Ook kan het zijn dat indirecte handelingen nodig zijn om het werk te volbrengen. 

Aigemene bouwplaatskosten 

ABK zijn kosten die direct samenhangen met het project, maar die geen direct verband hebben met 

onderdelen van het bouwobject. ABK zijn kosten van voorzieningen en van productiemiddelen en daaraan 

verbonden arbeid die in het project worden gebruikt; niet direct aan onderdelen van het bouwobject 

kunnen worden toegerekend; niet in het project achterblijven. 

De ABK zijn de kosten die nodig zijn om een bouwterrein in te richten als een tijdelijk te exploiteren 

productiebedrijf. De bouwplaats staat namelijk in het teken van het zo optimaal en efficient mogelijk tot 

stand brengen van het bouwterrein. Deze kosten bestaan grofweg uit twee soorten, vaste en variabele 

bouwplaatskosten. De vaste bouwplaatsen zijn ondermeer kosten voor het inrichten van de bouwplaats, 

het plaatsen van de keten en het materieel wat nodig is om het werk te kunnen uitvoeren. Deze kosten 

zijn sterk afhankelijk van de bouwtijd en het type materiaal wat wordt gehuurd. In de begrotingen van 

Heijmans worden de volgende kostengroepen onderscheiden: 

• Personeelskosten (projectleiding, werkvoorbereiding, uitvoering) 

• Keten, aansluitkosten en verbruikskosten NUTS 

• Terreininrichting en -installatie 

• Bouwafval 
• Kraankosten (vast, mobiel etc.) 

• Bouwliften en steigers 

• Veiligheidsvoorzieningen en verletbestrijding 

• Aig. Bouwplaatskosten en Transportkosten 

• Telefonie 

• Klein materieel 
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Met name het inzetten van (type) materieel en de tijd die hiervoor nodig is bepaald de variabele 

bouwplaatskosten. De tijdgebonden variabele kosten staan in nauwe relatie met de tijdsplanning van een 

project. Hierbij is een projectspecifieke beoordeling nodig van het in te zetten materieelsoort en de 

planning. De kosten voor het materieel worden projectspecifiek vastgesteld op basis het aantal in te 

zetten materieel en de tijd die nodig is voor de inzet van het materiaal. Per project wordt de 

materieelinzet bepaald op basis van de uitvoeringsmethode en het uitvoeringsplan. Uit de mogelijke 

varianten wordt op basis van kosten een keuze gemaakt voor het in te zetten materieel. In het hoofdstuk 

productiemiddelen zijn aspecten met betrekking tot de inzet van materieel onderzocht en weergegeven. 

Marktwerking en prijsvorming 

Prijzen zijn onderhevig aan schommelingen, de huidige economische crisis heeft sterke invloed op de 

prijsvorming en projectresultaten. Daarbij zijn verschillen in wijzigingen tussen materiaal en arbeid, dit 

blijkt uit onderstaande tabel [23]. De materiaalkosten indexering fluctueert terwijl van de loonindexering 

kan worden vastgesteld dat deze permanent stijgt. Vooral bij langdurige prajecten speelt deze indexering 

een grote ral omdat de prijzen tijdens calculatie totaal anders kunnen liggen den tijdens het moment van 

inkoop. Vooraf worden deze indexering wei bepaald maar het daadwerkelijk verloop kan hiervan afwijken. 

Loonindex 

2008 147,6 147,6 147,6 148,4 148,4 148,5 150,8 150,8 150,8 150,8 150,8 150,8 

2009 152,5 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,6 153,6 153,6 154,2 154,2 154,2 

2010 155,8 155,8 155,8 reeks januari 1994=100 

Materiaalindex 

2008 144,0 144,6 144,8 146,8 147,2 148,4 150,3 150,4 149,7 148,6 147,7 146,9 

2009 147,7 147,3 147,0 145,5 145,5 145,4 144,6 144,9 144,9 143,3 142,6 142,9 

2010 142,9 143,2 144,1 reeksjanuari 1994=100 

Faalkosten: verstoringen en knelpunten 

Het bouwproces wordt gekenmerkt door een significante hoeveelheid verspilling, waardeverlies en 

activiteit die geen toegevoegde waarde hebben [20] . Het gevolg: faalkosten. Dit is een algemeen begrip 

voor een niet te ontkennen fenomeen waar ieder bouwbedrijf mee te maken heeft. Waar in 2001 de 

faalkosten binnen de bouw als percentage van de omzet op 7,7% werden geschat, steeg dit percentage in 

2005 naar 10,3%. [USP Marketing, 2006]. In de uitvoeringsfase worden er vee I vermijdbare kosten 

gemaakt. Bij bouwbedrijven komt dat het duidelijkst naar voren in het tekort op de directe uren en op de 

bouwplaatskosten. Deze kostenoverschrijding blijkt systematisch en nagenoeg ieder bouwbedrijf lijkt erin 

te berusten, zolang er op de inkoop van onderaannemers en materialen maar voldoende verdiend wordt. 

Uit diverse productiviteit onderzoeken [Samenwerkende Adviseurs en Onderzaekers vaar de Bauw SAOB] is 

gebleken dat een haalbare productiviteit bestaat uit 57% direct productieve uren, 18% indirect 

productieve uren, 11% rusturen en 14% onproductieve uren. Meest genoemde oorzaken voor 

improductieve uren zijn gebrek aan organisatie, onbekendheid met de toegepaste praductiefactoren en 

motivatie, interesse en kwaliteit van het personeel. 

Hoe worden risico's (en kans op faalkosten) afgewogen en meegenomen bij het maken van een keuze? 

'In het risicomanagement overzicht zijn traditionele uitvoeringsmethode maar minimaal ingevuld. Het 

opnemen van faalkansen als risico's bij traditionele uitvoeringsmethoden wordt niet gehonoreerd.' 

'Risico's worden ge'inventariseerd en prijzen voor faalkosten kunnen worden bepaald, maar daar wordt 

niet meegerekend. Kennis en ervaring van de calculatie wordt hiervoor gebruikt, vooral de 

uitvoeringsvoorbereiding is belangrijk voor het al dan niet slagen van een project.' 
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Aan de hand van de verkregen onderzoeksresultaten zijn beoordelingsaspecten geformuleerd op basis 

waarvan in het hulpmiddel een vergelijking tussen de uitvoeringsmethoden wordt gemaakt. Deze 

beoordelingsaspecten zijn opgenomen in het hulpmiddel en de bijbehorende database bijlage 6. De 

beoordeling op basis van kosten vindt in het hulpmiddel plaats op basis van een kwalitatieve vergelijking 

in euro's. Bij de beoordelingsaspecten is wei de beheersing van het onderdeel kosten meegenomen. Dit 

biedt de gebruiker de mogelijkheid om de uitvoeringsmethoden op basis van deze beoordelingsaspecten 

te vergelijken waardoor mogelijk aandachtspunten zijn te signaleren en aanvullende maatregelen of 

beperkingen geformuleerd kunnen worden. 

3.4.3. Kwaliteit 

Kwaliteit: Het leveren van een product dat voldoet aan de gestelde eisen. l\I1eer leveren is 

verspilling, minder leveren betekent een ontevreden opdrachtgever. Of wei het is de 

opdrachtgever die vaststelt of er kwaliteit is geleverd. 

De kwaliteit van het product (het gebouw) mede wordt bepaald door de kwaliteit van het proces tijdens 

welke het product wordt gerealiseerd. In literatuur is vooral op het gebied van metselwerk en 

voegkwaliteit veel informatie beschikbaar [8) . Kwaliteit is onder te verdelen in twee soorten kwaliteit, 

technische en esthetische kwaliteit. Bij kwaliteit van het eindproduct gaat het om de technische 

hoedanigheid (gevraagde specificaties) van de bouwdelen of het totale gebouw. In het geval van 

technische kwaliteit van het eindproduct moet men den ken aan de bouwfysische kwaliteit, constructieve 

kwaliteit, functionele kwaliteit en de visuele kwaliteit. Eisen zijn vastgelegd in NEN-normen die direct of 

indirect worden aangestuurd door de wetgever. De opdrachtgever kan aanvullende eisen stellen en zal 

deze vastleggen in een PvE of bestek. Om de kwaliteit van een baksteengevel te bewerkstelligen worden 

eisen gesteld aan de materialen en het verwerkingsproces (uitvoering) . De verlangde eisen worden in 

bestekken of programma's vastgesteld. Om dit te toetsen zijn normeringen en beoordelingsmethoden 

nodig. Bij het ontwerpen van de gevel kunnen veel kwaliteitsaspecten worden be'invloed, het vaststellen 

van prestatie eisen (waaraan moet minimaal worden voldaan) kan daarbij van grof naar fijn worden 

ingevuld. Aan de hand van de verkregen onderzoeksresultaten zijn beoordelingsaspecten geformuleerd 

op basis waarvan in het hulpmiddel een vergelijking tussen de uitvoeringsmethoden wordt gemaakt. Deze 

beoordelingsaspecten zijn opgenomen in het hulpmiddel en de bijbehorende database bijlage 6, 

3.4.4. Organisatie 

De projectorganisatie is afgestemd op de uitvoeringsmethode door de inzet van (gespecialiseerde) 

vakmensen, zowel in de uitvoering als in het voorbereidingstraject. Binnen de projectorganisatie zijn 

verschillende taken, rollen en verantwoordelijkheden. Bij de uitvoering van projecten zijn project- en 

procesmanagers, uitvoerders, calculatoren, projectorganisatoren en werkvoorbereiders betrokken. De 

organisatie en de bezetting die nodig is om een project te realiseren is sterk afhankelijk van het project, 

het uitvoerende bedrijf en de uitvoeringsmethode. Per uitvoeringsmethode is de inzet van materiaal, 

materieel en arbeid verschillend, bijvoorbeeld bij de inzet van onderaannemers of eigen personeel. Ook 

het voorbereiden en inkopen is sterk gerelateerd aan de uitvoeringsmethode. Bijvoorbeeld prefabricage, 

hierbij is vooraf aile informatie nodig om de elementen voor te bereiden terwijl bij stapelbouw deze 

informatie pas veellater nodig is en bovendien minder intensief verwerkt en controleert moet worden. De 

afstemming en het tijdstip waarop informatie nodig is, verwerkt en gecontroleerd moet worden is 

maatgevend voor de bepaling van aantal in te zetten werkvoorbereiders. De tijd en inzet die nodig zijn 

voor de voorbereiding nemen toe, dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de sterke afname van 

inzet tijdens de uitvoering van werkvoorbereiders en uitvoerders. Niet aileen vanwege de verkorting van 

de bouwtijd maar ook door de vereenvoudiging van het bouwproces. Deze kosten worden per project 

gecalculeerd in de Aigemene Bouwplaats Kosten, hiervoor is een projectspecifieke bepaling noodzakelijk. 

Belangrijk bij een vroegtijdige werkvoorbereiding is de noodzaak van voor handen zijnde informatie. Dit 

vergt niet aileen veel voorbereidingstijd bij de aannemer maar ook bij de ontwerper en andere betrokken 

partijen [interview Love/d). AI vroeg in het bouwproces moeten keuzes gemaakt worden en moeten 
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werktekeningen worden vervaardigd die zijn afgestemd op het toe te passen systeem. Ook hieruit blijkt 

dat de toepassing en keuze voor prefabricage vroegtijdig in het proces moet worden overwogen. Bij 

projecten die ontwikkeld worden in een Design & Build is de extra voorbereidingstijd te combineren met 

de procedures die doorlopen moeten worden voor vergunningen. 

Vakmanschap en kennis/ervaring zijn belangrijke peilers binnen een organisatie. Vakbekwaam personeel 

is in staat werkzaamheden uit te voeren binnen de gestelde randvoorwaarden van ondermeer tijd en 

kwaliteit. De bouwnijverheid is een arbeidsintensieve sector waar in de toekomst een tekort aan 

vaklieden ontstaat in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Een toekomstig tekort aan vakmanschap wordt 

genoemd als grootste gevaar voor de bouwnijverheid. [sp Marketing Consultancy 2006] 

Per bedrijf hangt de keuze voor al dan niet prefabriceren samen met de aanwezigheid van kennis/ervaring 

en de drive om het bouwproces te prefabriceren. Het toepassen van prefab elementen vergt een 

organisatorische en meer ge'industrialiseerde werkwijze, tijdens het uitvoeringsproces kan moeizaam 

worden bijgestuurd en het proces is weinig flexibel. Daar staat tegen over dat tot in het detail is 

ontworpen en uitgewerkt. Het bouwproces verloopt beheerst en overzichtelijk met een afname aan 

bouwplaatspersoneel. [Interview, Loveld] 

Aan de hand van de verkregen onderzoeksresultaten zijn beoordelingsaspecten geformuleerd op basis 

waarvan in het hulpmiddel een vergelijking tussen de uitvoeringsmethoden wordt gemaakt. Deze 

beoordelingsaspecten zijn opgenomen in het hulpmiddel en de bijbehorende database bijlage 6. 

3.4.5. Veiligheid en arbeidsomstandigheden 

Factoren met betrekking tot veiligheid en arbeidomstandigheden zijn gevonden door in literatuur te 

zoeken. De nationale wet- en regelgeving met betrekking tot de arbeidsomstandigheden kent drie 

verschillende, te weten de wet, een besluit en de regeling. De regels uit de Arbo-wet, het Arbo-besluit en 

de Arbo-regeling hebben een dwingend karakter. 

Veiligheids- en gezondsplon 

De wetgeving Arbeidsomstandigheden is gericht op een strakke coordinatie van de 

arbeidsomstandigheden op de bouwplaats. Het unieke aan het Bouwprocesbesluit is dat het voorkomen 

van gevaarlijke en ongezonde werksituaties niet aileen in de uitvoeringsfase maar ook in de ontwerpfase 

van een bouwwerk moet plaatsvinden. Het Bouwprocesbesluit Arbo-wet kent een aantal 

verantwoordelijkheden toe aan de opdrachtgever van een (bouw)werk. Een van de belangrijkste hiervan 

is er voor te zorgen dat bij het ontwerpen de algemene uitgangspunten inzake veiligheid, gezondheid en 

welzijn worden nageleefd. Deze komen in het kort neer op: gevaren bij de bron aanpakken, collectieve 

bescherming stellen boven individuele bescherming, gezondheid centraal stellen bij de keuze van de 

materialen en werkmethoden, conformeren aan de huidige stand der techniek. 

Fysieke belosting 

Lichamelijke overbelasting door zwaar tillen en dragen leidt tot klachten en aandoeningen van het lichaam 

(nek, schouders, armen en rug). Bijna de helft van het ziekteverzuim in de bouw wordt door deze klachten 

veroorzaakt [14]. Afspraken met betrekking tot fysieke belastingen van werknemers zijn vastgelegd in het 

A-blad 'Tillen' van de stichting Arbouw. Hat maxima Ie tilgewicht is afhankelijk van de tilsituatie. 

Tilgewichten tot 3 kg leveren zelden of nooit problemen op. Het maximaal met de hand te tillen gewicht is 

25 kg. Ais er 25 kg wordt getild, is het van belang dat dit op de juiste wijze gebeurt. 

Goede til situaties 
- wordt er reeht voor het liehaam getild; 

- staat de last bijna tegen het liehaam aan; 

- staat de last op goede werkhoogte (± 75 em); 

Ongezonde til situaties 
- een last tillen > 25 kg; 

- een last tillen die te ver weg staat (> 63 em horizontaal); 

- te hoog tillen (> 175 em vanaf de vloer); 

- wordt de last niet meer dan 25 em omhoog getild; - tillen vanaf of naar een plaats lager dan waar de voeten staan; 

- wordt er ineidenteel getild; - te snel aehter elkaar tillen (> 10 x per minuut); 

- is de last gemakkelijk vast te pakken. - iets tillen dat te ver aehter je staat (lasthoek > 135 graden). 

Bron: A-blod til/en; goede en ongezonde til situoties 
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3.4.6. Risico's 

Risico: Een risico is de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt vermenigvuldigd met het gevolg van 

die gebeurtenis en de kans dat een bepaald scenario waarin de eerder genoemde kans 

plaatsvindt voorkomt (dit in tegenstelling tot het begrip onzekerheid waarbij de kansen 

niet bekend zijn). [www.wikipedio.org] 

Bouwmethodiek en risico's 

Beheersing van risico's is bij het uitvoeren van bouwwerken van groot belang. Wanneer risico's 

onvoldoende worden beheerst is stu ring in het uitvoeringproces niet meer mogelijk. Het gebruik van 

prefab kan voorkomen dat er tijdens de uitvoering van een bouwproject nog veel technische 

aanpassingen en veranderingen nodig zijn, waardoor de kans op faalkosten wordt verkleind. Bouwkennis 

vroeg in februari 2006 aan verschillende partijen binnen de bouw of men van mening is dat de faalkosten 

afnemen door meer in prefab te bouwen: 

Zeer mee Weet niet/ 

Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens oneens geen mening 

Aannemers B&U 3 43 25 22 3 4 

Aannemers GWW 0 41 18 9 0 32 

Afbouwers 0 41 19 14 1 26 

Architecten 1 39 25 25 3 7 

,I nsta lIateu rs 2 35 25 18 I 1 18 

Stelling: 'Door meer In prefab te bouwen, nemen de faalkosten af (In %)' Bran: Bouwkenms, !ebruon 2006 

"Door meer in prefab te bouwen, nemen de faalkosten af". In totaal is 45% van de aannemers B&U het 

met deze stelling eens en hiermee is deze marktpartij het meest positief. Opvallend is dat zich onder de 

aannemers B&U ook een groot percentage bevindt dat het niet eens is met de stelling. Dat geldt ook voor 

de architecten. Het kleinste percentage bedrijven dat het eens is met de stelling dat de faalkosten 

afnemen door meer in prefab te bouwen bevindt zich onder de installateurs. 

Risico's inventarisatie 

Risicomanagement is een continu proces van herkenning en beheersing van onzekerheden. Onzekerheden 

kunnen de projectdoelstellingen negatief be·invloeden. Denk aan geld, organisatie, tijd, informatie, 

kwaliteit en veiligheid. Risico's kunnen divers van aard zijn zoals financiele, veiligheids-, organisatorische 

en technische risico's [4]. Het inventariseren van risico's is een projectspecifieke bezigheid die wordt 

uitgevoerd door de verantwoordelijk zijnde projectcoordinator. In een Risico Management Overzicht 

(RMO) worden de risico's ge'inventariseerd en worden maatregelen genomen om de risico's te beheersen. 

Deze worden gerapporteerd aan de directie, tijdens het verdere proces vindt een monitoring plaats aan 

de hand van de het genoemde RMO model. 'Risico's moeten worden beheerst, beheers maatregelen 

moeten worden gefinancierd, faalkosten mogen niet voorkomen en kunnen niet worden afgeprijsd.' 

[Interview Heijmans Bouw & antwerp]. 
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3.5. Invloedsfactoren van de productie en uitvoering bij de keuze voor een 
uitvoeringsmethode voor een baksteen gevel 

Onderzoeksvraag 2.5 Wat is de invloed van de productie- en uitvoeringsmiddelen 

Het onderzoek naar de invloed die productie en uitvoering hebben leidt tot relevante keuzeaspecten die ter 

uitvoeringsmethode beoordeeld kunnen worden. In deze paragraaJ zijn deze onderdelen kort uitgewerkt 

op basis van het verrichte onderzoek. Door het opstellen van deze uitvoeringstechnische aspecten kunnen 

hierdoor beperkingen worden gesignaleerd. De volgende deJinities hebben betrekking op deze 

beoordelingsaspecten: 

(Uitvoerings)proces: 

Uitvoeringsmethode: 

fen bundeling van activiteiten die ten opzichte van elkaar (inhoudelijk en 

volgtijdig) samenhangen en als geheel een dUidelijk begin en eind hebben. 

Methode waarmee processen (de activiteiten) worden uitgevoerd met de inzet 

van productie- en uitvoeringsmiddelen. 

Productie- en uitvoeringsmiddel: 

3.5.1. Materiaal 

Middel waarmee de uitvoering oj productie plaats vindt binnen het proces. De 

relevante onderwerpen en thema's bij productie en uitvoeringsmiddelen kunnen 

als voigt worden ordenend: 

• Arbeid 

• Materiaal 

• Materieel 

IEen groot assortiment toe te passen materialen of elementen zal sneller leiden tot het maken van fouten 

en wellicht consequenties hebben v~~r bijvoorbeeld het verticaal transport. Dit aspect dient nadrukkelijk 

te worden beoordeeld bij het bepalen van materieelinzet en uitvoeringsplan'. [3] 

Aan de verwerking van materialen worden eisen gesteld die de arbeid aan de gevel be"invloeden, daarbij 

kan gedacht worden aan de omvang, de hoeveelheid en het conditioneren van materialen. Deze 

bewerkingen maken onderdeel uit van de productiegegevens voor een gemetselde gevel. De 

materiaaltoepassingen wilen projectspecifiek worden meegenomen bij het bepalen van de 

materiaalprijzen op basis van de hoeveelheden. De kenmerkende eigenschappen ten behoeve van het 

verwerken worden meegenomen bij het bepalen van de arbeidsnorm of worden bij de offerte aanvraag 

naar onderaannemers meegenomen. Afstemmingsverliezen zijn bij versnipperde toepassing van 

materialen van essentieel belang en belangrijke oorzaak voor faalkosten. 

3.5.2. Materieel 

Om de verschillende basisactiviteiten te kunnen verrichten wordt op basis van de ontwerpgegevens, de 

situatie en een uitvoeringsmethode de materieelinzet bepaald. De verschillende aspecten die een rol 

spelen bij het bepalen van materieelinzet zijn achterhaald aan de hand van gesprekken op de afdeling 

Bouw & Ontwerp Heijmans. De situatie heeft veel invloed op de materieelinzet, bijvoorbeeld door een 

beperkende factor te vormen. Tussen de uitvoeringsmethode, de materieelinzet en de bouwplaats & 

logistiek vindt dus een permanente wisselwerking plaats die bij het bepalen van een bouwmethode een 

belangrijke rol spelen. Wat is de rol van materieelinzet bij de keuze van een uitvoeringsmethode? 

'Materieel heeft invloed op de uitvoeringsmethode omdat voorwaarden en beperkingen volgen uit 

hoofdzakelijk de situatie en logistieke aspecten.' De situatie beperken bijvoorbeeld de materieelinzet van 

kranen en daarmee wordt ook de keuze voor prefab lastiger omdat voor een torenkraan die dergelijke 

gewichten moet kunnen hijsen met deze vlucht hoge kosten zijn gemoeid. Ook andere logistieke aspecten 

hebben invloed op de mogelijkheden van materieelinzet, aan de hand van paragraaf 'Bouwplaats en 
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logistiek' zijn de relevante aspecten weergegeven. Op basis van de noodzakelijke materieelinzet worden 

de kosten voor de uitvoering bepaald en vastgelegd in de ABK kosten. 

3.5.3. Arbeid 

De afstemming tussen uitvoeringsmethode, logistiek, arbeid en het beheersen van de uitvoering is groot. 

Dit kan worden geconcludeerde op basis van de volgende conclusie die is opgenomen in het rapport 

'Logistieke instrumenten bij het ontwerpen van bouwwerken' [3]: 'Indien als gevolg van 

ontwerpbeslissingen veel verschillende activiteiten op de bouwplaats moeten gebeuren is het niet 

denkbeeldig dat als gevolg hiervan de onderlinge afstemming van deze activiteiten niet optimaal 

verloopt.' De veiligheid en arbeidsomstandigheden zijn factoren die zijn opgenomen in de 

procesbeheersmiddelen. Op basis van een kwalitatieve vergelijking tussen de arbeidsomstandigheden, 

vooral de fysieke inspanningen, worden de verschillen bepaald. 

3.5.4. Bouwplaatsinrichting en logistiek 

Logistiek: Het begrip logistiek is afgeleid van het Griekse 'Iogistike techne'; de kunst van het 

rekenen met getallen of wei de wetenschap van de deductie, van de mathematische 

logica. Logistiek betreft het lOdanig inrichten, besturen en beheersen van de distributie 

(aan- en afvoer) van de fysieke productiefactoren en in samenhang daarmee van de 

informatiestromen tussen de diverse schakels van het bouwproces, dat hiervan een lO'n 

gunstig mogelijke invloed uitgaat op het totale bouwproces. [3] 

Welke factoren met betrekking tot de bouwplaatsinrichting en de logistiek moeten worden beoordeeld en 

afgewogen? Deze vraag is onderzocht op basis van literatuur en observaties en vraaggesprekken op 

bouwplaatsen, hieruit is het volgende overzicht van relevante factoren ontstaan die in deze paragraaf 

nader worden toegelicht: 

Opstelruimte op de bouwplaats 

Producten en materialen die naar de bouwplaats worden getransporteerd moeten worden gelost, 

hiervoor is ruimte nodig zonder dat het bouwproces wordt verstoord. Ook is ruimte nodig voor 

het opstellen van mobiel materieel, silo's en afvalcontainers. 

Opslagruimte op de bouwplaats 

Stapelbouwmethode kenmerkt zich door het aanleveren van materialen. Veelal vindt deze 

aanlevering plaats in bulk vrachten waardoor een verwerkingsvoorraad ontstaat. Voor deze 

voorraad is opslagruimte nodig. Gedurende lange tijd worden materialen aangeleverd waarvoor 

deze tijdelijke opslag nodig is. 

Conditioneren van materialen in opslag 

Het opslaan van materialen stelt eisen, maatregelen zijn nodig om de opgeslagen materialen te 

conditioneren. Bakstenen moeten droog en vrij van het maaiveld worden opgeslagen. 

Opstelruimte voor materieel 

Voor het materieel wat wordt ingezet is ruimte nodig. De keuze van een uitvoeringsmethode 

hangt samen met de mogelijkheden die de bouwplaats biedt met betrekking tot het plaatsen 

en/of opstellen van kranen, steigers. In hoeverre is de bouwplaats geschikt voor het opstellen van 

dit materieel en is de opstelling van de kraan gunstig voor de vlucht (hijscapaciteit) 

Transportbewegingen op de bouwplaats 

De transportbewegingen op de bouwplaats zijn onder te verdelen in twee soorten, het 

horizontaal en het verticaal transport. Voor beide transportsoorten is materieel benodigd. Kranen 

kunnen zowel verticaal als horizontaal transporten, voor het transporteren naar steigers is wei 

losruimte nodig. Dit kan in de vorm aan een laad-Iosbordes of bij een meegroeiende steiger kan 
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het bovenste werkplateau worden bevoorraad. Verticaal transport bij opperen van materialen 

voor een stapelbouwmethode kan plaats vinden met liften, eventueel gecombineerd met de 

liften voor personen vervoer. Het aantalliftbewegingen en de hoogte van het bouwwerk vormen 

hierin maatgevende parameters, de bezetting en het aantal en lengte van de liftbewegingen lOrgt 

voor beperkingen in aanvoer. Op de steiger kan voor horizontaal transport naar de 

verwerkingsplek gebruik worden gemaakt van de opkar (2-voetpaketten) of stenen kruiwagens of 

karren. Voor verticaal en horizontaal transport kan tot beperkte hoogte kan ook gebruik worden 

gemaakt van verreikers waarmee lOwe I horizontaal als verticaal transport mogelijk is. Wanneer 

meerdere ploegen (metselploeg, stelploeg prefab) werken met het materieel is een afstemming 

in de bezetting nodig, kraan- en verreikerplanningen zijn noodzakelijk. Tussen de 10% en 12% van 

de arbeidskosten kan worden bespaard door het toepassen van 

'materiaalmanagementsystemen'. Besparingen van 10% in de materiaalkosten worden genoemd 

wanneer de materialenstroom wordt gestroomlijnd. [20] 

Aanvoer en opslag bij verwerking 

Bij de opslag van materialen op de verwerkingsplek (steiger) is de draagcapaciteit van de steiger 

maatgevend voor de hoeveelheid materialen die tijdelijk worden geopperd (zie materieel). Grote 

hoeveelheden materialen kunnen daarom niet gelijktijdig worden aangevoerd. Het tijdelijk 

opslaan van materialen geeft hinder en verminderd de bereikbaarheid van de werkplek. Bij het 

opperen van stenen. 

3.5.5. Afval 

Materiaalverspillingen en hak-, zaag- en snijverliezen veroorzaken bouwafval. Ook verpakkingsmaterialen 

en (retour-)pallets zijn voor het bouwwerk overbodig en moeten worden afgevoerd. Afvalcontainers 

worden geplaatst om het afval af te voeren, door het afval gescheiden af te voeren kunnen de 

afvoerkosten worden geperkt. Daarbij moet niet aileen worden gedacht aan het scheiden van hout en 

puin uit de bouw- en sloopafval maar ook aan het gescheiden inleveren van plastics, folies en karton. 

Chemica lien worden apart ingezameld, opgeslagen en ingeleverd. Op een bouwplaats is hiervoor een 

speciaal ingericht depot vereist. De kosten voor afvoeren van afval maken onderdeel uit van de ABK 

kosten, met het prefabriceren is op de bouwplaats sprake van reductie van het bouwafval. 

Aan de hand van de verkregen onderzoeksresultaten naar de invloed van productie- en 

uitvoeringsmiddelen zijn beoordelingsaspecten geformuleerd op basis waarvan in het hulpmiddel een 

vergelijking tussen de uitvoeringsmethoden wordt gemaakt. Deze beoordelingsaspecten zijn opgenomen 

in het hulpmiddel en de bijbehorende database bijlage 6. 

Productie en uitvoeringsmiddelen hebben een grote invloed op de mogelijkheden van uitvoering en de 

beheersing van de aspecten die bewaakt moeten worden. In hoofdzaak zijn de toe te passen materialen 

en arbeid verantwoordelijk voor de ontstane directe kosten maar ook voor de kwaliteit en voortgang die 

gerealiseerd kan worden. Daarnaast is de materieelinzet, de hoeveelheid afval en de bouwplaatsinrichting 

en logistiek van invloed op de algemene bouwplaatskosten en de beheersing van de uitvoeringsplanning 

en de voorbereiding. De mogelijkheden die er met betrekking tot de productie- en uitvoeringsmiddelen 

worden be'invloed door de situatie, de markt (kosten) en de het ontwerp. Deze laatste factor is veelal met 

behulp van specifieke oplossingen veelal te elimineren. 
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Invloedsfactoren 

Ibntwerp, architectuur en techniek I~ituatle 
Omvang en complexiteit van her project Omgeving 

Afmetingen locatie stedelijk/niet stedelijk 

j Hoogte Geluidshinder omgeving 

IVorm van het bouwwerk Veiligheid voor de omgeving 

Ontwerp- en materiaaltoepasslngen Bouwplaats en situatle 
Repetitie van gevelfragmenten Ruimte op de bouwplaats 

Afmetingen en posities van gevelopeningen Margelijn gevel/weg 

Type van gevelopeningen Aanvoermogelijkheden 

Type en soort baksteen ! Bereikbaarheid 

Metselverband i Manouvreerruimte 

Voegafwerking Belemmeringen 

Detailleringen (roliagen, versleringen, etc) Opslagvoorzieningen 

Dilataties en naden 

Sprong/verdieping/penant INorm- en regel,eving 
Gevelrondlngen Voorschriften 
Neggemaat t.p.v. 1kozijnen Constructieve eisen 

Toepassing andere gevelmaterialen Brandveiligheld 

Ondersteuningsconstructies Energetische eisen 

Fundionele eisen Geluidshinder 

Functie In het bouwwerk Bruikbaarheid/gebruiksvriendelijkheid i 

Onderhoudsbehoefte Beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen 

Duurzaamheid van de gevel 

IPrOCluctie en ultvoeril1l ~ 
I~heerslnl Bouwmethode 1 

njd Werkvolgorde en bouwfasering 

Voorbereidingstijd Relaties met ruwbouwproces 

Uitvoerlngstijd Relatie binnen gevel/dakfase 
, 

Fasering t.o,v. bouwfasen Relaties met afbouwproces 

Intervallen Flexibiliteit in de uitvoering 

Wind- en waterdichting Arbeid I 
Weersverlet Ploegen- en onderaannemersinzet / arbeidsnormen 

Kosten I Afstemming activiteiten en bewerkingen 

Arbeidskosten Arbeidsomstandigheden 

Materiaalkosten Fysieke belastingen 

Prefabricagekosten Veiligheid bouwproces 

Aigemene bouwplaats kosten Materiaal 
Materieelkosten Hoeveelheid materialen 

Kwallteit Verwerken van materialen 

Visuele kwaliteit gevelbeeld Conditioneren van material en 

Kleurverschillen bakstenen Uitvoering gerelateerde bewerking 

Kleurverschillen voegafwerking Materieel 
Maatafwijkingen en toleranties Materieel t .b.v. bereikbaarheid 

Vlakheid Materieel t.b.v, transport 

Kwaliteit metselwerk Materieel t .b.v. montage 

Voegkwaliteit ,Materieel bewerkingen 

Beschadigingen Verlet beperkende materieelinzet 

Netheld (schoon) Maatvoering 
Constructieve kwaliteit Uitzetten en verwerken 

Veilighefd Maattoleranties 

Veiligheidsmaatregelen I Bouwplaatsinrichting fin loglstiek 
Inspect ie, keuring en controle Opstelruimte bouwplaats 

Fysieke belasting van de werknemers Opslagruimte bouwplaats 

Fysiologische omstandigheden ConditioneJen van opslag 

Organ/satle en in/ormatie Opstelplaats kraan 

j lntensieviteit van de organisatie Opstelruimte steigers/liften 

Kennis en ervaring Transport bewegingen op de bouwplaats 

Productkennis Horizontaal transport 

Vakmanschap Verticaal transport 

Rislco's Aanvoer en opslag bi; verwerking 

Beheersbaarheid van het voorbereidingsproces Afval 
Beheersbaarheid van het uitvoeringsproces Bouwafval 

Risico op verlet (o.b,v. productie voorwaarden) Verpakkingsafval 

Kwaliteitsbeheersing 
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4. Onderzoeksresultaten bij het keuzeproces voor een uitvoeringsmethode 

voor een gevel 

Taakstelling 3: Maken van de keuze voor een optimaal gevelontwerp 

De keuzeaspecten die een rol spelen bij het kiezen van een uitvoeringsmethode voor baksteen gevels zijn in 

voorgaand hoofdstuk onderzocht en toegelicht. Om antwoord op de taakstelling 'Kiezen voor een optimaal 

gevelontwerp' te verkrijgen is aan de hand van een tweetal onderzoeksvragen onderzoek verricht. Op de 

onderzoeksvraag 3.1 'Welke onderlinge relaties hebben de keuzeaspecten?' zijn verschillende vragen 

gesteld tijdens de interviews en aan de personen die zijn betrokken bij de bouwplaatsbezoeken en 

gesprekken over het onderwerp gevels in baksteen. Onderzoeksvraag 3.2 richt zich op de eisen en de 

werkwijze bij het kiezen 'Hoe kan de keuze voor een baksteen gevel worden gemaakt?' Hoe zien deze 

processen eruit, wat zijn de betrokken partijen, hoe liggen de verantwoordelijkheden en welke 

samenwerking vindt plaats? Met het onderzoeken van deze vraag wordt antwoord gegeven op de invulling 

en de plaats die het hulpmiddel krijgt. 

4.1. Relaties tussen de keuzeaspecten 
Onderzoeksvraag 3.1: Welke onderlinge relaties hebben de keuzeaspecten? 

De verschillende keuzeaspecten zijn divers en projectspecifiek, dit blijkt uit de onderzoeksresultaten aan 

de hand van gesprekken en interviews. De gesprekken en interviews zijn gehouden met specialisten 

vanuit verschillende invalshoeken (bijlage 3). In het voorgaande hoofdstuk 3 zijn op basis van het verrichte 

onderzoek relaties en be'invloedingen tussen de keuzeaspecten omschreven en toegelicht. Het 

literatuuronderzoek, de interviews, gesprekken en de resultaten die zijn verworven bij het onderzoek naar 

de taakstelling 2, zijn aanleiding geweest voor het opstellen van de be'invloedingstabel tussen de 

keuzefactoren (tabeI4.01). 

Op basis van het onderzoek kan geen alles omvattend antwoord worden gegeven over de relaties. Wei is 

de onderlinge be'invloeding beargumenteerd en zijn conclusies getrokken die nodig zijn om het 

IOnderlinge beinvloeding keuzefactoren 
IKiezen van een uitvoeringmethode voor een gevel in baksteen 
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hulpmiddel voor het kiezen te 

structureren. De onderlinge relaties 

tussen de keuzeaspecten die de keuze 

voor een uitvoeringsmethode voor een 

baksteen gevel be'invloeden is 

weergegeven in tabeI4.01. Bij de 

beoordeling is gebruik gemaakt de een 

beoordeling in twee begrippen; 

be'invloeding en veel be'invloeding, 

zodoende kan ontstaat een reeel beeld 

van de verschillen in prioriteiten. Op basis 

van de onderzoeksresultaten en de 

weergegeven tabel zijn de volgende 

conclusies getrokken: 

1. Het ontwerp be'invloed direct de 

resultaten met betrekking tot de 

procesbeheersmiddelen tijd en 

kosten (materialen en arbeid als het 

uitvoeringsproces (materieel en tijd) 

dat nodig is om een project te 

kunnen realiseren). Bij de keuze voor 

een uitvoeringsmethode voor de 

gevelsluiting moet worden gekeken 

Ontwerpgegevens 

Situatie 

ODD D 
o 00 . 
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Norm- en regelgeving 

Procesbeheersmiddelen 

Productie en uitvoeringsmiddelen 

D 00 
DODD 
DO . 

Tabe!4,Ol: Onderlinge beiilV!oeding van de welnig/geen beinvloeding D 
D keuze!actoren bij het kiezen van een 

uitvoeringsmethode voor baksteen geve!s. 

Vee! beiilV!oeding = a!tijd 

BeiilV!oeding = meesta!, projectspeci!iek 

Weinig/geen beiilV!oeding = geen 

beinvloeding 

veel beinvloedlng 
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in het grotere geheel, hoe kunnen intervallen verkleind worden en welke gevolgen heeft dit voor de 

bouwkosten en opbrengsten? 

Tussen het ontwerp en de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit is een constante onderlinge 

be·invloeding. Meer bijzonderheden in een gevel verhogen bijvoorbeeld de norm voor de manuren, 

zwaardere elementen vergen een duurdere kraan. De directe relatie is een gevolg van de 

kwantitatieve wijze waarop een ontwerp is uit te drukken (euro's en werkbare dagen). De inzet van 

productie- en uitvoeringsmiddelen is een daarbij een afweging tussen tijd en geld op basis de 

materialen en een bijbehorende inzet van arbeid en materieel. 

Kwaliteit wordt in grote mate in het ontwerp vastgesteld, niet aileen in materialen maar ook in 

samenstellingen en mogelijke uitvoeringen. Kwaliteit kan worden vastgesteld als een eis die met 

behulp van de uitvoeringsmethode gerealiseerd moet worden, daarbij ontstaan per 

uitvoeringsmethode verschillen in risico's om deze kwaliteit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. 

2. De situatie heeft invloed op de inzet van uitvoeringsmiddelen. De be'invloeding is daarin vooral 

beperkend om reden van bijvoorbeeld veiligheid, bereikbaarheid, beschikbare ruimte of hinder voor 

de omgeving. De omstandigheden waarin een project gerealiseerd wordt vereisen daarom een 

projectspecifieke afweging. De be'invloeding kenmerkt zich vooral door de locatie, bereikbaarheid, 

belemmeringen en de bouwplaatsafmetingen. De uitkomsten zijn bepalend voor de kosten voor 

bouwplaatsvoorzieningen, logistiek en daarmee dus de inzet van het materieel. 

3. Aan norm- en regelgeving moet altijd worden voldaan, om deze reden is de be'invloeding op het 

ontwerp en de bouwmethode (uitvoeringsmiddelen) altijd aanwezig. Norm- en regelgeving scheppen 

wettelijke voorwaarden waarop elke ontwerp en proces getoetst moet zijn. De norm- en regelgeving 

wordt projectmatig niet be"invloed, een ander ontwerp maakt opnieuw toetsen nodig. Norm- en 

regelgeving zijn in beperkte mate van invloed op het ontwerp. Locatie specifiek kunnen eisen worden 

gesteld aan de bouwveiligheid en de veiligheid voor de omgeving. 

4. Het ontwerp en de materialisatie be'invloeden de uitvoeringsmiddelen door te bepalen wat de 

technisch uitvoerbare mogelijkheden zijn. De combinatie materiaal en uitvoering bepalen de 

technische en esthetische prestaties van een gevel. 

5. Productie en uitvoering be"invloeden de aspecten tijd, kosten en kwaliteit maar ook de benodigde 

informatie (o.a. gedetailleerdheid) en de organisatie van het project. Tijdswinst en de positieve 

gevolgen voor de opbrengsten rechtvaardigen de keuze voor een andere en daarmee soms duurdere 

bouwmethode. Deze twee aspecten be'invloeden elkaar onderling, de resultaten ten gevolge van 

opbrengsten zijn in het onderzoek niet meegenomen. 

"Het maken van een keuze is het zoeken naar een compromis, bij elk project komen dergelijke afwegingen 

weer ter sprake." Aldus een ge'interviewde projectmanager van Inbo adviseurs te Amersfoort. Aan welke 

voorwaarden moet worden voldaan bij het maken van de keuze? "Binnen het zoeken naar een optimale 

uitvoeringsmethode moeten de toepassingen en werkmethoden voldoen aan aile gestelde regels die 

wettelijk worden gesteld aan bouwwerken. Daarnaast zijn wetgevingen van toepassing met betrekking tot 

(openbare) veiligheid en arbeidsomstandigheden. De invulling met name de veiligheid en de 

arbeidsomstandigheden verschillen sterk per uitvoeringsmethode en vragen een kritische houding tijdens 

het ontwerpen. In bijna aile gevallen is het zo dat geld in combinatie met bouw- en voorbereidingstijd de 

allerbelangrijkste keuze aspecten vormen. Situatie, logistiek hebben hierop een directe invloed, vaak in 

beperkende zin" Een projectorganisator van Heijmans B&O hierover: "Een opdrachtgever en architect 

vinden de esthetische kwaliteit van groot belang. Esthetische kwaliteiten gaan wat architecten betreft 

voor de technische uitvoerbaarheid en mogelijke eenvoud/efficientie. Een toepassing kan verbeterd 

worden om technisch te voldoen aan de gestelde esthetische kwaliteiten. Andersom zal in veel gevallen 

niet gaan omdat architecten vast willen houden aan esthetische eisen, opdrachtgevers gaan daar in mee." 
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4.1.1. Conclusie 

Doorslaggevend zijn de beheersaspecten geld, tijd en kwaliteit deze zijn oak kwantitatief te bepalen. Per 

project moet specifiek bekeken worden, de meest economische werkwijze zal worden gekozen. Hierbij 

kunnen wei beperkingen en keuzes voor komen die in kaart gebracht moeten worden. Daarnaast zijn 

organisatie, informatie, risico's, methodieken, de situatie en ontwerpparameters onderzocht, op basis van 

deze keuzeaspecten zijn de uitvoeringsmethoden 

kwalitatief vergelijkbaar. Op basis van de interviews 

kan geen allesomvattend antwoord worden gegeven 
Methode:j x I y I z II 

over de relaties maar wei is de onderlinge 

be'invloeding beargumenteerd. Tijd en geld zijn 

leidend waarbij aan voorwaarden voldaan moet 

worden, het is daarom noodzakelijk absolute 

beperkingen te formuleren. De keuze voor een 

uitvoeringsmethode kan tot stand komen als aile 

onderdelen nauwkeurig zijn beoordeeld en als op 

basis van aile onderdelen een meeste geschikte 

uitvoeringsmethode is bepaald. Schematisch is de 

weergegeven in afbeelding 4.02. 

Afb. 4.02 Schematische weergave van de van invloed 

zijnde onderdelen om een keuze voor een 

uitvoeringsmethode voor een baksteen gevel te maken. 

Kwantitatief beoordelen 

• Kosten 
• Tijd 
• Kwaliteit 

Kwalitatief vergelijken 

• Ontwerp, architectuur & techniek 

• Situatie 
• Procesbeheersing 
• Productie en uitvoering 

IKeuze 

4.2. Werkwijze bij het kiezen van een uitvoeringsmethode 

I 

I 

Onderzoeksvraag 3.2: Hoe moet de keuze voor een uitvoeringsmethode worden gemaakt? 

Het weergeven van de procesfasering op basis het f1.edrijfsE.roces !l.tiliteitsbouw Heijmans geeft inzicht in 

de totstandkoming van bouwprojecten en de daarbij te doorlopen processen. Het maken van de keuze 

voor een baksteen gevel moet tijdens dit ontwerpproces plaats vinden om een uitwerking in het vervolg 

eenduidig te laten verlopen. Het uitwerken van bouwplannen en een gedeelte van de 

uitvoeringsvoorbereiding vindt plaats op de afdeling Bouw & On twerp. Deze afdeling bestaat 

uit specialisten op het gebied van ontwerp, kostendeskundigheid en duurzaamheid. In de ontwerpfase, 

bijvoorbeeld in een bouwteam- of Design & Build-project, wordt een project bij Bouw & 

Ontwerp ondergebracht. Het project wordt vervolgens door een team begeleid naar een besteksontwerp. 

De specialisten gebruiken daarbij hun kennis en expertise om het ontwerp te volmaken. Daartoe wordt 

onder andere gebruik gemaakt van (elementen-)begrotingen, uitvoerings- en voorbereidingsplanningen, 

projectrisicoanalyses en een goed opgezette overlegstructuur. De uiteindelijke keuzestructuur is 

vastgesteld in het keuzeschema daarbij zijn ook is ook weergegeven in welke soort overleg deze keuze 

gezamenlijk gemaakt wordt. 

4.2.1. Ontwerpproces en bouwteam samenwerking 

x 
v 

x 

x 

Een bouwteam is een samenwerking tussen de functies 'opdrachtgeven', 'ontwerpen' en 'uitvoeren'. Het 

goed functioneren van een bouwteam is kenmerkend voor de samenwerking en resultaten die met een 

bouwteam te bieden heeft. Bij een bouwteam staat voorop dat er een uitvoeringsgericht antwerp wordt 

gemaakt; dat is mogelijk door de praktische inbreng van de aannemer. Ais uitvoeringsdeskundige denkt 

de aannemer immers mee bij de totstandkoming van het antwerp; hij treedt op als meeontwerpend 

adviseur. Het betrekken van de aannemer in een vroeg stadium bij de voorbereiding van het bouwproject, 

maakt het mogelijk zijn specifieke ervaring en deskundigheid en de daarmee samenhangende 
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kostentechnische aspecten in het antwerp te gebruiken. Deze afstemming van antwerp en uitvoering kan 

een aanzienlijke besparing van kosten en verkorting van tijdsduur van het gehele bouwproces betekenen. 

In een bouwteam zijn aile functies vertegenwoordigd, per fase kan de wezenlijke bijdrage aan het proces 

verschillen . Het uitgangspunt is dat elke deelnemer aan een bouwteam de taken verricht die uit zijn eigen 

functie voortkomen en voor een goede uitvoering daarvan verantwoordelijk is. De opdrachtgever 

formuleert verschillende taken in de opdracht aan de bouwteam deelnemers. Daarnaast verrichten de 

deelnemers taken die niet uit hun eigen functie voortkomen maar die ontstaat uit het meewerken in de 

grensgebieden met andere functies of vakgebieden. Overleg en besluitvorming zijn twee belangrijke 

aspecten voor het goed functioneren van een bouwteam, hiervoor is speciale aandacht nodig bij het 

opzetten van een bouwteam. Juist met het oog op verantwoordelijkheden van partijen en 

aansprakelijkheden die daaruit voortvloeien, zijn een goed overleg en verslaglegging daarvan en het 

geregelde over de besluitvorming van groat belang. Bovendien zal, am een vlot en beheerst verloop van 

het bouwproces te bevorderen, de onderlinge communicatie in een bouwteam goed dienen te verlopen . 

Door regelmatig overleg kunnen de verschillende werkzaamheden van de deelnemers immers op elkaar 

worden afgestemd. De taak van een bouwteam is het in samenwerking tussen opdrachtgever, ontwerper 

en uitvoerder tot stand brengen van een antwerp dat voldoet aan de gestelde opdracht. Daarbij neemt 

iedere deelnemer zijn specifieke ervaring en deskundigheid mee. Het bouwteammodel wordt gekenmerkt 

door het betrekken van de expertise van de aannemer in de ontwerpfase. Dit heeft voor de ontwerper het 

voordeel dat met typische uitvoeringsgevoelige aspecten al vroeg rekening gehouden kan worden, 

waarvan aangenomen wordt dat dit de efficientie van het bouwen ten goede komt. Het voordeel voor de 

aannemer kan zijn dat hij als gevolg van zijn betrokkenheid bij het antwerp zich verzekerd weet van een 

grotere kans am het werk gegund te krijgen [26] . 

Ontwerpen in bouwteamverband 
Ontwerpen in een bouwteamverband is een integrale aanpak, waarbij de gebruiker van het gebouw of 

object het uitgangspunt is. Integraal ontwerpen is dus klantgericht en eventueel gericht op toekomstige 

klanten . Het ontwerpen is een proces met een ge·integreerde manier van denken en werken, waarbij de 

werkzaamheden altijd in een multidisciplinair team plaats vinden. Dat team moet over goede socia Ie en 

communicatieve vaardigheden beschikken. Dit samenwerkende team bestaat uit verschillende expertises 

waardoor verschillende perspectieven aan elkaar worden gekoppeld. Integraal ontwerpen betekent oak 

samenwerken waarbij de werkzaamheden niet achter elkaar plaats vinden, maar min of meer gelijktijdig. 

Op deze manier worden wensen en eisen, en oplossingen en problemen in een vroeg stadium gewogen. 

Dit vraagt dat teamleden eisen en oplossingen op basis van gelijkwaardigheid in het proces moeten 

kunnen inbrengen am met de gevolgen rekening te kunnen houden. Het ontwerpen in een 

bouwteamverband resulteert onder meer in: 

• Een uitgewerkt antwerp dat kostenefficient is door te streven naar de meest optima Ie oplossing 

tegen de laagst mogelijke levensduurkosten, dat uitgaat van de eisen en de wensen van de klant 

en dat rekening houdt met aile fasen van de levenscycius. 

• Grote tijdswinst en minder faalkosten, doordat het ontwerp optimaal is afgestemd op de 

uitvoering zander verlies aan functionaliteit. 

• Beperkte meerkosten, doordat een integraal antwerp rekening houdt met toekomstige 

functionaliteiten. 

• Hogere ontwerpkosten door een langere en duurdere ontwerptijd, die wordt terugverdiend in 

een kortere uitvoeringsfase en een kostenefficientere gebruiksfase. 

• Meer beschikbare informatie vanaf de eerste fase van het project (PVE) en langer ruimte in het 

proces voor inbreng van eisen en wensen (invloed). 
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4.2.2. Procesfasering Heijmans Bouw & Ontwerp 

Welke processtappen worden doorlopen hoe ziet het bedrijfsproces van Heijmans Utiliteitsbouw eruit? 

Hoe worden de keuzes voor een uitvoeringsmethode voor een baksteen gevel in het huidige 

ontwerpproces gemaakt? Het Bedrijfsproces Utiliteitsbouw is een weergave van de stappen die worden 

gezet om een project te kunnen realiseren. De processchema's uit het Heijmans BPU zijn weergegeven in 

bijlage 2, hierbij is een beschrijving en toelichting op het proces weergegeven. 

Nadat voor een project is vastgesteld of het een kansrijk project voor Heijmans betreft (lI,ABC.OO Go / No

Go analyse) worden enkele organisatorische stappen ondernomen om het project en de ontwikkeling 

daarvan op te starten. Dat houdt ondermeer in dat er een projectteam wordt opgericht en dat afspraken 

worden gemaakt over taakverdelingen, verantwoordelijkheden, vergaderingen en verslagen. Ook wordt 

een architect, constructeur en overige adviseurs geselecteerd en gecontracteerd. Het opstellen van een 

ontwikkelovereenkomst is een belangrijke stap die juridisch getoetst zal worden. Vervolgens wordt het 

ontwikkeltraject, planningen etc. opgesteld die leidend zijn voor het verdere proces. Vervolgens worden 

de verschillende ontwerpfasen doorlopen, elke ontwerpfase wordt afgesloten met een beslismoment (GO 

/ No-GO). De verschillende stappen in dit ontwerpproces is toegelicht in bijlage 2. 

4.2.3. Procesfasering en de keuze voor een uitvoeringsmethode 

In welke fase moet de keuze worden gemaakt? Op basis van de interviews die hebben plaats gevonden 

met vakspecialisten is het antwoord op deze vraag als voigt: "De ruwbouw wordt in tijdens de fase 

Voorlopig antwerp gekozen, de gevel wordt naar gekeken. Voor prefabricage wordt in de fase Voorlopig 

antwerp veelal al gekozen, dit wordt onderzocht om het ontwerp na aan te passen. De technische 

aspecten worden daarna in het Definitief antwerp uitgewerkt. Dit vindt plaats op de afdeling Bouw & 

antwerp. Het vroegtijdig kiezen geeft een omkaderde richtlijn voor de uitwerking, vroegtijdig kiezen is 

prettig en zinvol maar dan is het wei een voorwaarde dat de keuze onderbouwd gemaakt kan worden." 

Vroegtijdig kan expertise worden aangewend om er voor te zorgen dat de toepassingen van prefab 

geoptimaliseerd kan worden. In vroege ontwerpfases (schets- en voorlopig) is nog veel invloed op het 

ontwerp, deze neemt af naar mate het proces vordert en het project concretere vormen begint te krijgen. 

De overgang naar het uitwerken van DO neemt met zich mee dat het project verder uitgewerkt en 

gedetailleerd gaat worden. Een uitvoeringsmethode voor een gevel hangt nauw samen met het ontwerp 

en daarom is het noodzakelijk om hier vroegtijdig over te beslissen. In de uitwerking is het hierdoor 

mogelijk de toegepaste methode uit te werken en te optimaliseren. In een later stadium een beslissing 

nemen betekent dat de uitwerking versneld moet worden, bij prefab toepassingen ontstaan dan veelal 

knelpunten in de voorbereidingstijd. Na het afronden van het ontwerp zijn alternatieve 

ontwerpoplossingen nagenoeg niet meer mogelijk voor gevels zijn daarmee veelal ook alternatieve 

uitvoeringsmethoden uitgesloten. Door al in het ontwerp over deze uitvoeringsmethode te overwegen is 

het mogelijk alternatieven te kiezen die voor het project voordelen bieden in tijd, geld en kwaliteit. 

Bovendien biedt het de mogelijkheid om deze methoden volledig af te stemmen met het ontwerp en de 

vervolgstappen in voorbereiding op de uitvoering van het project. 

Kiezen; Stakeholders 

Welke partijen zijn betrokken bij het ontwerp- en keuzeproces voor een baksteen gevel. Stakeholders 

(hoofdzakelijk) in het keuzeproces voor een baksteen gevel zijn: 

• Belegger/verhuurder en/of gebruiker (opdrachtgever) 

• Architect 

• Constructeur en adviseurs 

• Aannemer (en fabrikant en/of onderaannemer) 

• Gemeentelijke instanties (welstand en toetsing) 

Aanvullende kunnen daar nog meerdere en/of andere partijen bij betrokken zijn. De keuze voor een 

uitvoeringsmethode voor juist de gevel maakt een belangrijk deel uit van het ontwerpproces. Maar ook na 
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het maken van de keuze voor een uitvoeringsmethode voor een baksteen gevel worden veel onderdelen 

ontworpen . Door de gestelde werkwijze levert het hulpmiddel ook input aan het vervolg van het 

ontwerpproces. Het kiezen van een uitvoeringsmethode is een cyclisch proces waarbij afwegingen worden 

getoetst aan factoren die worden ingegeven door verschillende belanghebbenden en betrokkenen. 

Taakverdeling in een bouwteam; Wie doet wat? 

Projectma nager: 

Opd rachtgeve r: 

Architect : 

Constructeur: 

Adviseurs : 

Aannemer: 

Fabrikanten: 

De projectmanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van de ze taken en zal de 

verschillende beslissingen begeleiden, onder andere: 

Organisatie en planning van het proces 

Contractvorming bouwteam 

Organisatie van de communicatie 

Taakverdeling en -monitoring 

Besluitvorming leiden 

Programma van Eisen opstellen 

Budgetten vaststellen 

Locatie kiezen 

Kwaliteitsbewaking 

Ontwerp(tekeningen) maken 

Materialisatie kiezen 

Optimaliseren hoofddraagconstructie en ontwerp op constructieve aspecten 

Overleg met controlerende instanties 

Adviseren op thema's, projectspecifiek is de behoefte vast te stellen . Toetsen op 

regelgeving is hierbij de meest voorkomende. 

Overleg met controlerende instanties 

Optimaliseren van het ontwerp op basis van uitvoerbaarheid om za een efficient 

ontwerp te krijgen. De efficientie kan worden bepaald op basis van de eisen die zijn 

gesteld, bijvoorbeeld met betrekking tot tijd of met betrekking tot de kosten. 

Logistiek en uitvoeringsprocesplanning 

Technische omschrijvingen, ramingen en planningen maken 

Alternatieven aandragen en beoordelen 

De hulp en/of ondersteuning van fabrikanten en leveranciers kan worden ingeroepen 

om deze kennis en kunde in het ontwerp mee te nemen om de efficient te vergroten. 

Door een samenwerking kan de toepasbaarheid van producten/materialen worden 

vergroot of geoptimaliseerd. 

Taakverdeling in een bouwteam; Wie is verantwoordelijk voor wat? 

Juridisch is de aansprakelijkheidsverdeling een lastig punt, enerzijds zijn er problemen van 

bewijsrechtelijke aard, anderzijds is de overeengekomen verdeling -die verschuiving van de 

aansprakelijkheid van degene die met een voorstel komt naar degene op wiens specifieke terrein het 

voorstel betrekking heeft en die dit aanvaardt tot het zijne maakt- een complicatie ten opzichte van de 

situatie die zander deze verschuiving zou gelden. Ook vereist de onderlinge afstemming van taken en 

daaruit volgende aansprakelijkheid de nodige aandacht van degenen die met de coordinatie is belast. 

Taakverdeling in een bouwteam; Wie beslist wat? 
Klant is koning? De opdrachtgever zal beslissen, maar wat is belangrijk voor hem? En naar wie luistert hij 

graag, is dat de architect of toch de uitvoerende partij? Is hij ge'interesseerd in (bouw-)technieken, voor

en nadelen? Voor welk soort en type argumenten is hij gevoelig, geld, tijd, kwaliteit, esthetica? Dit soort 

overwegingen leveren een beeld op van de klant waarop door de projectmanager ingespeeld moet 

worden het kan helpen de klant gericht te adviseren en te overtuigen van de voordelen. Tegengestelde 

belangen in het nemen van beslissingen ligt vaak als een tweede laag in een besluitvorming. De eigen 

belangen van een partij kunnen totaal verschillen van de belangen die het project (lees : opdrachtgever) 

heeft. Het zuiver houden en nemen van een beslissing is vanuit de lobby's die gevoerd worden moeilijk 

realiseerbaar. Hierin ligt dan ook een belangrijke taak voor de projectmanager. 
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Kiezen; Communicatie, overleg en samenwerking 

Het maken van de keuze gaat gepaard met een communicatie over en weer tussen genoemde 

stakeholders en daarbij hoofdzakelijk tussen opdrachtgever, architect en aannemer. 

Verantwoordelijkheden hebben grote invloed op de manier waarop voor discussie gevoerd kan worden, 

gezamenlijk belang zal de keuze versterken. Maar ook daarbij kunnen onderliggende belangen of 

verschillen in prioriteiten lOrgen voor verstoring. Een arch itect heeft esthetisch gezien andere 

beweegredenen terwijl een aannemer de aspecten tijd en kosten beter kan beheersen en bovendien het 

uitvoeringsproces wil vereenvoudigen en risico's wil elimineren. Uit de interviews is gebleken dat bij de 

gevel van een gebouw emotie een grote rol speelt. Emotie die vaak terug valt op tradities en bekende 

wegen (interview projectmanager INBO adviseurs). 

Geconciudeerd is dat de gronden waarop wordt gekozen voor een gevel verschillend zijn . Kenmerkend is 

de vervaging tussen objectieve en subjectieve argumenten en redeneringen. De verschillende 

stakeholders brengen beide types argumenten in, het belang van een samenwerking en eenduidige keuze 

wordt hiermee onderstreept. Subjectieve argumenten houden veelal verband met de emotie van het 

visuele. Moet een architect bepalend zijn voor de keuze of moet hij zich voegen naar de feiten en 

rationele denkwijze van een aannemer? En welke positie en rol moet een opdrachtgever daarin zelf 

krijgen? Een opdrachtgever moet hierin worden geadviseerd, maar dat kan aileen als zijn wensen en 

prioriteiten optimaal bekend zijn. Dit kan door prestatiebeloften te doen aan de opdrachtgever. 

Referentiebeelden kunnen hierbij een rol van betekenis spelen. Een architect moet daarin ook de 

belangen van een opdrachtgever willen inzien, anderzijds mag ook worden verwacht dat esthetische 

kwaliteiten hierin een rol spelen. Samenwerking, openheid en duidelijkheid van zaken betreffende de 

argumenten en feiten zijn daarbij onontbeerlijk. 

4.2.4. Verbeteringen in het ontwerpproces en de keuze 

Hoe kan de keuze optimaal worden gemaakt en hoe ziet daarbij het optimale keuzeproces eruit? Het 

antwoord op deze vraag is onderzocht aan de hand interviews met personen die een grote ral spelen in 

dit proces: projectmanagers van lOwe I de opdrachtgever, het architectenbureau en van Heijmans Bouw & 

antwerp. De volgende aanbevelingen zijn in de interviews naar voren gekomen: 

• De keuze moet in een gezamenlijk overleg worden gemaakt; 

• Een keuze moet worden gedragen, het moet een gezamenlijk besluit zijn; 

• De keuze is niet onfeilbaar, een keuze is op dat moment de juiste keuze; 

• De keuze moet een vruchtbare bod em bieden voor een succesvolle realisatie van een project 

ongeacht de uitkomst van de keuze. 

Kiezen is combineren en a/wegen 
eisen - getallen - /eiten - emoties/voorkeur 

4.2.5. Ontwerpproces en het hulpmiddel 

Welke rol krijgt het hulpmiddel in een bouwteam samenwerking? 

Door het bewust plannen van keuzemomenten in de bouwteamvergaderingen wordt het maken van een 

weloverwogen keuze verder bevorderd. Hiermee wordt de dialoog tussen de verschillende partijen 

bevorderd, kunnen partijen beter luisteren naar elkaars inbreng, en kunnen voordelen beter benut 

worden. Ook kunnen nadelen of bezwaren door het treffen van aanvullende kosten worden overwogen 

waardoor in een vruchtbare samenwerking een goede en onderbouwde keuze gemaakt kan worden. Het 

hulpmiddel moet in de vergaderingen van het bouwteam een discussie kunnen opwekken die vervolgens 

gestructureerd kan verlopen aan de hand van het model en op basis waarvan aile partijen tot een 

gezamenlijk besluit komen. Het hulpmiddel de discussie kunnen sturen met behulp van de degene die 

verantwoordelijk is voor het proces, de procesmanager. Deze input en onderzoeksresultaten zijn in het 

Programma van Eisen verwerkt. 
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5. Conclusies van het onderzoek 

Het kiezen van een uitvoeringsmethode is een proces waarbij afwegingen worden getoetst aan factoren 

die worden ingegeven door verschillende stakeholders. Projectspecifieke beoordelingen zijn nodig om 

voor een project de uitvoeringsmethode te kiezen. Het onderzoek naar de factoren die de keuze 

be·invloeden heeft geleid tot het opstellen van een structuur van kiezen. Kiezen zal plaatsvinden op basis 

van de beheersaspecten geld, tijd en kwaliteit en een uitkomst op de vergelijking tussen de voorwaarden 

die gesteld worden . am de keuze te kunnen maken en onderbouwen worden de uitvoeringsmethoden 

getoetst op beoordelingsaspecten. Het creeren van beoordelingsaspecten maakt het kwalitatief 

vergelijken en kiezen mogelijk. 

• Kenmerken van het gevelontwerp, de architectuur en de techniek 

• Kenmerken van de situatie 

• Kenmerken van de procesbeheersing 

• Kenmerken van het productie- en uitvoeringsproces 

• Voldoen aan norm- en regelgeving 

Het verrichte onderzoek naar de keuzeaspecten en het vergelijken van de uitvoeringsmethoden voor een 

gevel in baksteen hebben kennis opgeleverd over de relevante thema's die bij het maken van de keuze 

aan de orde komen. De resultaten, (on)mogelijkheden en aandachtspunten die als resultaat uit deze 

beoordelingsaspecten volgen, ondersteunen het maken van de keuze in combinatie met de kwantitatieve 

aspecten tijd, geld en kwaliteit. V~~r het totaal aan beoordelingsaspecten is onderzocht hoe beoordeling 

kan plaats vinden, welke afwegingen daarbij een rol spelen en op basis van welke gegevens een keuze 

gemaakt kan worden. Met een beoordelingsaspect wordt aangeven of de uitvoeringsmethode voor een 

gevel in baksteen past bij de gestelde voorwaarden. Ook kan hierin een gradatie worden aangegeven 

tussen de verschillende uitvoeringsmethoden. 

Uit het onderzoek naar de be·invloeding is gebleken dat tijd en voornamelijk de kosten, het belangrijkste 

de keuzeargumenten zijn . Een projectspecifieke beoordeling op deze beheersaspecten zal worden 

gemaakt, aandachtspunten die bij het beoordelen worden gesignaleerd verbeteren de inhoud bij de 

bepaling van de kosten en tijd aanvullen . Tijd en geld worden gekwantificeerd als meetbare getallen, 

euro's en werkbare dagen. Deze kwantificeerbare aspecten worden bepaald aan de hand van een 

elementenraming en een voorbereidings- en uitvoeringsplanning. Kwaliteit wordt bepaald op basis van 

een kwalitatieve benadering door een objectieve toetsing op basis van de eisen die gesteld zijn aan de 

kwaliteit, lOwe I op technisch als visuele aspect. Hiervoor is het nodig dat in de ontwerpfase op basis van 

het verrichte onderzoek kwaliteitsaspecten en niveaus worden geformuleerd . De situatie rondom het 

project lOrgt al dan niet voor beperkende omstandigheden, op basis van een projectspecifieke 

beoordeling worden toepasbare methoden vergeleken. Norm- en regelgeving gelden als een toetsing 

waaraan altijd voldaan moet worden. Het opstellen van de risico inventarisatie en het V&G plan vindt 

parallel plaats aan de ontwerpfasen, het hulpmiddellevert aan de hand van de beoordelingen en 

signaleringen wei input op die in deze documenten verwerkt kunnen worden. 

Hoe kan de keuze optimaal worden gemaakt en hoe ziet daarbij het optima Ie keuzeproces eruit? Het 

antwoord op deze vraag is onderzocht aan de hand interviews met personen die bij dit proces betrokken 

zijn: projectmanagers van lOwel de opdrachtgever, architecten en adviseurs van Heijmans Bouw & 

antwerp. De volgende eisen worden aan deze samenwerking gesteld: 

• De keuze moet in een gezamenlijk overleg worden gemaakt; 

• Een keuze moet worden gedragen, het moet een gezamenlijk besluit zijn; 

• De keuze is niet onfeilbaar, een keuze is op dat moment de juiste keuze; 

• De keuze moet een vruchtbare bodem bieden voor een succesvolle realisatie van een project 

ongeacht de uitkomst van de keuze. 

Eindrapportage afstudeerproject 56 



'Het ontwikkelen van een hulpmiddel om het ontwerp- en keuzeproces voor baksteen gevels te verbeteren' rleijrnans 

6. Ontwerp van het hulpmiddel 

Taakstelling 4: Maken van het hulpmiddel om de meest optimale uitvoeringsmethode 

voor een gevel in baksteen te bepalen 

Op basis van de verkregen resultaten uit het onderzoek is in dit hoofdstuk de toelichting gegeven op het 

ontwerp van het hulpmiddel. fen hulpmiddel waarmee in korte tijd een onderbouwde keuze voor een 

uitvoeringsmethode voor een baksteen gevel gemaakt kan worden. In dit hoofdstuk wordt het ontwikkelde 

hulpmiddel uitgewerkt aan de hand van het programma van eisen, de structuur en schematisering van het 

hulpmiddel. Nadat het hulpmiddel is toegelicht is de uitwerking opgenomen van de toetsing. 

6.1. Programma van Eisen voor het hu/pmidde/ 

Het Programma van Eisen is opgesteld aan de hand van de analyse die heeft plaatsgevonden op de 

geconstateerde oorzaken en problemen rondom de keuze voor een baksteen gevel. Deze problematiek en 

de kernproblemen zijn vastgesteld in de analyse, met behulp van het hulpmiddel zijn deze kernproblemen 

in de toekomst te voor komen . In een kort tijdsbestek kan een onderbouwde keuze worden gemaakt op 

basis van eenduidige beoordelingsaspecten (bijlage 6 database) en een bijbehorende beoordeling zoals 

deze in het onderzoek zijn gevonden. Het hulpmiddel zal moeten voldoen aan enkele eisen, die 

onderverdeeld kunnen worden in eisen met betrekking tot: 

• 
• 
• 
• 

input gegevens; 

output gegevens; 

gebruikersinterface van het hulpmiddel; 

beheersing van het hulpmiddel. 

Het Programma van Eisen voo r het hulpmiddel waarmee een keuze voor een uitvoeringsmethode voor 

baksteen gevels gemaakt kan worden, is als voigt : 

6.1.1. Eisen aan het hulpmiddel 

Input gegevens 

Het hulpmiddelleidt de gebruiker door middel van zijn invoer naar de optimale uitvoeringsmethode 

voor een gevel in baksteen . Hij moet hiervoor op basis van enkele projectgegevens een keuze maken 

tussen de verschillende beoordelingsaspecten (relevantie) en moet de uitvoeringsmethoden op deze 

verschillende beoordelingsaspecten kunnen beoordelen. De invoergegevens bestaan uit getallen en 

omschrijvingen die zijn op te maken uit de projectgegevens en de uitvoeringsmethoden die de 

gebruiker van het hulpmiddel wil vergelijken (keuze uit meerdere uitvoeringsmethoden is mogelijk) . 

• De invoer moet eenduidig in te voeren zijn door een duidelijk weergave van datgene wat 

gevraagd wordt . Een foutmelding moet worden gegeven als onjuiste waardes worden 

ingevoerd; 

• De invoer moet gewijzigd kunnen worden; 

• De invoer die in het hulpmiddel gevraagd wordt moet duidelijk zijn of van een duidelijke 

toelichting voorzien worden; 

• In het hulpmiddel moeten drie uitvoeringsmethoden vergeleken worden waarbij de keuze 

gemaakt moet kunnen worden uit meerdere uitvoeringsmethoden (minimaal vijf); 

• Absolute beperkingen die de toe passing van een uitvoeringsmethode niet mogelijk maken 

moeten in het hulpmiddel ingevoerd kunnen worden. 

Output gegevens: 

De output van het hulpmiddel bestaat uit een advies voor de optimale uitvoeringsmethode, per in het 

onderzoek aangetoonde beoordelingsaspect wordt een advies gegeven. Daarnaast moet de output 

bestaan uit de onderbouwing van de gemaakte keuze. 
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• Het hulpmiddel geeft een uitkomst op basis van de beoordelingsaspecten (kwalitatieve 

vergelijking) en overzichten met betrekking tot tijd, kosten en kwaliteit (kwantitatieve 

vergelijking); 

• De uitkomst moet tonen wat de verschillen zijn tussen de uitvoeringsmethoden op de 

vastgestelde categorieen van beoordelingsaspecten; 

• De keuzes die gemaakt worden, moeten kunnen worden verantwoord; 

• De voorgestelde uitvoeringsmethoden moeten zijn getoetst aan de gestelde eisen; 

• De achterliggende kosten (calculatie) en de uitgangspunten voor de planning van de 

verschillende geveltypen dienen transparant te zijn; 

Gebruikersinterface 

De gebruikersinterface is het communicatiemiddel tussen de gebruiker en de computer waarop het 

hulpmiddel zijn berekenen en bepalingen uitvoert. Het hulpmiddel wordt gebruikt in Microsoft Excel 

en zal daarbij macro's bevatten (inschakelen!) Het hulpmiddel wordt ingevuld door de gebruiker, 

enkele onderdelen zullen in bouwteamverband worden behandeld. 

• Overzichtelijk en met een weergave van het proces zodat voor de gebruiker duidelijk is waar 

hij zich bevind; 

• De gebruiker moet dynamisch door het proces kunnen klikken zonder door aile voor- of 

achterliggende gegevens te moeten klikken; 

• De verschillende stappen dienen gecontroleerd te worden voor dat met de uitkomsten per 

stap verder gerekend/bepaald kan worden. Hiervoor is per processtap een check nodig die 

geaccordeerd moet worden; 

• Aileen in de aangegeven velden mag door de gebruiker een waarde of tekst worden 

weergegeven, het hulpmiddel moet hierbij duidelijk wat van de gebruiker wordt verwacht. 

Ook moet een foutmelding worden gegevens als onjuistheden ingevoerd worden; 

• Het hulpmiddel moet korte toelichtingen geven zodat de gebruiker weet wat van hem/haar 

wordt verwacht. 

Beheersing van het hu/pmidde/ 

Het hulpmiddel bevat een database en informatiebladen, deze dienen beheerd te worden om te 

voorkomen dat gebruikers met onjuiste en/of verouderde informatie aan het werk gaan. 

• De gegevens in de database moeten beveiligd zijn, wei kan de gebruiker een beoordeling 

overschrijven in de projectspecifieke beoordeling. Maar dus niet in de database; 

• De kosten moeten door een bouwkostendeskundige worden ingevoerd op basis van de dan 

van toepassing zijnde marktprijzen; 

• De cyclus en productietijden dienen door de planningsdeskundige ingevoerd te worden; 

6.1.2. Wensen bij het hulpmiddel 

Naast eisen aan het hulpmiddel zijn er ook wensen die bij de ontwikkeling van het hulpmiddel 

meegenomen kunnen worden. Deze wensen komen voort uit de omgeving waarin het hulpmiddel zal 

worden toegepast en de extra kwaliteiten die het hulpmiddel kan toevoegen aan de organisatie waarin 

het hulpmiddel wordt gebruikt. 

• Het hulpmiddel moet passen binnen het Heijmans BPU en wordt ingezet op de afdeling Bouw 

& Ontwerp van Heijmans, passend binnen de overlegstructuren met derden; 

• Het hulpmiddel moet kennis en expertise van verschillende samenwerkende disciplines 

samenbrengen en koppelen waardoor in compromis de optima Ie uitvoeringsmethode wordt 

gekozen. 

• Het model moet hoofdzakelijk inzetbaar zijn in de projectfase Voorlopig Ontwerp. Het 

hulpmiddel moet bruikbaar zijn in de ontwerpfase van een project waarbij Heijmans een 
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adviserende of verantwoordelijke rol heeft. Het hulpmiddel moet gebruikt kunnen worden 

vanaf de SO-fase; 

• Het hulpmiddel moet in bouwteamvergaderingen behandeld kunnen worden; 

• Het beoordelen moet plaatsvinden op basis van een vergelijking tussen verschillende 

uitvoeringsmethoden v~~r een baksteen gevel. Ook de kosten en planning moeten hierbij 

volledig meegenomen kunnen worden; 

• De kosten moeten transparant zichtbaar zijn; 

• De planning lOU in het hulpmiddel gevisualiseerd moeten worden. 

• Het hulpmiddel moet uitbreidbaar zijn met meerdere uitvoeringsmethoden. 

6.2. Aanpak van het antwerp 

In deze paragraa/ wordt het ontwerp van het hulpmiddel toegelicht op basis van de stappen die genomen 

zijn om het keuzepraces op te stel/en. 8ij het ontwerpen van de structuur is gebruik gemaakt van de 

Deming-cirkel waarin Plan - Do - Check - Act worden gebruikt. 

6.2.1. Schematisering van het keuzeproces 

Het keuzeproces (afbeelding 6.01) is een ontwerp dat past binnen de structuur van Heijmans BPU. Ais 

uitgangspunt bij het ontwerpen van dit keuzeproces is de Deming cirkel genomen waarbij wordt 

uitgegaan van vier noodzakelijke onderdelen in een keuzeproces Plan - Do - Check - Act. Het keuzeproces 

zal ook deze vier stappen moeten bevatten en moet tevens opnieuw uitgevoerd moeten worden als blijkt 

dat een keuze niet gemaakt kan worden. Aan de hand van de structuur die het keuzeproces heeft, is het 

ontwerp van het hulpmiddel uitgewerkt. De uiteindelijke schematisering van het keuzeproces is 

weergegeven in de lOgenaamde Business Proces Modellering (BMP). Door deze overeenkomst met het 

bedrijfsproces utiliteitsbouw lOals deze bij Heijmans wordt toegepast is het hulpmiddel eenduidig 

herkenbaar bij het voorgestelde keuzeproces. 

Inventariseren 
C .. 
E 

Analyseren 

Beoordelen en signaleren 

8 
Bepalen 

1 Toetsen 
U 

~ Kiezen C 

Uitwerken 

Eisen m.b.t. het project en de 

kwaliteit 

I Getallen; toepassingen; 
oms.tandigheden; beperkingen 

I 

Kwanitatief en kwalitatief 

I 

Kwanitatief 

Eisen 

I Alb. 6.01: 

Schema van de structuur ap basis waarvan het 

keuzepraces vaar een baksteen gevel 

antwikkeld is. 

Het keuzeproces is een cyclisch proces dat wordt doorlopen tijdens of voorafgaande aan de projectfase 

van het voorlopig ontwerp. Door middel van de stappen: plan - do en check, kan uiteindelijk een keuze 

worden gemaakt voor datgene wat bij de verschillende onderdelen in het hulpmiddel is geadviseerd. 

Daarnaast vindt bewaking plaats op de gemaakte keuze tot en met het definitief ontwerp. In hoofdlijnen 

worden in het hulpmiddel de stappen doorlopen lOa Is deze zijn weergeven in het processchema en de 

toelichting in de volgende paragraaf. 
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6.3. Ontwerp van het processchema II. A. 0 Keuzeproces ~Baksteen geve!' 

Het processchema is schematisch weergegeven op de volgende pagina. In het schematische overzicht van 

het hulpmiddel is tevens weergegeven wat de input/output is. In bijlage 5 is uitgebreider schema 

opgenomen waarin ook is weergegeven wie de procesverantwoordelijke is en welke partijen betrokken 

zijn bij het uitwerken en invoeren van het hulpmiddel. Het hulpmiddel is bij de stappen Inventariseren van 

de Eisen, Beoordelen en Kiezen in een gezamenlijk overleg te gebruiken. 

II.A.O.l 

II.A.O.2 

IIA.O.3 

II.A.O.4 

II.A.O.S 

II.A.O.G 

II.A.O.7 

Inventariseren van de eisen 

De eisen die de opdrachtgevers stelt aan het project worden in deze processtap 

ge·inventariseerd. Voor het maken van de gevel kunnen specifieke wensen optreden die de 

opdrachtgever belangrijk vindt. Ook worden in deze processtap de eisen met betrekking tot 

de te realiseren kwaliteit vastgesteld, door de eisen te inventariseren kan de voorgestelde 

uitvoeringsmethode worden getoetst. 

Analyseren van het project/gevel 

In deze processtap wordt het project geanalyseerd. De verkregen informatie wordt aan de 

hand van een standaardformulier verkregen en vastgelegd. Het formulier bevat punten die 

geanalyseerd/vastgesteld moeten worden die relevant is bij het maken van de keuze. De 

analyse kan doorlopen worden op basis van de gevraagde input, daarbij worden toelichtingen 

gegeven en kunnen informatiebladen geraadpleegd worden. 

Belangrijk onderdeel in deze processtap is het voordefinieren van drie uitvoeringsmethoden 

die door het hulpmiddel vergeleken gaan worden. Hierbij kan een keuze gemaakt worden uit 

5 ingegeven uitvoeringsmethoden, in later stadium is dit aantal uit te breiden. 

Beoordelen op basis van keuzeaspecten 

De drie geselecteerde uitvoeringsmethoden worden in deze processtap kwalitatief vergeleken 

door een beoordeling te geven op basis van beoordelingsaspecten. Door een keuzeproces te 

doorlopen ontstaat per aspect een advies voor meeste optimale uitvoeringsmethode. 

Daarnaast wordt verdere informatie verzameld die gebruikt kan worden voor het opstelien 

van de calculatie en planning. Ook absolute beperkingen kunnen in het hulpmiddel worden 

aangegeven. De geselecteerde uitvoeringsmethoden voor het maken van de baksteen gevel 

worden in deze processtap kwalitatief vergeleken op basis van beoordelingsaspecten. 

Bepalen van kosten en planning 

In deze processtap worden kwantitatieve kenmerken van de gevel vastgestelde door de 

kosten en de bouw- en voorbereidingstijd te bepalen. (bouwkosten en de bouw- en 

voorbereidingstijd) Hierdoor ontstaat een overzicht van cijfers op basis waarop, in combinatie 

met de beoordelingen, een onderbouwde keuze gemaakt wordt. 

Toetsen aan de eisen 

In deze processtap worden de uitvoeringsmethoden getoetst op basis van de in stap II.A.O.l 

vastgestelde kwaliteit. Daarnaast vindt een toetsing plaats op de geldende norm- en 

regelgeving en wordt een laatste haalbaarheidstoets uitgevoerd op basis van normeringen die 

in de praktijk van invloed zijn. 

Kiezen 

Op basis van de rapportage wordt de beslissing genomen, de rapportage bevat op basis van 

het doorlopen proces een advies. Het keuzemoment GO/no-GO bepaalt de voortgang. 

GO -> Rapporteren keuze en uitwerking in de vervolg processen 

no-GO -> terug naar start 

Uitwerking op basis van gekozen uitvoeringsmethode 

De keuze voor de uitvoeringsmethode is gemaakt en wordt uitgewerkt zodat het project 

verder kan worden voorbereid en tot uitvoering gebracht kan worden. 
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IIA.O Sf'.3 
FormoU ... r 

ProjedAnaly$1t 

Processchema ff.AO 

Schematische weergave 

keuzeproces voor het kiezen van 

de optimale uitvoeringsmethode 

voor een gevel in baksteen. 

Op de volgende bladzijden is de 

toelichting op dit processchema 

weergegeven. 
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6.4. Werkwijze beschrijving van het hu/pmidde/ 

Het keuzeproces en daarmee het ontwikkelde hulpmiddel wordt ingezet tijdens of vanaf de fase 

schetsontwerp. Vanaf het moment dat de informatie rondom het project concreter wordt, is het relevant 

om een vroegtijdige beoordeling op basis van enkele basale informatie te laten plaatsen vinden. In deze 

snelle beoordeling kan een keuze voor een uitvoeringsmethode worden gemaakt. In onderstaande 

subparagrafen zijn de stappen die in dit keuzeproces zijn opgenomen toegelicht. Het proces is op groot 

formaat weergegeven in bijlage S. In het procesoverzicht in deze bijlage is ook de input en output 

onderscheiden . Daarnaast is opgenomen wie de procesverantwoordelijke is, welke disciplines betrokken 

zijn bij het uitvoeren van de taken en welke overleggen/vergaderingen hierbij plaats vinden. De 

laatstgenoemde onderdelen zijn in de volgende paragrafen toegelicht. De structuur van het keuzeproces 

is weergegeven in de zogenaamde Business Proces Modellering (BMP) . 

6.4.1. II.A.O Starten van het keuzeproces 

Door middel van het weergegeven processchema in het startscherm wordt het hulpmiddel in werking 

gezet. Om het keuzeproces te kunnen starten is projectinformatie nodig op basis waarvan de keuze 

gemaakt kan worden. Afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt kan aan de uitkomsten een 

nauwkeurigheid worden ontleend. In het hulpmiddel wordt het keuzeproces doorlopen zoals dit in 

voorgaande hoofdstukken uiteen is gezet. 

Gebruik en systeemeisen 

Voordat de gebruiker het hulpmiddel opent dient hij een kopie te maken naar de projectmap en daar het 

bestand te voorzien van het projectnummer. Het hulpmiddel is opgesteld in Excel 2003 en biedt de 

gebruiker de mogelijkheid om met dit programma onder Windows met dit Microsoft programma het 

hulpmiddel te gebruiken. Voordat het hulpmiddel gebruikt kan worden dienen de macro's in het 

hulpmiddel te worden geactiveerd . 

Projectdocumenten in het keuzeproces 

Door verschillende bouwteamleden is werk verricht voor het project. Het doorlopen van het proces tot en 

met het schetsontwerp heeft verschillende documenten opgeleverd. Deze documenten zijn nodig om een 

eerste keuze voor de uitvoeringsmethode voor de gevels te maken. Op gelijke wijze kan dit ook voor 

andere relevante gebouwdelen plaats vinden. Documenten die aanwezig moeten zijn tijdens het 

doorlopen van het keuzeproces : 

Programma van Eisen 

Schetsontwerp (plattegronden, gevels en doorsnede, mogelijk een schetsdetail) 

(Voorlopige) locatiekeuze en situering 

Documenten die mogelijk aanwezig kunnen zijn en die op basis van het keuzeproces aangevuld kunnen 

worden zijn: 

Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de ontwerpfase (V&G plan ontwerpfase) 

Risico Management Overzicht (RMO) 

In- en output 

De overige inputdocumenten die nodig zijn voor het proces worden door het hulpmiddel zelf aangeleverd. 

De output wordt op basis van de gerichte werkzaamheden en een akkoord per onderdeel geexporteerd. 

Werkwijze en besturing 

Door middel van een taakverdeling zal de procesmanager de diverse werkzaamheden aan het 

keuzeproces delegeren. De benodigde input wordt in het hulpmiddel verzameld, geanalyseerd en 

genereert overzichten op basis waarvan de keuze voor een uitvoeringsmethode kan worden gemaakt. Pas 

bij een akkoord zullen deze resultaten ook daadwerkelijk zichtbaar worden. Het uitvoeren van het maken 
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van de keuze, wordt gedaan door een projectvoorbereider van Heijmans Bouw & Ontwerp. De licht gele 

vlakken in het hulpmiddel zijn vlakken die ingevuld moeten worden. 

Controle voor akkoord 

De verschillende processtappen worden beheerd door de procesmanager, dit is ook de 

procesverantwoordelijke. Daar waar in het hulpmiddel een akkoord gegeven moet worden dient dit altijd 

door de procesverantwoordel ijke te gebeuren. Per processtap en onderdeel moet in het hulpmiddel een 

akkoord worden gegeven . Zonder dit akkoord worden geen uitkomsten weergegeven. 

6.4.2. II.A.O.llnventariseren van de eisen 

De eisen die de opdrachtgever stelt aan het project, worden in deze processtap ge'inventariseerd met 

behulp van de standaardformulieren SF-Ol 'Prestatie eisen' en SF-02 'Overzicht kwaliteitseisen'. Voor het 

maken van de gevel kunnen specifieke wensen optreden die de opdrachtgever belangrijk vindt. Deze 

wensen kunnen worden vertaald als prestatieaspecten tijd - geld - kwaliteit op basis waarvan toetsing 

plaatsvindt. In deze processtap worden de eisen met betrekking tot de te realiseren kwaliteit vastgesteld. 

Door de eisen te inventariseren kan de voorgestelde uitvoeringsmethode aan het einde van het 

keuzeproces worden getoetst. Op het moment dat de formulieren compleet zijn ingevuld, wordt door de 

procesverantwoordelijke het standaardformulier geaccordeerd. Hiermee ontstaat een projectspecifieke 

rapportage die kan worden uitgeprint. Daarnaast worden de projectrapportages in het hulpmiddel 

bewaard onder de output Projectrapportage (PR) lOals in de screens hot (afbeelding 6.02) hieronder is 

weergegeven voor PR-02 'Projectspecifieke eisen' . 

II A.O.l Inve a.=-' _n van de elsen 

PR..ol Proje ..... _._- elsen 
.~~ lIMleI' akkoord: 0 

p,..tatle-.' .. n (p._.) 

V~g5t mogel/jke datum \Ia" bouw 1 januari 2011 

Op'e~rjn8 (gep',lnde d~tuml 1 sept~mbe r 2011 

eesch i~bare tiid inwe~re d.n US 

Budgel voor de bouwlto$len tf!lId. inua,lalie1, 1f!fT'eln etc.) ( 3.500.000 

Bonuslm~lus real'll", op het projf!ct v.n t04!P"ssing? n.v.!. per lIIeek I 
Duurzaamheld.p~tatle. geen bijzonderheden 

OVtmestbeperkendt' maatr~e!en nodia1 nee 

SF-02 OVenicht kMllteltselsen I~lkkoord: 0 
Pruatl •• I • • n (technl'ch) 

Vt;>egfcwal;tsit Standaard I 
V.,..r.wAPtelt \/H25f3.5 

Tvpe geveldragerlmetse'werlc ondersteunins toep"ssing Boven standaard I 
z.tfdr..,...rule aeve'dracer$ en 'atelen 

Bou~ische pre$ta~ Boven standaard ~ 
> Bouwbe.lull, bllv ClP ,ebeld van (leluld.els~ 

fIe-'ov.sardt' van de constru(lle Standaard I 
V .... M pldlinda bouwb..slull Rc 

Prel, .tle e'"" (vlaueel) 

Aantal oaden en/of dilalatie toepaS$inaen Standaard 
VOIe.M vool'ldtrfften op b.slsv.n lekoren ,oePllS~'" 

Mlltlfwij~in8enin de ",deo Standaard I 
GMII aanwO"nd<! "~.n 

Vlaklleid v~n de gellal Boven standaard 
B,." nade-r t. S-peciliceren ~, II1Noet1ncsmetbode 

A/b. 6.02: Screenshot van process tap II.A.O waarin de prestatie en kwaliteitseisen door middel van de standaard 

/ormulieren SF-01 en SF-02 kan worden vastgelegd. 
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SF-01 Standaard Formulier 'Programma van Eisen m.b.t. keuzeproces baksteen gevels' 

Het Programma van Eisen wordt door de projectbegeleider in samenwerking met de projectmanager 

gescreend op relevante eisen voor het keuzeproces voor een baksteen gevel. Aan de hand van het 

standaard formulier kunnen zo de eisen worden ge·inventariseerd. 

Belangrijke criteria die hierbij ingevuld worden, zijn de eisen met betrekking tot tijd (uitvoeringstijd, 

oplevering), geld (bouwkosten, bonus/malus regeling) en architectuur. Bij het PvE worden middels SF-02 

'Kwaliteitseisen baksteen gevels' ook de eisen met betrekking tot de kwaliteit ingevoerd. De eisen worden 

in gevuld in het formulier en daarna vastgelegd in het rapport PR-Ol'Projectspecifieke eisen' door het 

ingevulde formulier van een akkoord te voorzien. De projectspecifieke eisen worden onderzocht en 

uiteindelijk gerapporteerd in het PR-Ol'Project specifieke eisen'. Het projectrapport PR-Ol zal worden 

gebruikt om de keuze tussen de uitvoeringsmethoden te sturen. De mogelijke, en de uiteindelijk gekozen 

methode, wordt getoetst op deze gestelde eisen. In het proces is het mogelijk dat eisen aangepast kunnen 

worden. De redenen hiervoor kunnen divers zijn. Vanuit aile verschillende betrokken partijen kunnen 

wijzigingen naar voren komen. Hierdoor blijft het mogelijk de wijzigingen die zijn gemaakt duidelijk te 

communiceren en door te zetten in het vervolgtraject. 

SF-02 Standaard Formulier 'Kwaliteitseisen baksteen gevels' 

In dit Standaard Formulier worden de prestatie-eisen voor een gevel vastgesteld. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van twee soorten kwaliteit, namelijk technische kwaliteit en visuele kwaliteit. Bij het vaststellen 

van kwaliteitseisen wordt bepaald aan welke eisen voldaan moet worden die ook deel gaan uit maken van 

het op te stellen bestek en aannemersovereenkomst. In het vervolgtraject kunnen ook eventuele 

maatregelen ontworpen worden. Deze zullen ook meegenomen worden bij het bepalen van de kosten 

voor de gevel. Veel van deze eisen kunnen impliciet in het algemene Programma van Eisen zijn vastgelegd 

welke bij de start van het project is opgesteld. De verschillen in kwaliteit kunnen kwantitatief worden 

weergegeven aan de hand van de voldoende categorise ring: 

• Standaard: dit zijn de minimale eisen die besteksmatig geeist worden. 

• Boven standaard 

Voor de onderdelen technische kwaliteit is ook weergegeven wat de keuze voor een standaard of een 

boven standaard inhoud. 

6.4.3. II.A.D.2 Analyseren van het project 

In deze processtap wordt aan de hand van enkele projectgegevens (ontwerpen, schetsen, situatie en 

kenmerken) een analyse gemaakt van het bouwwerk. Door hoeveelheden op te geven, kenmerken te 

beschrijven en parameters te herleiden, wordt in het vervolg van het keuzeproces gewerkt aan de hand 

van de projectanalyse. Wanneer de analyse is ingevuld kan deze middels een vinkje geaccordeerd worden 

door de projectmanager. Een rapportage is hiermee gegeneerd. Aanvullende informatie is beschikbaar via 

de webpagina op het Kennisnetwerk van Heijmans Utiliteitsbouw (hoofdstuk 2 en informatiebladen). 

SF-03 Standaard Formulier 'Project Analyse' 

Het standaardformulier SR-03 'Project Analyse' stelt het bouwteam in staat om adequaat het project te 

analyseren op voor de gevel relevante onderdelen (afbeelding 6.03). Het formulier biedt de mogelijkheid 

om volgens vooraf opgezette punten het project te doorlopen. De 'Project Analyse' kan op deze wijze 

input geven aan het vervolg van het keuzeproces, het is de bron van kennis en informatie voor het maken 

van de keuze op basis van projectspecifieke kenmerken. In het formulier hebben de bouwteamleden de 

mogelijkheid om per onderdeel getallen, kenmerken, aandachtspunten en risico's te vermelden die in een 

eerste ontwerpsessie zijn opgeworpen. Op basis van dit formulier kan ook een bouwkostendeskundige 

starten met het maken van een kostenraming. Het formulier wordt projectspecifiek ingevuld en krijgt 

daarmee de codering PR-02 'ProjectAnalyse'. 
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II.A.O.2 ProJectanalyse 

SF-03 Forrnuller ProJectanalyse Invoer ftkoorcl: 

ProJectcelevens lebouw en omleYln, 

evo onderbouw 80 rnz 

evo bovenbouw 4.000 rna 

Aantal lapn ondercronds 1 st 

Aantal lagen bovenlJ'Onds 10 st 

Hoogle vlln het bouwwe rk m' 

Lengle VIIn het bouwwerk m' 

Brndt. VIIn het bouwwm m' 

Ver'ltleplnashOOgle (stande.rd) 3,0 m' 
Lot.tie Iran de bouwpl .. ts Stedelijk 

Omplling van hat project Druk 

RUlmte In de om,...,tng Beperkt ruimt. 

Goade I lpmene berelkburheld wn d. bouwpl .. ts Ja 

Belemmenn,en e .. nwez i, tn de ungrenzende rUlmte « "2 
Ja 

meter) ,ftel? 

Ruimte op de bouwpla.u Geen 
\Alj"tI .. ..hl..t -- ) - ,-

Afb. 6.03:Screenshot' /I.A.O.2 Projectanalyse' met SF-03 Formulier 'Projectanalyse' 

Voordefinieren van drie uitvoeringsmethoden 
Bij deze processtap worden drie uitvoeringsmethoden voorgeselecteerd die door het hulpmiddel 

vergeleken worden(afbeelding 6.04). Hierbij kan een keuze gemaakt worden uit vijf ingegeven 

uitvoeringsmethoden. 

n.A.O 2 ProJecta lyse 

Voordeflniere uitvaerlnpm haden 

Werkinstructie : 

In het hulpmiddel worden maximaal drie uitvoeringsmethodes voor een baksteen gevel vergeleken. Door sele<:lie worden deze uitvoeringsmethoden 
in de vergeJijking meegenomen.Maximaal drie uitvoering,methoden worden vergeleken, het vergelijken vindt altijd plaat' op b.,is van de drie 
seselecteerde methoden. 

0 Gemetselde gevel 

0 Gemetselde gevel (boven > beneden) 

0 Enkelschalige baksteen prefabelementen 

I 
0 Sandwich prefabelemten met baksteen 

0 Dubbelschalige prefabelementen 

Afb. 6.04:Screenshot Voordefinieren varl uitvoerinasmethoden' 
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6.4.4. II.A.O.3 Beoordelen op basis van keuzeaspecten 

De drie geselecteerde uitvoeringsmethoden worden in deze processtap kwalitatief vergeleken (afbeelding 

6.06) door een beoordeling te geven op basis van beoordelingsaspecten. Door een keuzeproces te 

doorlopen ontstaat per aspect een advies voor meeste optima Ie uitvoeringsmethode. De geselecteerde 

uitvoeringsmethoden voor het maken van de baksteen gevel worden in deze processtap kwalitatief 

vergeleken op basis van beoordelingsaspecten . Deze beoordelingsaspecten zijn gecategoriseerd als: 

• Ontwerp, architectuur en techniek 

• Situatie 

• Procesbeheersing 

• Productie en uitvoering 

Voor het vergelijken van de uitvoeringsmethoden op basis van de beoordelingsaspecten, worden drie 

stappen als voigt doorlopen: 

1) Invullen van de wegingsfactoren 

Op basis van de beoordelingen ontstaat per 

thema een geadviseerde uitvoeringsmethode. 

Om tot een eindadvies te komen over het 

geheel van de thema's kunnen relevantie 

verschillen worden ingegeven door 

wegingsfactoren (afbeelding 6.05) toe te 

kennen aan de beoordelingsthema's. De som 

van de ingevulde percentages dient 100% te 

zijn, verder rekenen bij een afwijking is niet 

mogelijk. Het hulpmiddel geeft een 

waarschuwing op het moment dat de invoer 

Wegingsfactoren van de beoordelingsaspecten 

Ontwerp, architectuur en techniek 

Situatie 

Procesbeheersing 

Productie en uitvoering 

A/b. 6.05:Screenshot 'Wegings!actoren' 

onjuist is. Bij het invoeren van deze wegingsfactoren is de gebruiker vrij om een verdeling te maken, er is 

dan ook geen minimum of maximum waarde per onderdeel opgelegd . Uit onderzoek is gebleken dat de 

thema's waarop beoordeling plaatsvindt relevant zijn en dus verdient het de voorkeur een evenredige 

verdeling te maken. 

2) Per Beoordelingsaspect aangeven van de relevante op basis van het project 

Per beoordelingsaspect wordt de relevantie bepaald op de schaal van 1 tim 5. 

1) Niet van toe passing 

2) Onbelangrijk 

3) Neutraal 

4) Belangrijk 

5) Zeer belangrijk 

De relevantie wordt ingegeven door met de schuifbalk de relevantie weer te geven. In combinatie met een 

beoordeling per uitvoeringsmethode is hierdoor sprake van een 2-trapsbeoordeling. Niet aile relevanties 

worden bepaald, op basis van geleverde input bepaald het hulpmiddel voor enkele onderdelen zelf de 

relevantie 

3) Controleren en aanvullen beoordeling per uitvoeringsmethode 

Aan de hand van de ingevulde projectanalyse is per beoordelingsaspect een score weergegeven in de 

vorm van -- ; - ; 0; +; ++. Vanuit een database wordt op basis van de analyse een score weergegeven per 

uitvoeringsmethode. Het beoordelen van de uitvoeringsmethoden vindt plaats door te bepalen wat de 

relevantie van het beoordelingsaspect is voor het in behandeling zijnde project. Een totaal score bepaald 

hierbij per thema de meest geschikte uitvoeringsmethode. De database wordt ingevuld op basis van 

informatie die in processtap II.A.0.2 is ingevoerd . 
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SF-04 Standaard Formulier 'Beoordelingsaspecten' 

Met behulp van dit formulier wordt een beoordeling op basis van vastgestelde beoordelingsaspecten 

uitgewerkt. In het formulier worden de verschillende uitvoeringsmethoden vergeleken door de 

beoordelingaspecten te doorlopen en door per uitvoeringsmethode een daadwerkelijke beoordeling weer 

te geven. Dit vindt plaats op basis van de beoordelingsaspecten die zijn opgesteld aan de hand van het 

verrichte onderzoek. Voor de verschillende uitvoeringsmethoden wordt per beoordelingsaspect 

weergegeven wat de behaalde score is. In dit formulier wordt een beoordeling op kwaliteit uitgevoerd . De 

eisen die zijn vastgelegd in het SR-l worden in dit formulier opgenomen en beoordeeld. Op deze manier 

ontstaat een eenduidig document waarin de resultaten voor de beoordelingsaspecten zijn weergegeven . 

Het standaard formulier is een formulier dat na het doorlopen wordt verwerkt als rapport PR-3, een 

overzicht van de vergelijking op basis van de beoordelingsaspecten (afbeelding 6.06) . 

IIAO.3 Beoordelen up basts van beootdelinpaspecten 

5F-04 Beoordelinpaspect antwerp, archltectuur en techniek 

1.01 

M.,. van r.I.v.ntl. btl het 
afw.,en per beoord .. 1nlSllSPKt 

I 2 3 4 5 

Mate van relevantie op het 
project/ontwerp 

Beoordeling per uitvoeringsmethode 

(nkelschal,e 
Dubbobd,allp 

G"mel\ekS. ,.wl lNIksll'.n 
pret.belemf'nllPn 

p,.hab.lemenlen 

++ 

0 n.l.b. n.l .b. 

n.l.b. n.l .b. n.l.b. 

+ ... + 

+ + 1 14 MClC 
1 2 3 4 5 

t o. 
+ ++ 

' .01 
.. 

t jlll o + ++ 

1.10 ~l~IHJ\\I'I!~",,~"""'~"" 
..-dOhnlll'" 

ntb ntb ntb 

Alb. 6.06 Screenshot beoordelen von de uitvoeringsmethoden. Met behulp van de linker inzet wordt de mate van relevantie 

aangegeven. De linker inzet is de score zoals die is bepaald aan de hand van de database. 

De beoordeling van de uitvoeringsmethoden bestaat uit twee stappen van beoordeling zoals hierboven is 

omschreven; de bepaling van de relevantie voor het project (weging) en een beoordeling op de 

uitvoeringsmethode ten opzichte van de toepassingen voor het project. Deze laatste beoordeling wordt in 

het standaardformulier ingevuld vanuit een database. In deze database is per beoordelingsaspect een 

beoordeling gegeven. In het model is bij deze beoordelingen in de database ook een toelichting gegeven 

op de weergegeven score. De database wordt op punten ingevuld aan de hand van tabellen die worden 

gegeneerd aan de hand van de ingevulde gegevens in de projectanalyse. De databases inclusief 

toelichtingen zijn weergegeven in bijlage 6. 

Daar waar n.t.b. bij de beoordelingen is weergegeven dient de gebruiker zelf een beoordeling in te voeren 

omdat deze te specifiek vastgesteld moet worden. Het geven van een beoordeling kan plaats vinden aan 

de hand van de toelichtingen die in het hulpmiddel worden gegeven. Voorbeeld van de beoordelingen per 

uitvoeringsmethode zijn weergegeven in tabel 6.07. De argumentatie en beweegredenen in deze 

database zijn gebaseerd op de onderzoeksresultaten die zijn verkregen in het vooronderzoek en die 

verkort zijn weergegeven in de deze rapportage. 
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1 2 3 4 5 

Nlet handzame 
Prefab toepassingen in een gemetselde gevel hebben veel 

materiaaltoepasslngen in 
invloed op de werkwijze (arbeidsomstandigheden), 

degevel. 
- - + ++ ++ materieelinzet en de kosten, bij geprefabriceerde elementen 

zijn deze onderdelen eenvoudiger te integreren zonder dat 
hierbij fysieke belastingen optreden. 

Wat Is de mate van 
fen prefab baksteen gevel element is een eindproduct en 

f1exibllltelt van de 
daarom nauwelijks meer aan te passen. 80vendien verloopt 

uitvoerlng? 
+ + - - - het productieproces volgens een strakke planning en is de inzet 

van de mallen. Het proces is daarom nauwelijks flexibel. 8ij 
metselwerk gevels is het proces (beperkt) flexibel. 

Het detail- en engineeringniveau bij prefab toepassingen is 
Wat Is de mate van het hoger en bovendien vroegtijdig in het proces nodig. 8ij prefab 
niveau van detail- en 

0 0 
toepassingen wordt tot in detail geengineerd. Traditionele 

engineering? 
++ ++ ++ 

methoden worden gekenmerkt door een versnippering van 
leveringen, werkzaamheden en verantwoordelijkheden wat het 
engineeringniveau en samenhang niet bevorderd. 

Wat is de veillgheld op de 
De arbeidsomstandigheden bij prefab bouwmethoden zijn 

bouwplaats en omgeving 
0 0 + ++ ++ beter in verhouding tot methoden waarbij handmatig grote 

zonder dat maatregelen 
hoeveelheden materiaal verwerkt moeten worden. 

genomen zll,,? 

Is productie onder Het werken onder geconditioneerde omstandigheden is nodig 

geconditioneerde bij metselwerken. Het conditioneren is sterk bepalend voor de 

omstandlgheden 0 0 ++ ++ ++ 
kwaliteit van de gevel en de fysieke omstandigheden waarin 
het werk wordt verricht. 8ij prefabricage niet/nauwelijks van 

mogelijk? 
toepassing. De prefab producten worden volledig onder 
geconditioneerde omstandigheden vervaardigd. 

TabeI6.07: fnkele willekeurige fragmenten uit de Database 
1. Metselwerk gevel 

2. Metselwerk gevel (boven > beneden) 

3. Enkelschalig prefab element met baksteen 

4. Sandwich prefab element met baksteen 

5. Dubbelschalig prefab element met baksteen 

Absolute beperkingen invoeren 

Bij het doorlopen van de beoordelingsaspecten kunnen absolute 

beperkingen aan het licht komen . Een voorbeeld daarvan is dat 

een te zware kraan nodig is om structureel met zware elementen 

te gaan werken. Nadat onderzocht is of andere mogelijkheden 

voor hand liggen, kan worden gekozen om de betreffende 

uitvoeringsmethode niet mee te laten nemen in de keuze. De 

aanwezigheid van een absolute beperking wordt handmatig 

ingevoerd onderaan het scherm van processtap II.A.O.3. 

Het is aan de gespecialiseerde kenner om deze absolute 

beperkingen, al dan niet op basis van de beoordelingsaspecten, 

voorafte signaleren en te beheersen . Voor een absolute 

beperking kunnen ook oplossingen worden gevonden, deze 

Voorbeeld van een absolute be perking 

Bij het project JuBi heeft dit geresulteerd in 

het afvallen van de keuze voor 

sandwich/dubbelschalige elementen. De 

elementen lOuden te zwaar worden en 

hijstijden lOuden te lang worden waardoor 

uiteindelijk gekozen is voor een enkelschalige 

uitvoering met een gescheiden prefab 

binnenspouwblad. Zie pagina 25. 

zullen bij de bepaling van de kosten nadrukkelijk meegenomen moeten worden. Ais de oplossing 

voldoende is genomen, kan de absolute beperking komen te vervallen. De oplossing kan in het hulpmiddel 

worden gerapporteerd. 

Eindrapportage afstudeerproject 68 



'Het ontwikkelen van een hulpmiddel om het ontwerp- en keuzeproces voor baksteen gevels te verbeteren' rleijrnans 

PR-3 Overzicht beoordelingsaspecten 

Op basis van de totale afweging wordt per thema een meeste geschikte uitvoeringsmethode geadviseerd. 

Deze gegevens worden in een rapportage verwerkt waarbij teven de geschiktst bevonden methode wordt 

gemarkeerd. Nadat de stap 'Bepalen kosten en planning' is uitgevoerd worden deze uitkomsten 

opgenomen . Het rapport krijgt daarmee een nieuwe code ring, PR-4. Hiermee ontstaat een compleet 

overzicht van de uitkomsten op basis van het hulpmiddel. Dit zal als basis dienen voor de te maken keuze 

voor de uitvoeringsmethode. 

6.4.5. II.A.O.4 Bepalen kosten en planning 

Deze processtap is in het hulpmiddel opgenomen om de planningsgegevens en kostengegevens 

(elementenraming) te maken en overzichtelijk aan te bieden. Voor zowel'planning' als 'bouwkosten' zijn 

rekensheets opgesteld op basis waarvan een nauwkeurige inschatting van de totale bouwtijd en de 

bouwkosten mogelijk is. Deze beide sheets worden hieronder nader toegelicht. 

In het hulpmiddel zijn deze rekensheets te bereiken door middel van de weergegeven buttons 'planning 

maken' en 'elementenraming maken' . Deze sheets zijn aileen bereikbaar voor de daartoe aangewezen 

medewerker van Heijmans Bouw & Ontwerp. Zodra aile gegevens op sheets 'Planning' en 

'Elementenraming' zijn ingevuld, kan de berekening voor akkoord worden gegeven door de 

projectmanager. Op dat moment worden de gegevens geexporteerd naar de projectrapportage PR-04 

(afbeelding 6.08) . 

II A.O.4 Bepalen kosten en plannl", 

Kosten en planni", ..,.18n I_~ 

( Planning maken ) 

Gemetse!de geve! 
Enkelschallge bak\teen Dubbelschalige 

prerabelementen prefabelementen 

voorbereldingstljd gevel voorafgaande 
0 wbdaeen 7 wtI doc'" 34 wb dOE'" 

aan start bouw 

Voorbeneldlngstijd onder- en 
25 wbdafen 25 wb dac"" 25 wb dlcen 

ruwbouw 

Ultvoeringstljd 125 wbdo(en 101 wtldae<n 82 wi> dlC"" 

Totale tiJd (voorbereirling + uitvoerlr.g) 150 wlldafen 126 wi> dac"" 116 wIIdo,en 

( Elementenraming maken ) 

Gemetselde geve! 
EnkelschaUge baksteen DubbeJschalige 

prefabelementen prerabelementen 

Directe 90uwplaatsKosten ( 3.340.169 ( 3.601.811 ( 3.591.526 

Aigemene 90uwplaatsKosten ( 400.820 ( 360.181 ( 359.153 

Totale kosten ( 3.740.989 ( 3.961.992 ( 3.950.678 

A/b. 6.08: Screenshot 'Bepalen van de kosten en planning' door middel van de Buttons worden rekenbladen 

geactiveerd waarin de planning en de kosten bepaald kunnen worden. 
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Weergave van de informatie in het overzicht II.A.04 

Met betrekking tot tijd worden de volgende zaken in deze processtap weergegeven: 

• Voorbereidingstijd onder- en bovenbouw 

Tijd welke nodig is om het project voor te bereiden op de uitvoering. Startende met het maken 

van plannen, planningen en tekeningen, inkopen van producten, controleren van tekeningen en 

produceren/leveren van producten. 

• Voorbereidingstijd voor de gevel voorafgaande aan start bouw 

Dit is de tijd die nodig is voor het voorbereiden van de gevel voorafgaande aan de start van de 

bouw. Dat wil zeggen voorbereidingstijd minus de intervallen tot en met de uitvoering van de 

gevel. In het geval van prefab gevels waarbij ook het casco is inbegrepen zijn de intervallen tot de 

start van de werkzaamheden klein waardoor de tijd voorafgaande aan de start uitvoering verder 

zal toenemen. 

• Uitvoeringstijd 

(Productietijd) Tijd welke nodig is een project te realiseren, veelal weergegeven in werkbare 

dagen. Tot de uitvoeringstijd worden ook de bouwplaatsinrichting en ontmanteling gerekend. 

De totale tijd die nodig is om het project te kunnen realiseren wordt bepaald door de maatgevende 

(Iangste) voorbereidingstijd plus de uitvoeringstijd. Het hulpmiddel bepaald op basis van de verschillende 

uitkomsten de totale tijd die nodig is voor het project. 

Met betrekking tot kosten worden de volgende zaken in deze processtap weergegeven : 

• Directe BouwKosten 

De kosten voor materiaal, arbeid en onderaanneming waarvan de inzet direct nodig is voor de 

realisatie van het project. 

• Aigemene BouwplaatsKosten 

ABK zijn kosten die direct samenhangen met het project, maar die geen direct verband hebben 

met onderdelen van het bouwobject. ABK zijn kosten van voorzieningen en van 

productiemiddelen en daaraan verbonden arbeid die: 

in het project worden gebruikt; 

niet direct aan onderdelen van het bouwobject kunnen worden toegerekend; 

niet in het project achterblijven. 

• Totale Kosten 

Het totaal van de DBK en de ABK exclusief kosten voor installatie. 

Aan de uitkomsten van de elementenraming kunnen geen rechten worden ontleend. De uitgevoerde 

berekening is een raming die verhoudingsgewijze de verschillen weergeeft maar die geen exacte 

bouwkosten bepaald . Zeker in vroegere procesfasen moet rekening worden gehouden met afwijkingen en 

onnauwkeurigheden. 

Bepalen van de planning 

De planningsuitgangspunten worden in het hulpmiddel per uitvoeringsmethode 

vastgesteld. Dit vindt plaats door productietempo's, hoeveelheden en intervallen in te 

voeren (afbeelding 6.08). De gele vlakken in het onderstaande scherm kunnen door de 

planningsdeskundige worden bepaald en ingevoerd. Aan de hand van hoeveelheden die 

in de ProjectAnalyse zijn ingevoerd worden cyclustijden bepaald . Het invoeren van de 

intervallen wordt ondersteund met een principeplanning die per uitvoeringsmethode 

specifiek is gemaakt in de meest gangbare en herkenbare uitvoering. Op basis hiervan is 

door de gebruiker te schuiven, in principe kan deze planning tot 8 bouwlagen. De 

uitkomsten en de maatregelen die eventueel nodig zijn (bijv. tijdelijke dichtingen) 

moeten in de calculatie meegenomen worden. Onderstaande afbeelding 6.09 geeft 

deze principe planning weer. Op basis van dit figuur is ook een betrouwbare inschatting 

te maken van de intervallen. Het interval wordt in percentages uitgedrukt van het totaal 

Eindrapportage afstudeerproject 

Voorbeeld interval 

bepaling 

De uitvoering van de 

gevelwerkzaamheden 

zullen starten als 4 van dE 

10 verdiepingen (10 dagel 

per verdieping) gereed 

zijn. Het interval bedraag1 
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van 100 dagen). De gevel 

start op 41
ste dag na de 

start van de ruwbouw. 
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van de vorige bewerking ten opzichte van start - start. In naast staand tekstblokje is hiervan een 

voorbeeld omsch reven. 

A 8 c 

Principe pt.nnin, Gtmets.lde r-vel 

n o',z, p::mn:ttg .in.i"."1M 9«." proiKU'p«1Nk. :Jrr?Cr: gsoufl!',", wor.Xn ol1r~,,"d. D" bos~ V~ 0". mtl:J,r 

fs d" ;Xa" . .,ttYpdnl~rffit.gJt.. f:i ~"O" d. rlWt'artrNoor~.~:j .. :. D. Q.roor.d. p.o'o",-",!~ is •• n md·.:ar:. ~'~r d. 

.S,.laVtl '" o.<""~N;.'!9 

A'n ... ~ 

Ondtrbo\lw 

Casoo • Afb.oU"iN 

Op1evltrinl 

Ais de gegevens in de gele vlakken zijn vastgesteld bepaald het hulpmiddel een bouwtijd (afbeelding 

6.09). Deze bouwtijd moet voor aile uitvoeringsmethoden worden bepaald. Het resultaat van de bouwtijd 

in werkbare dagen geeft een indicatie weer. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend. 

Op deze wijze kan echter wei een verschil tussen de uitvoeringsmethoden worden bepaald (afbeelding 

6.10). Het standaard weergegevens overzicht van de planning geeft geen projectspecifieke 

uitgangspunten weer, wei beidt het ondersteuning bij het invullen van de planningsgegevens omdat het 

uitvoeringsproces is gevisualiseerd. Door de gebruiker kan deze visualisatie projectspecifiek worden 

aangepast. 
A/b. 6.10 Screenshot van een principe planning (gemetselde gevel) 

................ 
Vo.C>i"Nnri<lingstijd rxoj<tct total· 25 

VOOT~~i<lingstijd ~v.1 tOtlo~3 25 o wb d.leen VOOT ~arl startbouw 

S.pa/ing uitvoeringrtijd hOol" .. • • • !heid noml cycillS PI ' loa: 

AIR-If!OOP 20 Y'lb da:.n 

ton..de-rbouw SO m l 5 m'/ct., 16 wb dl,'" 1 st 16,0 wb da,! ,·erdiepir.c 

!casco 4000 m' 75 m'/dl, 53,3 vrb dllln 10 st 5,3 wb da,1 ,·erdi.pirg 

G." .. I 1850 rrr' 3S m'/ct.c 52,9 wb dOCln 10st 5,3 wb da, I "erdilpinC 

Dak m'ld., wb d"cen 

Afbouw 4000 m' 1e-O m'/~I' 40 wb dl,o", 10st 4,0 wb dac/·.·.rdi.pirg 

Afloop 15 wb dl,I" 

Cplo .. fi ng 

InteNallen 

Irt.·· ... IA t OC;" ',-an de onde-rb.ouw i:s ~ereed ills de boV'enbouw rtart 

Inter.-al B ~ '"an de bove-nbouw is :ereaiisHrd als de ,evtl stOlrt 

Intern I C so~ .an de gevel is klaar Il:eslaten) 

Uitvoering.sriid: I 139 wbdJ, I 

A/b. 6.09 Screenshot: Invoeren van de planningsgegevens en uitgangspunten 
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Bepalen van de bouwkosten 

Om een vergelijking te maken tussen de verschillende methoden zijn hoeveelheden nodig. Deze worden 

verkregen vanuit processtap II.A.O.2 waar de benodigde hoeveelheden tijdens het uitvoeren van de 

projectanalyse zijn ingevoerd. De bouwkosten kunnen worden ingevoerd voor de volgende DBK soorten 

(volgens de Sfb-codering): 

2A Fundering en onderbouw 

2B Skelet hoofddraagconstructie 

2C Daken 

20 Gevel 

2031 Gevelkozijnen 

20 41 Gevel overige 

2E Binnenwanden 

2F Vloerafwerkingen 

2G Trappen en hellingen 

Invoeren van Directe Bouwkosten (elementenprijzen) en Algemene Bouwplaatskosten 

.......... -' ~ ,.".".. 

__ 011 

0I111!1 ..... Inww e/erMntpI1_ DIll ---..... ........... , ....... 
pc " 

_ .... 
• I • . .. , 

1ft'''' I I ..... • 
som' 2A FtJnc!erlng en cr"derbouw ( 7:10 ( 7;-,0 ( 750 ( 750 ( 750 

4000 m' 28 Skelet hoorodraagconstrvctie ( 175 ( 175 ( 175 

400 ~2 2C Oaken ( 125 ( 125 ( US ( H5 ( 125 

2400 m2 2D Gevel ( 167 ( 189 ( 329 ( 573 ( 576 ( Cakul.tie cevel,fnI""enten 

450 rrf 2D31 G~\!elkozljnen ( 200 ( 20) ( 200 ( 2 0 ( 200 

100 m' 20 41 Gev~1 Gve,ige ( 65 ( 55 ( 65 ( liS ( 63 

400J on' 2E 81~nenwanden ( 175 ( 175 ( 175 ( 175 ( 175 

4OCO m= 2F VloerJfwerkingen ( 155 ( 155 ( 155 ( 155 ( 155 

4000 on' 26 Tr-Jppen en nellinglin ( 55 " 55 ( 55 ( 55 ( 55 

Afb. 6.11 Invoeren van de Elementenprijzen 

De diverse kosten worden per groep bepaald en ingevoerd in het scherm 'Elementenraming' (afbeelding 

6.11). Aan de hand van de hoeveelheden wordt de bouwsom bepaald. Indien de Bouwkosten zelf bekend 

zijn aan de hand van een verrichte calculatie voor de ruwbouw dan kunnen deze ook worden ingevoerd. 

Het uitvoeren van een calculatie voor de ruwbouw varianten is niet in dit hulpmiddel opgenomen omdat 

dit valt buiten de kaders van de doelstelling en het verrichte onderzoek. De elementenprijs voor de gevel 

wordt bepaald aan de hand van het calculatieblad '(alculatie Directe BouwKosten Gevelfragment' 

(afbeelding 6.12). Met behulp van de elementenraming kan een kostenindicatie voor het project worden 

lA "und-erlnc .1'Ionde-:bovw 

1& s.lce-Iet hoofcidra.r-costrucUe 
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gegeven. Op basis van voorgedefinieerde kosten groepen kan de kostprijs worden ingevoerd. Voor de 

verschillende geveltypes wordt met behulp van het werkblad 'Calculatie gevelfragmenten' een calculatie 

gemaakt van een deel van de gevel, later in dit hoofdstuk is dit calculatieblad nader toegelicht. De 

bouwkosten die uit deze calculatie voigt wordt na akkoord in onderstaande elementenraming verwerkt. 

Op basis van de ingevoerde gegevens worden per uitvoeringsmethode de DBK berekend. 

De ABK kunnen in het model op twee manieren worden ingegeven. Deze kosten worden vanuit de 

afdeling Bouw & Ontwerp ingegeven of worden deze kosten kunnen worden bepaald aan de hand van 

een in te schatten percentage van de DBK. Op basis van de ingevoerde cijfers geeft het model in het blad 

'Elementenraming' een overzicht van DBK en ABK (afbeelding 6.12). 

Bij een akkoord op deze invoer (afbeelding 6.11) worden deze kosten geexporteerd naar het procesblad 

II.A.O.4, van hieruit worden de gegevens gerapporteerd naar PR-04. 

De kosten die zijn bepaald aan de hand van deze elementenraming geven een indicatie van de te 

verwachten bouwkosten. De installaties van het gebouw zijn niet meegenomen. Op basis van de 

uitkomsten ontstaat een beeld van de totalen en de verschillen zonder dat daar rechten aan zijn te 

ontlenen, in het overzichtsblad is deze melding ook nadrukkelijk weergegeven. 

Invoeren van het ealeulatieblad 'Calculatie Oireete BouwKosten Gevelfragment' 
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A/b. 6,13: Screens hot 'Calculatie Directe BouwKosten Gevel/ragement (van elke methode kan een regelbegroting 

worden aangepast. 

Aan de hand van het getoonde calculatieblad (afbeelding 6.13) is een gespecificeerde en onderbouwde 

calculatie mogelijk van de gevel. Vanuit de tekeningen wordt een relevant gevelfragment genomen zodat 

voor aile types gevel een gedetailleerde calculatie voor de gevel wordt opgesteld. Van dit fragment wordt 

een m2 prijs bepaald op basis van de bruto/netto verhouding, deze prijs wordt in de elementenraming 

meegenomen. In de calculatie wordt het kozijn zelf niet meegenomen, deze wordt in de 

elementenbegroting zelf opgenomen. In de calculatie worden aile onderdelen opgenomen die betrekking 

hebben bij de gevel, in het geval van metselwerk hoort daar bijvoorbeeld ook de isolatie, de 

waterkeringen en de stelkozijnen bij. Voor prefab elementen wordt een elementprijs bepaald op basis van 

de tekeningen lOa Is die er liggen. De calculatie is gevuld met normen lOals deze op het moment van 

invullen bekend waren, deze normen en prijzen van het calculatieblad worden beheerd door de afdeling 

'Kosten en Calculatie'. Dit is ook de uitvoerende partij van de calculatie in dit model. De input voor de 

calculatie wordt herleidt uit de gehouden Projectanalyse (PR-02) en de gestelde eisen (PR-01). Voorbeeld 

calculaties zijn opgenomen in bijlage 6. 
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PR-03/04 Overzicht Kosten en planning 

De gegevens lOals deze hierboven zijn weergegeven worden geexporteerd naar de projectrapportage 

PR03/04 (afbeelding 6.16). Deze gegevens worden aileen geexporteerd indien de ingevulde gegevens 

worden gecontroleerd en voor akkoord worden gegeven door de projectmanager die verantwoordelijk is 

voor het proces. 

6.4.6. II.A.O.S Toetsen aan de prestatie eisen 

In deze processtap worden de uitvoeringsmethoden getoetst aan de gestelde eisen. Voldoet de 

geselecteerde uitvoeringsmethode aan de gestelde toetsingscriteria op basis van de eigenschappen en 

uitgangspunten die zijn meegenomen in de afwegingen en bepalingen van de kosten. 

De uitkomst van de toetsing is VOLDOET of VOLDOET-NIET. 

VOLDOET -> Het formulier wordt door de procesverantwoordelijk geaccordeerd, de volgende 

en laatste stap in het keuzeproces kan worden begonnen. 

VOLOET-NIET -> De uitvoeringsmethoden waaruit gekozen kan worden voldoet niet, waarbij kan 

gekozen worden om de uitvoeringsmethode te laten vervallen of door de 

uitgangspunten te herzien. Ais dit laatste het geval is dan wordt het vervolgd 

door de eisen aan te passen. Indien hierover geen akkoord wordt bereikt kan het 

ontwerp worden aangepast. 

Absolute beperkingen? 
In processtap II.A.O.3 kunnen absolute beperkingen zijn ingegeven, deze dienen handmatig naar het 

keuzeoverzicht te worden overgebracht. Een absolute beperking betekent dat niet voor deze 

uitvoeringsmethode kan worden gekozen. Het constateren van een absolute be perking en het onderzoek 

naar mogelijk oplossingen is bij processtap II.A.O.3 uitgevoerd. Heeft dit geen bruikbare oplossingen 

geboden dan is daarmee de methode niet mogelijk. 

SR-5 Standaard Formulier 7oetsingsrapportage' 

De toetsingsrapportage is een bundeling van de uitkomsten op basis van de Projectspecifieke Rapporten 

die in de voorgaande processtappen zijn opgesteld. 
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PR-5 Toetsing rapportage 

De rapportages zijn documenten die in de verschillende stappen worden aangevuld, zodoende kunnen 

rapportages ook input vormen voor een opvolgende stap. Dit resulteert uiteindelijk in een 

'Toetsingsrapportage' (afbeelding 6.15). Dit is het eindrapport waarin de keuze en de afweging wordt 

vastgelegd en hieruit blijkt dat de beste keuze voor een baksteen gevel is gemaakt. 

6.4.7. Kiezen voor een uitvoeringsmethode baksteen gevels 

Nadat aile processtappen zijn doorlopen en voor akkoord zijn gegeven (door de procesverantwoordelijke) 

wordt vanuit de verschillende output formulieren het overzicht voor de keuze gegeneerd (afbeelding 

6.16). In dit overzicht zijn de resultaten van de doorlopen processtappen weergegeven. Op basis hiervan 

kan de keuze voor een uitvoeringsmethode onderbouwt worden gemaakt. Hieraan liggen de 

onderbouwingen ten grondslag die gedurende het proces zijn opgesteld. Deze zijn in het hulpmiddel zelf 

te herleiden. De keuze voor de uitvoeringsmethode is projectafhankelijk en zal in gezamenlijk besluit 

genomen worden. Het hulpmiddel geeft op de verschillende onderdelen wei een advies maar de 

definitieve keuze wordt door het bouwteam gemaakt op voorstel van de procesverantwoordelijk. 

Op het moment dat op basis van de uitkomsten een rangorde van 1 tim 3 is bepaald, moet worden 

aangegeven of de keuze definitief voor uitvoering kan worden vrijgegeven. Dit betekent het geven van 

een GO. Bevindt het proces zich nog in vroege ontwerpfasen dan kan nog geen akkoord voor uitvoering 

voor gegeven maar op basis van de gekozen uitvoeringsmethoden verplichten de partijen zich tot het 

uitwerken op basis van de gemaakte keuze. 
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Afb·6.16: Screenshot van het scherm 'Kiezen' waarin op basis van het door/open proces en de uitkomsten hiervan 

een keuze voor een uitvoeringsmethode kan worden gemaakt. 
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6.4.8. Uitwerking van de gemaakte keuze voor een uitvoeringsmethode 

Op basis van het doorlopen proces is een onderbouwde keuze gemaakt voor een uitvoeringsmethode. 

Vanuit de analyseresultaten (PR-02 Project Analyse) en de beoordelingen (PR-03 Overzicht 

beoordelingsaspecten) zijn aandachtspunten ontstaan voor het project. Deze kunnen bij de uitwerking 

van de uitvoeringsmethode worden meegenomen. Hierdoor hebben aile betrokken partijen dezelfde 

informatie en uitgangspunten . Dit bevordert een beheersbare uitwerking van de verdere planvorming. 

Richting het definitief ontwerp maar vervolgens ook tot een naadloze aansluiting richting de uitvoering. 

Een en ander zal door de procesmanager worden afgestemd met betrekking tot de contractvormingen 

zodat een succesvolle realisatie van het project mogelijk wordt. In het keuzemenu kan de status van de 

keuze worden aangegeven door middel van een GO-no/GO (afbeelding 6.17). Het proces zal zich herhalen 

totdat voor een GO gegeven wordt op basis van de dan voorgestelde uitvoeringsmethode. Op basis van 

deze methode zal het vervolg proces ingang worden gezet. 

6.4.9. Database in het hulpmiddel 

Op basis van het verrichte onderzoek naar de verschillende uitvoeringsmethoden is een database 

aangelegd bij de versch illende beoordelingsaspecten . Op basis van deze database kan zo een nauwkeurige 

beoordeling worden gegeven. Aan de beoordelingen in de database liggen 

argumenten/afwegingen/opmerkingen ten grondslag die zijn bepaald op basis van de verzamelde kennis 

van de uitvoeringsmethoden. Omdat de randvoorwaarden en technische mogelijkheden/beperkingen dan 

wei toe of afnemen is het noodzakelijk dat de database met de beoordelingen wordt onderhouden. 

De database inclus ief de daaraan ten grondslag liggende argumenten/afwegingen/opmerkingen zijn 

weergeven in bijlage 6. 

6.4.10. Kosten in het hulpmiddel 

De bouwkosten die in het hulpmiddel zijn opgenomen dienen bij elk project door een 

bouwkostendeskundige bepaald te worden. De huidige in het model mee genomen kosten zijn kosten die 

tijdens het onderzoek zijn verzameld aan de hand van bouwkosten gegevens Reed Business Bouwkosten 

[15 / 21] en contacten met diverse onderaannemersl leveranciers en fabrikanten . 

6.4.11. Informatiebladen in het hulpmiddel 

In het hulpmiddel zijn informatiebladen opgenomen l vanuit het hulpmiddel wordt naar deze 

informatiebladen verwezen . De inhoud van deze informatiebladen is opgesteld aan de hand van in het 

onderzoek verkregen informatie (vooral interviews en gesprekken). 
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6.5. Toetsen van het hu/pmidde/ 

Door het hu/pmidde/ te toetsen aan het opgeste/de Programma van Eisen wordt bepaa/d of het hu/pmidde/ 

vo/doet aan de geste/de eisen en of het hu/pmidde/ goed werkt. Aan de hand van een gebruikerstest zijn de 

bevindingen geana/yseerd. Uit deze bevindingen kan de conc/usie worden getrokken of het hu/pmidde/ 

werkt en of het hu/pmidde/ bruikbaar en betrouwbaar is en of het hu/pmidde/ het goed werkt. 

6.5.1. Toetsing door de gebruiker 

Het hulpmiddel is aangeboden aan de twee meest ervaren medewerkers van Heijmans Bouw & Ontwerp 

die dagelijks werken aan de projecten. Zowel in bouwteamverband of andere mogelijke varianten komen 

daarbij aan de orde. Deze medewerkers zijn oak in aanbestedingsprojecten werkzaam. De dagelijkse 

taken bestaan onder andere uit het maken van bouwplanningen, begrotingen voor de algemene 

bouwplaatskosten, bepalen van materieelinzet en logistiek en de keuze en optimalisatie van bouw- en 

uitvoeringsmethodieken. Om het hulpmiddel te kunnen toetsen is een beknopte omschrijving van een 

project aangeboden. Deze is door de gebruikers gebruikt bij het invullen van het hulpmiddel. Oak zijn 

enkele vragen gesteld die ter beoordeling van het hulpmiddel door de gebruiker zijn beantwoord . Op 

basis van de observatie van de gesimuleerde discussie zijn enkele aanbevelingen gedaan voor vervolg 

onderzoek. Op deze manier kan de nauwkeurigheid, en daarmee oak de betrouwbaarheid, toenemen. 

Het hulpmiddel wordt door gebruikers gezien als eentheoretisch L lpmiddel waarbij een analytische 

procesbenadering het keuzeproces ondersteunt. Deze opmerking bevestigt de doelstelling en de 

competenties die voor dit afstudeerproject zijn opgesteld . Het hulpmiddel is praktisch bruikbaar en geeft 

de gebruiker inzicht en bovenal bewustwording in de mogelijkheden voor uitvoeringsmethoden voor 

baksteen gevels. Het hulpmiddel moet wei de mogelijkheid bieden om informatie extern in te voeren . Ook 

moet los van het model de haalbaarheid worden beoordeeld door middel van het maken van enkele 

schetsen. Deze schetsen zullen oak gebruikt moeten worden bij bepalingen van elementprijzen door een 

fabrikant. 

Het hulpmiddel moet een ver gaand automatisme bevatten om een goede uitvoeringsmethode te kunnen 

adviseren op basis van de ingevulde parameters. Nog steeds zijn veel stappen nodig om tot een goede 

keuze te komen. Tegelijkertijd zegt dit iets over de complexe omvang van de invloedsfactoren en op basis 

daarvan kan met hulpmiddel een globaal advies gegeven worden. De keuze zal bij het concreter worden 

van het project wei telkens gecontroleerd moeten worden, vooral de prijsvorming is cruciaal. 

Het invoeren van de ABK wordt niet als nauwkeurig ervaren omdat onderzoek in het verleden heeft 

aangetoond dat deze een grillig verloop vertoont. Eenduidige parameters zijn aileen vast te stellen op 

basis van gedetailieerde berekeningen en niet op basis van een te algemeen percentage. Het hulpmiddel 

biedt om deze reden ook de mogelijkheid om een extern berekend getal in te voeren . 

De conciusie van de toetsing van de gebruikers is dat de keuze te maken valt met afname van 

subjectiviteit. Vervolgonderzoek is nodig om de exacte verschillen in ABK te kunnen bepalen. Ook zal in 

veel gevallen de planning extern bepaald worden omdat de voorgestelde methode, en daarmee de 

methode van Flapper, als onvoldoende nauwkeurig wordt ervaren bij het exact vaststellen van de 

bouwtijd . Omdat dit ook niet de doelsteliing is van het hulpmiddel kan met deze methode worden 

gewerkt . 
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6.5.2. Toetsing op het Programma van Eisen 

Met het toetsen op basis van het Programma en Eisen wordt nagegaan of aan de gestelde eisen is 

voldaan. Het Programma van Eisen is uitgewerkt in diverse onderwerpen, per onderwerp is een 

beschrijving gegeven van de mate waarin is voldaan aan de gestelde eisen . 

Input gegevens 

• De invoer moet eenduidig in te voeren zijn door een duidelijk weergave van datgene wat 
v gevraagd wordt. Een foutmelding moet worden gegeven als onjuiste waardes worden 

ingevoerd; 

v • De invoer moet gewijzigd kunnen worden; 

v 
• De invoer die in het hulpmiddel gevraagd wordt moet duidelijk zijn of van een duidelijke 
toelichting voorzien worden; 

v 
.In het hulpmiddel moeten drie uitvoeringsmethoden vergeleken worden waarbij de 
keuze gemaakt moet kunnen worden uit meerdere uitvoeringsmethoden (minimaal vijf); 

v 
• Absolute beperkingen die de toepassing van een uitvoeringsmethode niet mogelijk 
maken moeten in het hulpmiddel ingevoerd kunnen worden. 

Toelichting: Het hulpmiddel stelt de gebruiker in staat om langs een duidelijke structuur tot een keuze 

voor een uitvoeringsmethode te komen. Het hulpmiddel kan in beperkte tijd worden ingevoerd op 

basis van enkele projectgegevens. Het hulpmiddel stelt de gebruiker in staat de invoer te doen zonder 

dat deze op meerdere plekken herhaald moet worden. 

De omschrijvingen zijn eenduidig leesbaar en komen overeen met de structuur en werkwijze van het 

hulpmiddel. Invoer die nodig is voor het hulpmiddel kan al in een $chetsontwerp fase worden 

ingegeven. Nodig is wei dat zaken zoals oppervlakte, hoogte, locatie en architectonische 

uitgangspunten globaal bekend zijn. 

Wijzigingen tijdens het keuzeproces zijn in het hulpmiddel altijd in te voeren zonder dat daarvoor 

ingrijpende wijzigingen nodig zijn. 

Het hulpmiddel biedt de gebruiker de mogelijkheid om op basis van deze input een globaal advies te 

krijgen over de toepassing van een uitvoeringsmethode, onmogelijkheden kunnen worden 

gesignaleerd. Dat doet het hulpmiddel niet zeit, vervolgonderzoek is hiervoor nodig. 

Output gegevens 

• Het hulpmiddel geeft een uitkomst op basis van de beoordelingsaspecten (kwalitatieve 
v vergelijking) en overzichten met betrekking tot tijd, kosten en kwaliteit (kwantitatieve 

vergelijking); 

v 
• De uitkomst moet tonen wat de verschillen zijn tussen de uitvoeringsmethoden op de 
vastgestelde categorieen van beoordelingsaspecten; 

v • De keuzes die gemaakt worden, moeten kunnen worden verantwoord; 

v • De voorgestelde uitvoeringsmethoden moeten zijn getoetst aan de gestelde eisen; 

v 
• De achterliggende kosten (calculat ie) en de uitgangspunten voor de planning van de 
verschillende geveltypen dienen transparant te zijn. 

Toelichting: De gemaakte keuze is in het hulpmiddel te verantwoorden doordat aile keuzes en 

achterliggende beoordelingen, kosten en planning zichtbaar zijn . De eindoverweging kan worden 

beargumenteerd door middel van een toelichting. De subjectiviteit in het maken van de keuze is 

verminderd heeft het testen van het hulpmiddel uitgewezen. Ook worden beperkingen gesignaleerd 

en kunnen aanvullende maatregelen worden meegenomen in zowel de uitwerking als ook de bepaling 

van de bouwkosten. De overweging zou nog meer automatisch tot stand moeten komen, op basis van 

besprekingen zijn deze aanpassingen gedaan. 

De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de ABK invoer middels een percentage is niet te bepalen, 

het verdient de voorkeur van de optie om deze apart in te voeren gebruik te maken. 

Gebruikersinterface 
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• Overzichtelijk en met een weergave van het proces zodat voor de gebruiker duidelijk is 
V waar hij zich bevind; 

v 
• De gebruiker moet dynamisch door het proces kunnen klikken zonder door aile voor- of 
achterliggende gegevens te moeten klikken; 

• De verschillende stappen dienen gecontroleerd te worden voor dat met de uitkomsten 

V per stap verder gerekend/bepaald kan worden. Hiervoor is per processtap een check 
nodig die geaccordeerd moet worden; 

• Aileen in de aangegeven velden mag door de gebruiker een waarde of tekst worden 

V weergegeven, het hulpmiddel moet hierbij duidelijk wat van de gebruiker wordt verwacht. 
Ook moet een foutmelding worden gegevens als onjuistheden ingevoerd worden; 

• Het hulpmiddel moet korte toelichtingen geven zodat de gebruiker weet wat van 
V hem/haar wordt verwacht. 

Toelichting: het hulpmiddel is overzichtelijk doordat constant zichtbaar is waar het proces zich 

bevindt. Wei is het nodig dat men zich vooraf inleest in het keuzeproces zodat de stappen in het 

hulpmiddel daarna ook als logisch worden ervaren. Het doorlopen van het proces is eenvoudig, zorg 

wei dat alles onderaan de pagina staat. Het invullen is een uitgebreide werkzaamheid die mogelijk 

verder geautomatiseerd moet worden op basis van nader te onderzoeken grenswaarden. Het invullen 

van onjuiste gegevens is en blijft mogelijk maar wei kunnen aileen kwalitatieve waarden worden 

ingevuld die valide zijn. 

De toelichtingen in het hulpmiddel bieden veel informatie en kunnen in de toekomst verder 

uitgebreid worden om zo de kennis te vergroten en het hulpmiddel eenvoudig toegankelijk te maken. 

Bovendien kunnen deze korter en bondiger worden opgenomen in het hulpmiddel (verwerkt). 

Beheersing van het hulpmiddel 

V 
• De gegevens in de database moeten beveiligd zijn, wei kan de gebruiker een beoordeling 
overschrijven in de projectspecifieke beoordeling. Dit kan dus niet in de database; 

• De kosten moeten door een bouwkostendeskundige worden ingevoerd op basis van de 
V dan van toepassing zijnde marktprijzen; 

V • De cyclus en productietijden dienen door de planningsdeskundige ingevoerd te worden . 

Om het hulpmiddel nu en in de toekomst succesvol in te zetten is periodieke update noodzakelijk. 

Dit kan door de database te actualiseren op basis van veranderende omstandigheden en 

productiemethoden. Het aanwijzen van een beheerder is hierbij noodzakelijk. De uitgangspunten 

van planning en kosten kunnen in het standaardmodel worden aangepast. 
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6.6. Conclusie toetsing 

Op basis van de toetsing door de gebruikers is geconstateerd dat het hulpmiddel werkt. Aile functies die 

zijn ingebouwd werken, ook worden foutmeldingen gegeven als verkeerd soort input wordt geleverd. 

Daarmee kan de conclusie getrokken worden dat het hulpmiddel het doet. Het vernieuwde proces en het 

ondersteunende hulpmiddel dat is ontwikkeld, stelt Heijmans Utiliteitsbouw in staat een overwogen 

keuze voor een uitvoeringsmethode voor gevels in baksteen te maken. Het hulpmiddel kan vooral in een 

vroegtijdig projectstadium een indicatie bieden maar is ongeschikt om nauwkeurig projectgegevens 

(planning en kosten) te genereren. Het keuzehulpmiddel biedt de mogelijkheid om op een grotendeels 

objectieve wijze tot een keuze te komen voor een uitvoeringsmethode voor een baksteen gevel. Het 

aantal subjectieve overwegingen is en blijft aanwezig. Door de werkwijze worden deze wei 

geminimaliseerd. Het hulpmiddel maakt daarbij ondermeer gebruik van feiten en cijfers die van 

doorslaggevende betekenis zijn. Kortom, het hulpmiddel vergroot de objectiviteit van de keuze. Daarmee 

voldoet het hulpmiddel aan de gestelde doelstelling dat een keuze gemaakt, overwogen en onderbouwd 

moet worden. 

De betrouwbaarheid van de uitkomsten die het hulpmiddel geeft, is op twee manieren te beoordelen. 

Enerzijds is het hulpmiddel niet betrouwbaar genoeg om resultaten te verkrijgen voor bijvoorbeeld het 

bepalen van de exacte bouwkosten. Anderzijds is het hulpmiddel wei betrouwbaar als ondersteuning in 

het keuzeproces. Het hulpmiddel biedt een gerichte indicatie en geeft overzichtelijk weer op basis van 

welke gegevens een voortgangsbesluit genomen is. Het hulpmiddel ondersteunt de gebruiker door het 

geven van relevante keuzeaspecten en indicaties qua bouwtijd en kosten. De gebruiker heeft hiermee een 

hulpmiddel in handen waarmee de keuze voor de uitvoeringsmethode voor een baksteen gevel goed en 

compleet is te beargumenteren. 
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7. Aanbevelingen bij het ontwikkelde keuzeproces en hulpmiddel 

Het onderzoek, het ontwerp van het hulpmiddel en de toetsing van het hulpmiddel zijn aanleiding voor het 

opstellen van aanbevelingen. Aanbevelingen voor zowel de toepassing van het hulpmiddel maar ook voor 

mogelijk vervolg onderzoek. 

Het verdient de nadrukkelijke aanbeveling om het hulpmiddel actiefte gebruiken en te actualiseren. Het 

hulpmiddel activeert een kritische houding die noodzakelijk is voor het maken van een goede keuze 

omdat het de gebruiker niet aileen stuurt maar ook juist prikkelt en daarmee de discussie betreffende 

bouwmethodieken inhoudelijk zal bevorderen. Ook de niet gespecialiseerde gebruiker is in staat om met 

dit hulpmiddel een beoordeling uit te voeren omdat de betrokken parameters eenvoudig en duidelijk 

worden aangeboden. De beschikbaarheid van kennis zal, juist bij toenemende versnippering, van steeds 

grotere toegevoegde waarde worden voor een bedrijfsvoering. 

Uitbreiding van het hulpmiddel met verschillende uitvoeringsmethoden is nodig om actuele 

marktontwikkelingen bij te blijven. Gezien de ontwikkelingen in de markt zullen de komende jaren nieuwe 

uitvoeringsmethoden of varianten worden ontwikkeld. Het hulpmiddel kan eenvoudig worden uitgebreid 

met prefab casco's zodat met name de vergelijking tussen metselen bij een prefab casco (van boven naar 

beneden wordt gunstiger) en traditioneel casco en gemetselde gevel vergeleken kunnen worden. 

Heijmans Utiliteitsbouw heeft aangegeven steeds meer te willen assembleren. De markt van prefab 

baksteen elementen is van beperkte omvang. Enkele grote en paar kleine leveranciers kunnen de markt 

bedienen. Ook worden veel prefab elementen vanuit buurlanden (Belgie en Duitsland) verwerkt. Ondanks 

de huidige economische omstandigheden vindt uitbreiding van productielocaties plaats. Het inkopen en 

bepalen van prijzen is om deze redenen niet aileen afhankelijk van materialen en arbeid maar ook van de 

markt- en economische omstandigheden. Het krijgen van betrouwbare prijzen in een ontwerpstadium is 

daarom afhankelijk van de markt. Om deze afhankelijkheid te verkleinen en daarmee de nauwkeurigheid 

te vergroten volgen twee aanbevelingen. Ais eerste het bijhouden van projecten waarin prefab baksteen 

elementen zijn verwerkt. Toepassing en elementprijzen zijn hierdoor organisatiebreed inzichtelijk. Op het 

gebied van deze toepassingen kan Heijmans Utiliteitsbouw van deze nacalculatie veel gemak hebben 

omdat betrouwbare cijfers en aandachtspunten ontleend kunnen worden aan ervaringen. De tweede 

aanbeveling is een verdergaande samenwerking met het eigen bedrijfsonderdeel Bestcon. De 

prijsvorming en concurrentiepositie zijn hierbij enkele bottlenecks. Echter het project- en bedrijfsresultaat 

van Heijmans zou met een goede samenwerking kunnen toenemen. Een co-makership binnen de eigen 

gelederen kan bovendien leiden tot synergievoordeel door een gezamenlijke werkvoorbereiding. 

Onderzoek naar een toename en verbetering van deze samenwerking wordt daarom aanbevolen. 

Bij het onderzoek naar de keuzeprocessen en de overlegstructuren is gebleken dat hiervan bij Heijmans 

niets is opgenomen in het BedrijfsProces Utiliteitsbouw. Gezien het belang van communicatie is het de 

aanbeveling deze processen en structuren inzichtelijk te maken. Projecten en resultaten zullen hierdoor 

verbeteren. Vanuit de afdeling Bouw & Ontwerp kan op deze manier vroegtijdig een haalbaarheid 

onderzocht worden. 
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CD-rom met het hulpmiddel 

Toelichting bij het openen van het hulpmiddel: 

Het hulpmiddel kan worden geopend in Microsoft Excel 2003, de volgende stappen zijn nodig voordat tot 

openen kan worden overgegaan: 

kopieer het bestand naar de projectmap; 

werk aan het hulpmiddel volgens de taakverdeling; 

lees de instructies aandachtig door; 

geef het bestand de naam van het project en een versienummer; 

open het bestand; 

activeer de macro's; 

in het hulpmiddel zijn de gele vlakken de invoervelden; 

sla het bestand na openen op nadat het startscherm is ingevuld; 

gebruik de informatiebladen door op de aangegeven linken te klikken 

het hulpmiddel bevat aanwijzingen, deze worden leesbaar als de rode driehoeken worden 

geactiveerd. 
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Bijlagen 

De bijlagen zijn in een gescheiden uitgebrachte uitgave aan deze rapportage verbonden . 


