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Voorwoord 
Voor u ligt het rapport dat is geschreven tijdens de ontwerpfase van mijn afstudeerproject. Dit rapport is 
uitgevoerd als laatste onderdeel van het afstudeertraject bij de masterstudie ‘Architecture, Building 
and Planning’ met als afstudeerrichting Uitvoeringstechniek aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Het afstudeerproject is uitgevoerd bij gastbedrijf iQwoning®. In het laatste 
masterproject, Participerend observeren, hebben de installaties centraal gestaan en is het 
montageproces hiervan geobserveerd. Na analyse van de verzamelde gegevens is gebleken dat het 
huidige montageproces in de fabriek, van voornamelijk de installateurs, arbeidsintensief en 
inefficiënt is en dat er procesverstoring plaats vindt op de waterpasplaatsen. Dit heeft als gevolg dat 
de ambitie om de gewenste hoge kwaliteit tegen minimale kosten te bouwen niet behaald wordt. In 
dit rapport zijn de werkzaamheden en bevindingen van de ontwerpfase beschreven. Dit rapport is 
niet compleet zonder de bijbehorende Montagebundel. In de mastertrack Construction Technology 
worden studenten opgeleid om op wetenschappelijke wijze zelfstandig een productieproces voor 
een gebouw te kunnen ontwerpen/ontwikkelen. Hierbij worden plannen gemaakt om de kwaliteit, 
tijd en kosten van het productieproces te kunnen beheersen.  
Graag wil ik de volgende personen bedanken voor hun bijdrage bij het schrijven van dit 
afstudeerrapport. Ten eerste begeleidende docenten Eric Vastert en Cor de Bruijn, die de begeleiding 
en feedback vanuit de Technische Universiteit hebben verzorgd. Ten tweede mijn bedrijfsbegeleider 
Rudger van Halder, die mij vanuit iQwoning® heeft begeleid en mijn overige collega’s bij iQwoning® 
voor de fijne samenwerking. Verder wil ik al mijn medestudenten en vriendin bedanken die mij met 
raad en daad hebben bijgestaan waar nodig bij het uitvoeren van dit afstudeerproject. 
 
Weert, november 2014  
Martijn ten Voorde  
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Samenvatting 
De aanleiding voor dit afstudeerrapport is het afstudeertraject van de mastertrack Construction 
Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderwerp van dit afstudeerrapport is het 
montageproces van de installaties bij een iQwoning®. Het door iQwoning® uitgedachte 
montageproces is niet het meest ideale, maar is gebaseerd op de beschikbare kennis en kunde van 
de medewerkers, de beschikbare productiemiddelen en is het montageproces bepaald door het 
investeringsbudget. In totaal kost het uitgedachte montageproces van de installaties 97,4 manuren 
per iQwoning®. Vanwege de knelpunten in het montageproces komen hier nog 12,4 manuren 
bovenop. Hierdoor duurt het werkelijke montageproces 109,8 manuren per iQwoning®. De 
materiaalkosten van het werkelijke montageproces bedragen €6.489,‐. Voor de kosten van een 
manuur is uitgegaan van €31,‐ per manuur, dat resulteert in totaal €3.485,‐ aan kosten door 
manuren. In totaal kost het werkelijke montageproces van de installaties €9.974,‐. Hierop is een 
probleemstelling opgesteld. Deze luidt als volgt: 
 
‘’Het werkelijke montageproces in de fabriek, van voornamelijk de installateurs, is arbeidsintensief 
door het aantal handelingen die nodig zijn, inefficiënt door verspilling van tijd en er vindt 
procesverstoring plaats op de waterpasplaatsen, met gevolg dat de ambitie om de vereiste hoge 
kwaliteit tegen minimale kosten te bouwen niet behaald wordt.’’ 
 
Het doel van het afstudeertraject is het vinden van een oplossing voor dit probleem. Hierop is de 
volgende doelstelling opgesteld:  
 
‘’Het doel is het ontwerpen van een uitvoeringsplan voor de installaties in een iQwoning®, waarbij 
minder handelingen nodig zijn, geen verspilling van tijd is, waar geen procesverstoring plaats vindt en 
waarin zorg wordt gedragen dat de vereiste hoge kwaliteit gebouwd wordt tegen lagere kosten dan 
het uitgedachte montageproces inclusief de gevolgkosten voor andere deelprocessen.’’ 
 
Het uitgedachte montageproces kan nog veel verbeteren op basis van verschillende 
verbetermethoden voor processen. Vanuit uitganspunten van gangbare verbetermethoden is 
onderzocht welke activiteiten van het montageproces verbeterd kunnen worden met welke 
methode. Er zijn tientallen mogelijkheden onderzocht die toepasbaar zijn binnen het iQwoning®-

concept. Hierop volgend is onderzocht welke installatiesystemen en/of montagemethoden 
aansluiten bij de gangbare uitgangspunten van de verbetermethoden en daardoor een mogelijkheid 
zijn om toegepast te kunnen worden om het werkelijke montageproces te verbeteren. Met de 
benodigde kennis van verbetermethoden en installatie mogelijkheden is het programma van eisen 
voor het te ontwerpen uitvoeringsplan opgesteld.  
 
Om gestructureerd het ontwerpproces te doorlopen is voor de ontwerpfase gekozen voor de aanpak 
van methodisch ontwerpen volgens H.H. van den Kroonenberg. Bij deze methode worden in een 
morfologisch schema, per functie van de nieuwe uitvoeringsmethode, werkwijzen bedacht. Door 
werkwijzen van verschillende functies aan elkaar te verbinden zijn uitvoeringsvarianten gevormd. 
Door de grote hoeveelheid hoofdfuncties zijn de hoofdfuncties met de meeste knelpunten en 
negatieve gevolgen opnieuw ontworpen. Dit zijn het prepareren van de wapeningskorf en het 
prepareren van de wapeningskorf in de mal. Na het uitwerken van opgestelde structuurlijnen zijn 
deze getoetst aan de eerder opgestelde eisen en wensen. De meest geschikte variant is vervolgens 
gedetailleerd uitgewerkt, wat heeft geresulteerd in nieuwe uitvoeringsplannen voor het prepareren 
van de wapeningskorf en het prepareren van de wapeningskorf in de mal.  
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xchAiF7mNjXskM&tbnid=bpG6qm0fTp_2uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.groen7.nl/tu-eindhoven-maakt-schone-diesel-en-benzine-van-afvalhout/&ei=fxJEUpDjOsWdtQbu1IHYBw&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNGZM804Zk1cMiP4C2EGFBDfvP4aUA&ust=1380279292963155


  
 
 

Afstudeerrapport M.D. ten Voorde VI 

Als eerste zijn er twee montageplannen gemaakt. Per montageplan wordt de maatvoering besproken 
en gevisualiseerd met behulp van een uitzetplan. In de montageplannen worden de gehele 
montageprocessen stapsgewijs uitgewerkt. De montageplannen geven aan wanneer de installateur 
welke handelingen moet uitvoeren met welk materiaal en/of materieel. Voor de activiteiten van het 
uitvoeringsproces die veranderen zijn voor de installateurs draaiboeken gemaakt. In deze 
draaiboeken staan de activiteiten uitgebreid beschreven en is in één oogopslag te zien wat het 
benodigde materiaal, materieel en arbeid per activiteit is. 
Aansluitend op de montageplannen zijn terreinplannen ontworpen. De terreinplannen geven de 
globale indeling van de fabriek en gaan specifiek in op het gedeelte van hal 5 en hal 4 waar het 
prepareren van de wapeningskorf en het prepareren van de wapeningskorf in de mal plaats gaan 
vinden. In de terreinplannen worden de lay-outs van de bewerkingsplekken en de benodigde 
hoeveelheid opslagruimte besproken. Vanuit daar zijn keuzes gemaakt voor de transportsystemen en 
is uiteindelijk het terreinplan vastgesteld. Bij het nieuwe terreinplan, voor het prepareren van de 
wapeningskorf, is uitgegaan van een korte termijnplan en een lange termijnplan. Bij het nieuwe 
terreinplan, voor het prepareren van de wapeningskorf in de mal, is verder gegaan op het plan voor 
op lange termijn bij het prepareren van de wapeningskorf. Hier is voor gekozen, omdat deze de 
meeste moeilijkheid heeft qua opslagmogelijkheden en omdat het plan bruikbaar moet zijn in de 
toekomst en niet voor een paar maanden. 
 
Vervolgens is een tijdplan opgesteld. Uit het vooronderzoek is naar voren gekomen dat het 
uitgedachte montageproces van het prepareren van de wapeningskorf en het prepareren van de 
wapeningskorf in de mallen 1.740,6 manminuten (29 manuren) bedraagt. Bij het werkelijke 
montageproces 0,8 woning per dag geproduceerd worden.  
Het nieuwe uitvoeringsconcept voor het prepareren van de wapeningskorven en het prepareren van 
de wapeningskorven in de mallen duurt in totaal 1.514 manminuten (25,2 manuren). Hierdoor wordt 
per woning 227 manminuten (3,8 manuren) tijdswinst geboekt ten opzichte van het uitgedachte 
montageproces en 443 manminuten (7,4 manuren) tijdswinst geboekt ten opzichte van het 
werkelijke montageproces. Hierdoor kan de productie van één woning per dag gerealiseerd worden. 
 
Nadat de nieuwe uitvoeringsmethode is uitgewerkt konden de kosten en baten van de nieuwe 
ontworpen werkmethoden bekeken worden. De eenmalige investeringskosten voor de nieuwe 
uitvoeringsmethode van de installateurs bedragen €10.206,‐. De besparing van de nieuwe 
uitvoeringsmethode is €87,‐ per woning ten opzichte van het uitgedachte montageproces. Hierdoor 
zijn de eenmalige investeringskosten na het produceren van 117 woningen gecompenseerd. De winst 
van de nieuwe uitvoeringsmethode is €295,‐ per woning ten opzichte van het werkelijke 
montageproces. Hierdoor zijn de eenmalige investeringskosten na het produceren van 35 woningen 
gecompenseerd. In het werkelijke montageproces kunnen er 163 woningen gestort worden per jaar. 
Bij de nieuwe uitvoeringsmethode kunnen 240 woningen per werkdag gestort worden. Dit resulteert 
in een extra winst van €231.000,‐. Uitgaande van een productie van één woning per dag komt dit 
neer op 200 woningen, wat resulteert in een extra winst van €111.000,‐ per jaar. Hierdoor is extra 
winst van €550,‐ per woning ten opzichte van het werkelijke montageproces. 
 
Uit de praktijktesten blijkt dat er twee werkende uitvoeringsplannen zijn gemaakt die direct gebruikt 
kunnen worden voor het productieproces van een iQwoningproject. Uit het aannemelijk maken van 
het uitvoeringsplan, met behulp van het opstelde programma van eisen en wensen, blijkt dat het 
uitvoeringsplan voldoet aan alle opgestelde eisen en wensen. De doelstelling van het afstuderen is 
dus behaald. 
Tijdens het afstuderen zijn meerdere handelingen en installaties onderzocht. Deze zijn niet allemaal 
in detail uitgewerkt. Deze activiteiten en installaties kunnen wel verbeteren ten opzichte van het 
uitgedachte montageproces en worden daarom aanbevolen. Deze installaties zijn elektrische 
vloerverwarming, infrarood verwarming, stekkerbare leidingen en bedrade actoren. 
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Summary 
The reason for this graduation report is the final project of the master track Construction Technology 
at Eindhoven University of Technology. The subject of this thesis research is the assembly process of 
the installations by an iQwoning®. The assembly process invented by iQwoning® is not the most 
ideal, but is based on the available knowledge and skills of the staff, the available resources and the 
assembly process is determined by the investment budget. The thought-assembly process of the 
installations takes in total 97,4 man-hours per iQwoning®. Because of the bottlenecks in the 
assembly process 12,4 man-hours will come on top of this. Because of this, the actual assembly 
process will take 109,8 man-hours per iQwoning®. The amount of the material cost of the actual 
assembly process is €6.489,‐. The cost for one man-hour is assumed € 31,‐ per man-hour, resulting in 
a total cost of €3.485,‐ for man hours. In total, the actual assembly process of the installations costs 
€9.974,‐. With this knowledge the following research problem was defined: 
 
''The actual assembly process in the factory, mainly for the installers, is labour intensive by the 
number of operations needed, inefficiently because of time wasting and has a process disruption on 
the levelling place, which results in that the ambition of the required quality is not achieved at the 
minimal building cost.'' 
 
To reach a solution for the problem, the following objective was formulated: 
 
''The goal is to design an implementation plan for the installations in an iQwoning®, where fewer 
operations are required, where’s no waste of time and where no process disruption takes place and 
in which is taken care of that the required high quality is being built at lower cost than the thought-
assembly process including the consequential costs for other processes.'' 
 
The thought-assembly process can improve a lot based on various improvement methods for 
processes. From the starting points of common improvement methods, there’s researched which 
activities of the actual assembly process can be improved by the use of these methods. There are 
dozens of possibilities explored that are applicable within the iQwoning® concept. In following of 
this, there’s researched which installation systems and / or assembly methods are consistent with 
the principles of the conventional improvement methods and thereby a possibility to be able to 
improve the actual assembly process. With the knowledge of the improvement methods and 
installation possibilities the program of requirements for the implementation design is drawn. 
 
To go through the design process structural is chosen for the approach of methodical design 
according to H.H. van den Kroonenberg. By this method the methods are devised in a morphological 
chart with each function of the new execution method. By connecting methods of various features to 
each other embodiments are formed. Due to the large amount of main features, the main features 
with the most problems and negative effects are redesigned. These are the preparation of the 
reinforcing cage and the preparation of the reinforcing cage in the mold. After the developing of 
structural lines, they are tested against the previously established requirements and wishes. The 
most suitable variant is then worked out in detail, which has resulted in new implementation plans 
for preparing the reinforcement cage and preparing the reinforcement cage in the mold. 
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At first two assembly plans were made. For each assembly plan the dimensions are discussed and 
visualized with the aid of an expansion plan. In the assembly plans the entire assembly process is 
worked out gradually. The assembly plans indicate when the installer should do which operations 
with what kind of material and / or equipment. For the activities of the implementation process that 
change, scenarios are created for the installers. These scenarios describe the activities extensive and 
at a glance you can see what the necessary material, equipment and labour by activity are. 
Following on the assembly plans, site plans were designed. The site plans show the overall layout of 
the factory and specifically the part of Hall 5 and Hall 4 where the preparation of the reinforcement 
cage and preparing the reinforcement cage into the mold take place. In the site plans the layouts of 
the processing sites and the required amount of storage is discussed. With those information choices 
were made for the transport systems and the final site plan was established. The new site plans for 
the preparation of the reinforcement cage are based on a short-term plan and a long term plan. The 
new site plan for the preparation of the reinforcement cage into the mold is continued with the plan 
for the long term of the preparation of the reinforcement cage. This was chosen because it has the 
most difficulty in terms of storage options, and because the plan should be usable in the future and 
not for a few months. Finally a transport plan is recorded in which the material and materials flows 
are organized. 
 
Subsequently a time plan is prepared. The preliminary research suggests that the chosen thought-
assembly process of preparing the reinforcement cage and preparing the reinforcement cage into the 
molds takes 1.740,6 man-minutes (29 man-hours). The new design concept for the preparation of 
the reinforcement cages and preparing the reinforcement cages into the molds takes a total of 1.514 
man-minutes (25,2 man-hours). This results in a time saving of 227 man-minutes (3,8 man-hour) per 
iQwoning® compared to the thought-assembly process and 443 man-minutes (7,4 man-hour) time 
saving compared to the actual assembly process. On base of these data a week schedule is made for 
the preparation of the reinforcement cages and a day schedule for day one and two was made for 
the preparation of the reinforcement cages into the molds. 
After the new execution method was elaborated the cost and benefits of the new design methods 
were viewed. The one-time investment for the new implementation method for the installers cost 
€10.206,‐. The savings of the new method of implementation are € 87,‐ per iQwoning® relative to 
the thought-assembly process. The one-time investment is hereby compensated after producing a 
total of 117 homes. The savings of the new execution method is € 295,‐ per property compared to 
the actual assembly process. The one-time investment is hereby compensated after producing a total 
of 35 homes. In the thought-assembly process 163 homes can be poured every year.  By the new 
execution method this are 240 homes. This results in an additional revenue of €231.000,-. With the 
production of one home per day it results in 200 homes every year. This results in an additional 
revenue of €111.000,-. Hereby there is an additional profit of € 550, - per home relative to the actual 
assembly process. 
 
From the practical tests it appears that two working execution plans were made, which can be used 
immediately for the production of an iQwoningproject. By making the implementation plausible, 
using the fielded program of requirements, it appears that the implementation meets all established 
requirements and wishes. Therefore the goal of the graduation is achieved. 
Several actions and installations were investigated during the graduation. These are not elaborated 
in detail. These activities and installations can improve relative to the mounting process, and 
therefore are recommended. These installations are electric floor heating, infrared heating, 
pluggable cables and wired actors. 
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Afbeelding 1.1.1.1: Gerealiseerde iQwoning® 

1. Afstudeeronderwerp 

1.1 iQwoning® 

1.1.1 Gastbedrijf 
iQwoning® is het gastbedrijf voor dit afstudeerproject. IQwoning® is een bedrijf dat, sinds 1 april 
2011, een operationeel onderdeel is van Ballast Nedam N.V. en valt onder de divisie ‘prefab 
toelevering’. Het bedrijf bestaat sinds juli 2010 en heeft in april 2011 een fabriek en kantoor in Weert 
geopend. Bij dit bedrijf werken ongeveer 24 vaste medewerkers. De iQwoning® is een innovatief 
woonconcept, namelijk maximaal fabrieksmatig vervaardigde woningen. Woningen waarbij een 
optimaal bouwproces en een hoogwaardig product voor de woonconsument verenigd worden. De 
iQwoning® heeft de eigenschappen en het uiterlijk van een traditioneel gebouwde woning met veel 
voordelen op het gebied van ontwikkeling, bouwsnelheid, kwaliteit, comfort en keuzevrijheid voor de 
klant, zie afbeelding 1.1.1.1 voor een impressie van gerealiseerde iQwoningen. 

 

1.1.2 Concept iQwoning®  
De iQwoning® heeft de eigenschappen en het uiterlijk van een traditioneel gebouwde woning met 
veel voordelen op het gebied van constante hoge kwaliteit, geen verspilling, een zeer korte bouwtijd, 
minimale overlast voor de omgeving en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding (www.iqwoning.nl, 
2014). De afbouwwerkzaamheden worden zoveel mogelijk in de iQfabriek uitgevoerd, zodat de 
afbouwwerkzaamheden op de bouwplaats aanzienlijk gereduceerd worden. De leidingen voor 
elektra, de vloerverwarming en een deel van de waterleidingen worden in de betonelementen 
ingestort. Voor de ventilatie, de riolering en de overige waterleidingen worden leidingen aan de 
buitenzijde van de betonelementen gemonteerd. De afbouw van de iQwoning® gebeurt zoveel 
mogelijk in de fabriek. Onder de afbouwwerkzaamheden die in de fabriek plaatsvinden, vallen de 
binnenspouwbladen in de vorm van houtskeletbouw-elementen (HSB) voor de voor- en achtergevel, 
de keuken, het toilet, de badkamer, de trap en de binnenwanden. De opzet is dus redelijk eenvoudig; 
in een geconditioneerde fabrieksomgeving worden driedimensionale elementen gemaakt die, 
voorzien van alle mogelijke afwerkingen, naar de bouwplaats worden getransporteerd. Daar worden 
de elementen geassembleerd en voorzien van een buitenschil en laatste afwerkingen waarna de 
woning gereed is.  
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Afbeelding 1.1.2.1: Basisopbouw iQwoning® 

Afbeelding 1.1.2.2: Plattegrond iQwoning® 

Een iQwoning® bestaat, in principe, uit zes 
betonnen kokerelementen met een lengte van 
5,40 of 6,30 meter en dieptes van 2,10, 3,00 of 
3,40 meter. De zes elementen krijgen ieder een 
eigen merk die overeenkomt met de positie die 
ze in de iQwoning® hebben. Drie van deze 
elementen (B1, B2 en B3) vormen de begane 
grond van een woning. Daarop worden drie 
elementen (V1, V2 en V3) van gelijke 
afmetingen geplaatst voor de verdieping. De 2e 
verdieping kan uitgevoerd worden, door 
wederom drie geschakelde elementen, of twee 
geprefabriceerde topgevels met hierop een 
houtskeletbouw scharnierkap, die samen de 
zolder vormen. De basisopbouw van het casco 
van een iQwoning® is weergegeven in 
afbeelding 1.1.2.1 en in afbeelding 1.1.2.2 een 
plattegrond van een iQwoning®. 
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1.2 Inleiding 
In deze paragraaf wordt de aanleiding gegeven van de ontwerpfase. Hierin wordt het vooronderzoek 
kort besproken met de daaruit volgende probleemstelling. Gevolgd wordt de doelstelling van het 
afstudeeronderzoek behandeld en vervolgens worden de taakstellingen horende bij het onderzoek 
behandeld. In de leeswijzer staat omschreven wat er per hoofdstuk aan bod komt in dit rapport. 

1.2.1 Aanleiding 
Het vooronderzoek in de analysefase heeft zich gericht op het industriële productieproces bij 
iQwoning®. Tijdens dit masterproject lag de focus van het onderzoek op het montageproces van de 
installaties. Naar aanleiding van de analysefase is een afstudeerplan opgesteld. In dit afstudeerplan is 
dieper ingegaan op de gevonden knelpunten rondom het montageproces van de installaties van een 
iQwoning®. Uit de analyse van het montageproces van de installaties bleek dat er geen knelpunt was 
die als hoofdoorzaak benoemd kon worden (Voorde, 2014). 

1.2.1.1 Vooronderzoek 
Tijdens de observatie en interviews zijn er 121 knelpunten in het montageproces gevonden. 68 
knelpunten zijn geconstateerd in de fabriek en 53 knelpunten op de bouwplaats, zie bijlage A. Deze 
knelpunten zijn verder gestructureerd en samengevoegd door middel van visgraatdiagrammen.  
 
Fabriek 
Voor de fabriek blijven er dan 32 knelpunten over. Om inzicht te verkrijgen in de relaties tussen de 
knelpunten, is een oorzaak-gevolg diagram opgesteld voor deze 32 knelpunten in de fabriek (zie 
afbeelding 1.2.1.1.1). 
  

Afbeelding 1.2.1.1.1: Oorzaak-gevolg diagram Fabriek 
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De relaties tussen de knelpunten worden gevisualiseerd door middel van de Stream Analysis 
methode. Dit is een visualisatie van de oorzaak‐gevolg relaties op basis van bovenstaande 
knelpunten. In de Stream Diagnostic Charts zijn enkel de geobserveerde knelpunten gevisualiseerd. 
Het is mogelijk dat er andere oorzaken of symptomen medeoorzaak zijn van deze gevolgen.  

Afbeelding 1.2.1.1.2: Stream Diagnostic Chart 1: Fabriek 
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Bij de knelpuntenanalyse van de fabriek zijn acht kernproblemen naar voren gekomen die aan de 
basis staan van de overige knelpunten in de fabriek, namelijk: 

 De piepschuim blokken voor de sparingen zijn inefficiënt (3) 

 Magneten hechten niet goed (11) 

 Er is geen check uitgevoerd (14) 

 De ankers voor de instortvoorzieningen zijn niet compleet (15) 

 Er wordt vanuit de lucht gemeten (22)  

 Er zijn extra koppelingen nodig voor de waterleiding (39) 

 Installateur moet wachten op timmerlieden (51) 

 Gebrek aan communicatie (62 & 64) 
 
Deze knelpunten resulteren in het gevolg dat er 30 handelingen en 12,1 manuren extra nodig zijn 
voor het produceren van een iQwoning®. Dit symptoom wordt gevormd door drie verschillende 
problemen, namelijk dat handelingen en manuren extra nodig zijn bij het prepareren van de 
wapeningskorf en mal voor de stort, voor het prepareren van de betonnen casco’s voor de afbouw 
en bij het uitvoeren van de ruwe en fijne afbouw van een iQwoning®. De in totaal 12,1 extra 
benodigde manuren zijn enkel de manuren die de installateur moet maken voor één iQwoning®. De 
installateurs kosten gemiddeld €31,‐ per uur in de fabriek. Hierdoor kan een indicatie gegeven 
worden van de kosten die de knelpunten veroorzaken. Voor het produceren van een iQwoning® 
komt dit neer op €385,‐.  
 
Bouwplaats 
Voor de bouwplaats blijven er dan 28 knelpunten over. Om inzicht te verkrijgen in de relaties tussen 
de knelpunten op de bouwplaats, is ook hiervoor een oorzaak-gevolg diagram opgesteld (zie 
afbeelding 1.2.1.1.3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Afbeelding 1.2.1.1.3: Oorzaak-gevolg diagram Bouwplaats 
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De relaties tussen de knelpunten voor op de bouwplaats zijn ook gevisualiseerd door middel van de 
Stream Analysis methode. Deze geeft een beeld van de onderlinge relaties en waar deze relaties 
voorkomen. In de Stream Diagnostic Charts zijn enkel de geobserveerde knelpunten gevisualiseerd. 
Het is mogelijk dat er andere oorzaken of symptomen medeoorzaak zijn van deze gevolgen. 
  

Afbeelding 1.2.1.1.4: Stream Diagnostic Chart 2: Bouwplaats 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xchAiF7mNjXskM&tbnid=bpG6qm0fTp_2uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.groen7.nl/tu-eindhoven-maakt-schone-diesel-en-benzine-van-afvalhout/&ei=fxJEUpDjOsWdtQbu1IHYBw&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNGZM804Zk1cMiP4C2EGFBDfvP4aUA&ust=1380279292963155


  
 

Afstudeerrapport M.D. ten Voorde 7 

Afbeelding 1.2.1.2.1: Globale montage proces volgens 
observatie en gesprek hoofd bedrijfsbureau 

Bij de knelpuntenanalyse van de bouwplaats, zijn zeven kernproblemen naar voren gekomen die aan 
de basis staan van de overige knelpunten op de bouwplaats, namelijk: 

 De piepschuim blokken voor de sparingen zijn inefficiënt (3) 

 Er is geen check uitgevoerd (14) 

 Tijdsdruk (65)  

 Gebrek aan kennis (66)  

 Verandering in tekenwerk (67) 

 Leidingen hebben niet de juiste lengte (71, 93 & 101) 

 Leidingen moeten omgebogen worden (82, 117 & 118) 
 
Deze knelpunten resulteren in het gevolg dat er 29 handelingen en 14,3 manuren extra nodig zijn 
voor het plaatsen en koppelen van een iQwoning®. Dit symptoom wordt gevormd door vier 
verschillende problemen, namelijk dat er handelingen en manuren extra nodig zijn bij het plaatsen 
van een iQwoning® en het koppelen van de begane grond, eerste verdieping en zolder verdieping. 
De in totaal 14,3 extra benodigde manuren zijn enkel de werkuren die de installateur moet maken 
voor één iQwoning®. De installateurs kosten €43,‐ per uur op de bouwplaats. Hiermee kan een 
indicatie gegeven worden van de kosten die de knelpunten veroorzaken. Voor het produceren van 
een iQwoning® komt dit uit op €622,‐. Bij dit bedrag komen nog de kosten die nodig zijn voor het 
materiaal. Hierdoor komt het bedrag op €830,‐.  

1.2.1.2 Probleemveld 
Uit het vooronderzoek is naar voren gekomen dat het montageproces van de installaties, van begin 
productie tot eind bewerkingen, niet loopt zoals iQwoning® heeft uitgedacht. Het door iQwoning® 
uitgedachte montageproces wordt verstoord door verschillende knelpunten waardoor het werkelijke 
montageproces van de installaties afwijkt van het uitgedachte montageproces. IQwoning® heeft als 
ambitie woningen te realiseren met een hoge kwaliteit tegen minimale kosten. Het werkelijke 
montageproces wordt verstoord door knelpunten die ontstaan bij de bouw, het plaatsen en het 
koppelen van de iQelementen. Het geconstateerde nadelige gevolg voor iQwoning® is dat er 
tientallen extra handelingen nodig zijn om het product te realiseren. Deze handelingen nemen meer 
dan drie werkdagen aan manuren in beslag en kosten in de duizend euro. Dit wil zeggen dat er niet 
gebouwd wordt tegen minimale kosten. Om de ongewenste uitgaven te voorkomen moeten de 
geconstateerde knelpunten verholpen worden.  
De ambitie die iQwoning® heeft, om woningen te realiseren met hoge kwaliteit tegen minimale 
kosten, indiceert dat het huidige uitgedachte montageproces de beste methode is om te bouwen. Uit 
het vooronderzoek en gesprekken met het hoofd bedrijfsbureau van iQwoning®, blijkt dit geen 
juiste constatering te zijn. Het uitgedachte montageproces is gebaseerd op de beschikbare kennis en 
kunde van de medewerkers, de beschikbare productiemiddelen en doordat het montageproces is 
bepaald door het investeringsbudget. Uit het vooronderzoek en de gesprekken komt naar voren dat 
het uitgedachte montageproces niet het meest ideale is. Het wegnemen van de knelpunten leidt tot 
minder kosten, maar is daarmee alleen een middel om te komen tot minimale kosten behorende bij 
het uitgedachte montageproces. Het meest ideale montageproces (blauwe lijn) is nog niet uitgedacht 
en daardoor wordt niet aan de ambitie van iQwoning® voldaan, zie afbeelding 1.2.1.2.1. Hierbij is 
zowel boven als onder het ideale proces een 
negatief effect, waardoor een handeling langer 
duurt om van begin tot eind te komen dan 
hiervoor is uitgedacht. Hierbij kunnen de groene 
en rode lijn zowel een enkele activiteit zijn als het 
gehele montageproces. Dit geldt zowel bij de 
bouw van de iQelementen, het plaatsen van de 
iQelementen als het koppelen van de 
iQelementen op de bouwplaats. 
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1.2.1.3 Afbakening 
Vanwege de breedte van het probleemveld en de hoeveelheid knelpunten, is tijdens het afstuderen 
gekeken naar het montageproces in de fabriek. Er is gekozen voor de fabriek, omdat uit het 
vooronderzoek naar voren komt dat er tijdens het produceren/monteren in de fabriek de meeste 
extra handelingen en manuren nodig zijn. Tevens is gekozen voor de fabriek, omdat twee derde van 
de extra handelingen op de bouwplaats opgelost kunnen/moeten worden met behulp van een 
oplossing in de fabriek. De een derde die overblijft wordt wel meegenomen in het ontwerp van het 
hulpmiddel (ten Voorde, 2014).  
Vanuit iQwoning® is de wens om het huidige montageproces te verbeteren. Als het montageproces 
verbetert, kan de ambitie die iQwoning® heeft om woningen te realiseren met een hoge kwaliteit en 
tegen minimale kosten gerealiseerd worden. Als uitgangspunt zal het montageproces opnieuw 
ontworpen worden op basis van gangbare verbetermethoden van processen. De installaties en 
montage technieken die nu in een woning zitten worden als uitgangspunt genomen voor het nieuwe 
montageproces. Indien de installaties en montage technieken niet aansluiten met het nieuwe 
montageproces worden deze afgezet tegen nieuwe installaties en technieken die verkrijgbaar zijn. 
Het ontwerpen van nieuwe installaties wordt niet gedaan. 

1.2.1.4 Probleemstelling 
Een probleem is een verschil tussen de feitelijke situatie en de wenselijke situatie. Om een 
probleemstelling te definiëren moet een vergelijking gemaakt worden tussen deze twee situaties 
(Verschuren, 2008).  
De wenselijke situatie is dat de installateurs hun werkzaamheden kunnen verrichten zonder 
wachttijden, met minimale arbeid en verspillingen en tegen minimale kosten.  
De feitelijke situatie is onderzocht in het vooronderzoek. Het werkelijke montageproces van de 
installaties is arbeidsintensief, omdat relatief veel arbeid nodig is bij het monteren van de installaties 
in de iQelementen. Hierdoor past het montageproces niet bij het innovatieve concept van 
iQwoning®. De mogelijkheid om fabrieksmatig te werken wordt niet optimaal toegepast. Het 
werkelijke proces kan nog veel verbeteren en leren ten opzichte van de bouw van andere producten. 
Het uitgedachte montageproces is gebaseerd op de beschikbare kennis en kunde van de 
medewerker, de beschikbare productie middelen en door het investeringsbudget. Uit het 
vooronderzoek en de gesprekken met het hoofd bedrijfsbureau komt naar voren dat het uitgedacht 
montageproces niet het meest ideale is. Het werkelijke montageproces is voornamelijk voor de 
installateur inefficiënt door de verspillingen van tijd en er vindt procesverstoring plaats op de 
waterpasplaatsen. Door een vergelijking te maken tussen de eerder besproken wenselijke situatie en 
de feitelijke situatie kan de probleemstelling opgesteld worden. 

 
Probleemstelling 
Het werkelijke montageproces in de fabriek, van voornamelijk de installateurs, is arbeidsintensief 
door het aantal handelingen die nodig zijn, inefficiënt door verspilling van tijd en er vindt 
procesverstoring plaats op de waterpasplaatsen, met gevolg dat de ambitie om de vereiste hoge 
kwaliteit tegen minimale kosten te bouwen niet behaald wordt. 
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1.3 Doelstelling 
Toen de probleemstelling was gedefinieerd, kon de doelstelling van het afstudeeronderzoek bepaald 
worden. De doelstelling van het onderzoek is om de kwaliteit van het uitgevoerde werk en de 
procesbeheersing binnen het bedrijf te verbeteren. Het doel van het onderzoek is om daar een 
bijdrage aan te leveren.  
IQwoning® wil een efficiënter montageproces 
realiseren die lagere kosten met zich meebrengt 
dan het werkelijke montageproces (oranje lijn), 
waardoor de ambitie om met hoge kwaliteit te 
bouwen tegen minimale kosten benaderd kan 
worden (zie afbeelding 1.2.1). Indien bij het nieuwe 
montageproces een handeling niet meer toegepast 
hoeft te worden zal dit deel van de oranje lijn 
vervallen waardoor de blauwe lijn korter wordt. 
IQwoning® heeft een belang bij een efficiënter 
montageproces om tegen minimale kosten te bouwen en de kans op faalkosten te beperken. Het 
streven is een montageproces waarbij de geconstateerde knelpunten uit het vooronderzoek opgelost 
worden, maar ook een montageproces die niet arbeidsintensief en inefficiënt is, waar de installateurs 
en de timmerlieden beide zonder procesverstoringen kunnen werken en zodat er geen 
afstemmingsverlies plaats vindt. Het doel binnen dit traject is om grip te krijgen op de activiteiten die 
plaats vinden tijdens het montageproces. Er dient hiervoor een directe koppeling te zijn tussen de uit 
te voeren werkzaamheden en de kwaliteitsbeheersing.  
Praktisch gezien houdt het afstudeertraject in dat de eisen komende uit dit onderzoek vertaald 
worden in een werkbare methode die op een gestructureerde manier voldoet aan deze eisen. Hierbij 
dient, onafhankelijk van de situatie en de ontworpen methode, op een vaste manier het werk 
uitgevoerd te kunnen worden. Op basis van bovenstaande is de volgende doelstelling geformuleerd: 
 

Doelstelling  
Het doel is het ontwerpen van een uitvoeringsplan voor de installaties in een iQwoning®, waarbij 
minder handelingen nodig zijn, geen verspilling van tijd is, waar geen procesverstoring plaats vindt en 
waarin zorg wordt gedragen dat de vereiste hoge kwaliteit gebouwd wordt tegen lagere kosten dan 
het uitgedachte montageproces inclusief de gevolgkosten voor andere deelprocessen. 
 
Een uitvoeringsplan is een plan bestaande uit een aantal deelplannen waarmee het montageproces 
kan worden beschreven. Het is een stelsel van twee samenhangende plannen: montageplan en 
terreinplan. Een montageplan beschrijft wat gerealiseerd moet worden, en hoe en wanneer dat gaat 
gebeuren. Het terreinplan is het plan die de inrichting van de fabriek vastlegt. Deze plannen zijn een 
samenstel van deelplannen met betrekking tot de uitvoering. Een deelplan beschrijft voor één 
onderdeel de uitvoering. In dit geval worden de deelplannen afgestemd op het betreffende 
onderdeel behandeld in het vooronderzoek. Hierbij worden per deelplan alle relevante 
aangrenzende bouwdelen meegenomen (Maas, 1996). 
 
Om de doelstelling te behalen, moet onderzocht worden hoe de hoofdprocessen zo dicht mogelijk bij 
het meest ideale montageproces (blauwe lijn) kunnen komen. Hierna zullen de verschillende 
deelprocessen bestudeerd worden, zodat geanalyseerd kan worden welke invloeden de processen 
op elkaar hebben. Een verbetering in een deel kan negatieve gevolgen hebben voor een ander deel, 
waardoor de verbetering negatief uitpakt voor het hoofdproces. Tevens zullen de knelpunten die 
geconstateerd zijn op de bouwplaats meegenomen worden in het ontwerp van het uitvoeringsplan. 

  

Afbeelding 1.3.1: Globale efficiënter montageproces 
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1.4 Verloop ontwerpfase 
Nadat de onderzoeksvragen uit de onderzoeksfase zijn beantwoord, kon begonnen worden met het 
ontwerpen van het uitvoeringsplan. Door het gebruiken van de verzamelde informatie kon een plan 
ontwikkeld worden waardoor de doelstelling behaald kan worden. Het ontwerpen van het plan 
gebeurt aan de hand van het programma van eisen dat is opgesteld. De eerste stap in het 
ontwerpproces is het vaststellen van functies die het ontwerp dient te verrichten. Het vaststellen van 
de deelfuncties is van belang om de problematiek op te delen in onderdelen die gemakkelijker op te 
lossen zijn. Wanneer de functies bekend zijn kunnen de mogelijke uitvoeringsvarianten ontworpen 
worden. Hierna kan gekeken worden welke onderzochte verbetermethoden en installatiesystemen 
hier op aan sluiten. Zodra de varianten bekend zijn, kunnen structuurlijnen getrokken worden. Deze 
worden getoetst aan welke mogelijke uitvoeringsvarianten het best voldoen aan de gestelde eisen en 
wensen. Vanuit deze structuurlijnen kunnen vervolgens de deelplannen en draaiboek gemaakt 
worden. Het eerste deelplan dat ontworpen wordt is het montageplan. In het montageplan wordt de 
uitvoeringsmethode die het beste gescoord heeft uitgewerkt. Hierbij wordt tevens de 
maatvoering/uitzetten uitgewerkt. Het volgende deelplan dat uitgewerkt wordt is het terreinplan. In 
dit terreinplan wordt de indeling van de iQfabriek beschreven, met als doel een zo efficiënt mogelijke 
productie. In het terreinplan wordt specifiek ingaan op het gedeelte waar de handelingen plaats zal 
gaan vinden. Gevolgd worden de aspecten tijd en kosten onder de loep genomen. Als laatste gebeurt 
het toetsen van het ontwerp. In deze fase wordt gecontroleerd of het gebruik van het 
uitvoeringsplan daadwerkelijk leidt tot de beoogde eisen en wensen. Met andere woorden: wordt de 
doelstelling daadwerkelijk behaald? In het geval dat de beoogde tijd- en kostenbesparing niet wordt 
behaald zal een terugkoppeling naar taakstelling zes worden gemaakt. Het ontwerp wordt aangepast 
en opnieuw getoetst totdat de doelstelling van het onderzoek behaald wordt. De manier waarop het 
ontwerp getoetst wordt is afhankelijk van de vorm die het plan aanneemt. Om de vermindering in 
manuren te toetsen zal een prototype van het nieuwe montageproces uitgevoerd worden.  

1.5 Invulling uitvoeringsplan 

1.5.1 Doel en inhoud uitvoeringsplan 
In hoofdstuk 1 wordt de probleemanalyse besproken. Aan de hand van deze probleemanalyse is de 
volgende doelstelling gedefinieerd: 
 
Het doel is het ontwerpen van een uitvoeringsplan voor de installaties in een iQwoning®, waarbij 
minder handelingen nodig zijn, geen verspilling van tijd is, waar geen procesverstoring plaats vindt en 
waarin zorg wordt gedragen dat de vereiste hoge kwaliteit gebouwd wordt tegen lagere kosten dan 
het uitgedachte montageproces inclusief de gevolgkosten voor andere deelprocessen. 
 
Uit de doelstelling van het ontwerp volgen maatregels, acties, criteria en normen voor het maken 
van het uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan moet ervoor gaan zorgen dat het montageproces niet 
arbeidsintensief en inefficiënt is, zodat er geen procesverstoring plaats vindt. Tevens moet de 
vereiste hoge kwaliteit gebouwd worden tegen lagere kosten dan het huidige montageproces. 
Hierdoor wordt de ambitie, om met hoge kwaliteit te bouwen tegen minimale kosten benaderd. Het 
uitvoeringsplan dat geschreven gaat worden is een stelsel van twee samenhangende plannen: 
montageplan en terreinplan. Deze plannen zijn weer een samenstel van deelplannen met betrekking 
tot de uitvoering. Het uitvoeringsplan bestaat in deze visie uit een aantal deelplannen waarmee het 
montageproces wordt beschreven. Gevolgd wordt de informatie hieruit gebruikt om een draaiboek 
te schrijven voor de installateurs. 
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1.5.1.1 Montageplan 
Een montageplan beschrijft wat gerealiseerd moet worden en hoe, door wie en wanneer dat gaat 
gebeuren. Het helpt de voortgang van het project te bewaken en herhaling van discussies te 
voorkomen. Het montageplan heeft als functie het structureren en organiseren van de gehele 
productie en inzicht te verschaffen in de productietijden en de daaraan verbonden kosten. Tevens 
wordt de maatbeheersing of het uitzetplan beschreven. 

1.5.1.2 Terreinplan 
Wanneer een bouwwerk wordt gerealiseerd, betekend het dat op en rondom de plek waar het 
gebouw komt te staan een breed scala van productieactiviteiten zullen plaats vinden en daarvoor is 
ruimte benodigd. Het terreinplan is een plan, waarin de tijdelijke productieplaats staat aangegeven. 
Het doel van een terreinplan is een zo efficiënt mogelijke productie te bereiken. Dit economische 
uitgangspunt houdt in dat het bouwterrein zo moet worden benut dat het bouwwerk tegen de 
laagste mogelijke kosten voor transport en opslag kan worden uitgevoerd. Een tweede doel van een 
terreinplan is de bevordering van de veiligheid en het werkklimaat op de bouwplaats. Een zorgvuldig 
vastgesteld en onderhouden terreinplan zijn eerste vereisten voor veilig werken (Schaefer, 1996). De 
feitelijke productieplaats waar het uitvoeringsproces van iQwoningen plaats vindt is de fabriek. Het 
inrichten van de fabriek is gericht op het optimaal kunnen produceren van iQwoningen.  

1.5.1.3 Draaiboek 
Een draaiboek is een algemene benaming voor een medium, dat refereert aan een activiteit, waarin 
tot in detail beschreven staat wat er gebeuren moet, welke middelen daarvoor nodig zijn en wie 
welke taken heeft. Het doel van een draaiboek is de aspecten materiaal, materieel, montage, maat, 
tijd en veiligheid te vertalen in een chronologische tijdsvolgorde. Hierbij moeten, per activiteit van 
het montageproces, alle aspecten van deelplannen worden meegenomen zodat de 
werkvoorbereiding door middel van het draaiboek het werk kan overdragen naar de uitvoering van 
een iQwoning®. Draaiboeken worden gezien als hulpmiddel bij de uitvoering van een activiteit. Het 
is echter ook van groot belang bij de voorbereiding van de activiteit. Het draaiboek dwingt grondig na 
te denken over de wijze waarop de activiteit van minuut tot minuut moet verlopen. Het schept 
duidelijkheid in wat er nog moet gebeuren. Een draaiboek bestaat uit de volgende hoofdstukken: 

1. Algemeen deel 
Het algemene deel van het draaiboek bevat informatie die alle medewerkers nodig hebben 
om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Een overzicht van de partijen die direct 
betrokken zijn bij de activiteit. 

2. Overzicht van taken en acties 
Dit is de uitgebreide beschrijving van de activiteit. Voor elk onderdeel is aangegeven wat het 
inhoudt, hoe laat het begint en eindigt, waar het zich afspeelt en wie verantwoordelijk is. 

3. Huishoudelijke informatie, lijst van benodigdheden en materialen 
In de bijlagen van het draaiboek zijn stukken opgenomen die extra toegespitste informatie 
geven, zoals plattegronden, huisregels, routebeschrijvingen, gebruiksaanwijzingen en 
materiaallijsten.  

1.5.1.4 Doelgroepen van het uitvoeringsplan 
Het uitvoeringsplan wordt als eerst gebruikt door de werkvoorbereiding. De werkvoorbereiding kan 
bij een nieuw project, indien nodig, wijzigingen doorvoeren in het standaard uitvoeringsplan aan de 
hand van de eisen van de opdrachtgever. De aspecten materiaal, materieel, montage, maat, tijd en 
veiligheid moeten dan aangepast worden in de chronologische tijdsvolgorde, zodat de 
werkvoorbereiding door middel van het draaiboek het werk kan overdragen naar de uitvoering van 
een iQwoning® Het draaiboek moet daarom geschikt zijn voor het gebruik van de installateurs. 
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1.6 Relevantie 
De relevantie van het afstudeertraject geeft aan voor wie of wat het afstuderen toegevoegde waarde 
heeft. Relevantie is onder te verdelen in een wetenschappelijk en een maatschappelijke relevantie. 
De wetenschappelijke relevantie beschrijft op welke manier het afstuderen bijdraagt aan het 
vergroten van de wetenschappelijke kennis. De maatschappelijke relevantie draagt bij aan een 
maatschappelijk probleem of onderwerp. 
 

Wetenschappelijke relevantie 
De wetenschappelijke waarde van dit traject is het verkennen van een gebied waar nog weinig over 
bekend is. Op het gebied van installaties is bij iQwoning® weinig onderzoek verricht. Met het 
ontwerpen van het uitvoeringsplan wordt meer inzicht verschaft in het montageproces van de 
installaties. Hieruit komt een zo optimaal mogelijke inpassing van de installaties, met zo weinig 
mogelijk verstoringen van het proces. 
 

Maatschappelijke relevantie 
Het onderzoek heeft een grote maatschappelijke relevantie. Binnen het bedrijf zal het onderzoek 
meer inzicht verschaffen in de kwaliteit die bepaalde werkmethoden met zich meebrengt. Op basis 
van het uitvoeringsplan kan er gestructureerd gewerkt worden met de gewenste kwaliteit tegen 
minimale kosten. Door het verbeteren van het montageproces kunnen de kosten van een 
bouwproject verlaagd worden. Hierdoor kunnen de woningen goedkoper aangeboden worden aan 
de maatschappij. Het besparen op kosten is een belangrijk thema in de Nederlandse bouwsector, dat 
al jaren in een crisis verkeert. Door meer inzicht te verschaffen in het montageproces kan een 
efficiënter uitvoeringsproces mogelijk gemaakt worden. 
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1.7 Leeswijzer 
In hoofdstuk één wordt het bedrijf iQwoning® en het concept waarop de iQwoning® is gebaseerd 
uiteengelegd. Vervolgens wordt de inleiding van het rapport en de aanleiding voor het 
afstudeeronderzoek besproken. Hierbij wordt het voortraject (Participerend Observeren) kort 
besproken. De knelpuntenanalyse, zoals uitgevoerd tijdens het voortraject, wordt hier besproken, 
evenals de hier uit volgende probleemstelling en doelstelling. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de 
opbouw van het uitgevoerde afstudeeronderzoek, de relevantie van het onderzoek en deze 
leeswijzer.  
Hoofdstuk twee beschrijft de resultaten vanuit de onderzoeksfase. Hier wordt begonnen met het 
omschrijven van het uitgedacht montageproces. Hierbij wordt het proces, de gebruikte installaties en 
de manier van monteren behandeld. Vervolgens worden de manuren en kosten van het 
montageproces behandeld. De volgende paragraaf gaat over de verschillende onderzochte 
verbetermethoden van processen. Hierbij is gekeken naar welke verbetermethoden er op basis van 
visies, methodieken en tools bestaan. Daarna worden de methoden die gangbaar zijn om het 
montageproces bij iQwoning® te verbeteren verder uitgelicht. Vervolgens worden de onderzochte 
mogelijkheden op het gebied van installatiesystemen en montagemogelijkheden die op dit moment 
op de markt zijn besproken. De laatste paragraaf zet de gegevens van de vorige drie paragrafen 
tegen elkaar af. Hierbij wordt gekeken naar waar de mogelijkheden liggen voor het verbeteren van 
het montageproces. Hieruit is de nieuwe wenselijk situatie bepaald en de verschillen tussen de 
werkelijke en wenselijke behandeld.  
In hoofdstuk drie wordt de nieuwe uitvoeringsmethode ontworpen. Als eerste wordt het programma 
van eisen voor de ontwerpfase opgezet. Vervolgens worden de functies die het ontwerp dient te 
verrichten vastgesteld. Op basis van deze functies, wordt met behulp van een morfologisch overzicht, 
mogelijke werkwijzen/manieren gezocht en ontworpen en zijn structuurlijnen gecreëerd. Het 
resultaat van deze fase is een principeschets van het ontwerp. Vervolgens zijn de structuurlijnen 
getoetst aan de gestelde eisen en wensen. Hoofdstuk vier beschrijft het montageplan van het de 
gekozen werkwijze en werkt deze uit tot definitief ontwerp. Hierbij wordt tevens de 
maatvoering/uitzetten uitgewerkt.  
In hoofdstuk vier wordt ook het terreinplan uitgewerkt. In dit terreinplan wordt de indeling van de 
iQfabriek beschreven, met als doel een zo efficiënt mogelijke productie. In het terreinplan wordt 
specifiek ingaan op het gedeelte waar de handelingen plaats zal gaan vinden.  
Hoofdstuk vijf neemt het aspect tijd en kosten onder de loep. Hierbij wordt gekeken wat het effect is 
van de ontworpen uitvoeringsmethode op het aantal manuren. Tevens worden week en dag 
planningen gemaakt voor de nieuwe uitvoeringsmethode. Ook worden de kosten gegeven die nodig 
zijn voor het nieuwe montageproces. Daarna wordt gekeken wat de opbrengsten zijn van het nieuw 
proces.  
Hoofdstuk zes laat de draaiboeken zien die volgen uit de vooraf verkregen informatie. In deze 
draaiboeken staan de activiteiten uitgebreid beschreven en is in één oogopslag te zien wat het 
benodigde materiaal, materieel en arbeid per activiteit is. 
In hoofdstuk zeven wordt de ontworpen uitvoeringsmethode getoetst in de praktijk en aan de 
gestelde eisen en wensen. Na de toetsing worden de resultaten teruggekoppeld naar de doelstelling 
van het afstudeeronderzoek. Vanuit deze toetsing kan een conclusie getrokken worden. Vervolgens 
worden een aantal verdere aanbevelingen gedaan voor het montageproces van de installaties. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een terugblik op het afstuderen. Hierbij worden aanbevelingen 
gedaan over het eindrapport en voor eventuele verdere mogelijkheden. Daarnaast wordt een 
evaluatie gegeven over het afstudeertraject. Aan het eind van dit verslag zijn een bronoverzicht en 
diverse bijlagen opgenomen.  
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Afbeelding 2.1.1: Plattegrond iQfabriek 

2. Onderzoeksresultaten 

2.1 Huidige montageproces van de installaties 
Het iQbouwproces begint met het produceren van de iQelementen in de iQfabriek. Het opvallende 
aan de iQfabriek is dat de werkzaamheden onder geconditioneerde omstandigheden plaatsvinden. 
De fabriek gaat uit van een vaste opstelling voor een iQwoning® om afgebouwd te worden. De 
iQfabriek is opgebouwd uit vijf hallen die ontworpen zijn voor bepaalde activiteiten. Deze hallen zijn 
op de volgende manier ingedeeld:  

 Hal 1: Magazijn en distributie inbouwmaterialen  

 Hal 2: Afbouw en opslag iQelementen  

 Hal 3: Transporthal  

 Hal 4: Productie van casco iQelementen  

 Hal 5: Productie wapening  
 
Het proces begint met het assembleren van de wapeningskorven in hal 5. Wanneer deze gereed zijn 
worden ze geprepareerd voor de stort in hal 4. Dit gebeurt zowel buiten als binnen in de mal. Na het 
storten wordt het betonnen casco geprepareerd voor de afbouw. Na het kantelen worden de 
elementen naar hal 2 getransporteerd en volgen de ruwe en fijne afbouw. De laatste stap voordat ze 
naar de bouwplaats gaan is het prepareren voor transport. Tijdens het montageproces komen er 
meerdere installaties aan bod. Per paragraaf wordt dieper ingegaan op de huidige activiteiten in de 
verschillende hallen. De hallen en activiteiten worden op chronologische volgorde behandeld. De 
ruimtes van de iQfabriek die niet relevant zijn voor de productie van iQelementen zijn buiten 
beschouwing gelaten (Voorde, 2014). 
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Afbeelding 2.1.1.1: Leggen vloerverwarming 

2.1.1 Hal 5 
Hal 5 is ontworpen voor het assembleren van de wapeningskorven. De wapeningsribben worden 
gefabriceerd, waarna de ribben aan de plafond- en vloernetten gelast worden.  De hal bestaat uit 
verwerkingsplekken en (tussen)opslag. De verwerkingsplekken bestaan uit een stelling om de 
wapeningsribben samen te stellen, twee tafels om de ribben op de plafond- en 
vloerwapeningsnetten te lassen en drie mallen om de korven samen te stellen. De indeling van de hal 
is flexibel en kan worden aangepast aan de wenselijke situatie. De overheaddeur van hal vier bevindt 
zich aan de zuidwest zijde van de hal en is 4,5 m¹ hoog en 6 m¹ breed. Hal 5 is 48 m¹ lang en 34 m¹ 
breed, de werkhoogte is 8,0 m¹. 
 

Vloerverwarmingsleiding 
Wanneer het vloerwapeningsnet gereed is komen de 
eerste installaties in beeld, namelijk de 
vloerverwarmingsleidingen moeten gelegd en bevestigd 
worden. Het vloerwapeningsnet wordt vanaf de 
werktafel of opslag naar een houten mal verplaatst met 
behulp van een kraanbaan. Met behulp van de 
symbolen van de werktafeltekeningen kan het net op de 
juiste manier in de mal worden gepositioneerd. Als het 
vloerwapeningsnet op de juiste positie is gelegd, kunnen 
de vloerverwarmingsleidingen volgens werktafel-
tekeningen worden uitgezet. Dit gebeurd met behulp 
van een zeil die zich bevindt in de houten mal, met 
daarop het patroon van de leidingen. Als eerste wordt 
de rol, waar de leiding zich op bevind, uitgerold. Zodra 
voldoende leiding is uitgerold wordt deze neergelegd volgens het patroon en bevestigd met behulp 
van een vlechtmachine en staaldraad, zie afbeelding 2.1.1.1. 
De kunststof buis is een PE 40 16/2,7 leiding geleverd op haspel. Het basismateriaal is Dowlex 2344, 
dat speciaal voor de toepassing in verwarmingssystemen is ontwikkeld. Om de leidingen te koppelen 
aan de verdeler wordt er gebruik gemaakt van Herz adaptors. Het moet mogelijk zijn om de 
vloerverwarming van de elementen onderling te koppelen, nadat de elementen op de bouw zijn 
geplaatst. Hiervoor worden in de elementen per zijde vier inkassingen gemaakt. In deze inkassingen 
zijn vier vaste posities bepaald waar het mogelijk is om vloerverwarmingsleidingen door te voeren. 
Het koppelen gebeurd door middel van messing knelkoppelingen. 

2.1.2 Hal 4 
Hal 4 is 128 m¹ lang en 34 m¹ breed en heeft een werkhoogte van 8,0 m¹. Er is ruimte voor vier sets 
van zes mallen, waarmee de betonnen casco’s worden gestort. Eén set kan zes betonnen casco’s 
voor één basis iQwoning® produceren. Er staat nu één set tussen stramien P24 & P27 en T24 & T27; 
deze set is verankerd aan de vloer. Daarnaast staat er nog een enkele mal voor de afmetingen van 
6,3 tussen P22 & P23 en Q22 & Q23. De overheaddeur van hal vier bevindt zich aan de zuidwest zijde 
van de hal en is 4,5 m¹ hoog en 8 m¹ breed. De overheaddeur is met opzet groter dan de andere 
overheaddeuren zodat het mogelijk is in de toekomst extra mallen naar hal 4 te transporteren. Deze 
mallen passen namelijk niet door de kleinere overheaddeuren. Tot slot is er in hal 4 ruimte gemaakt 
voor de betoncentrale die in de toekomst gebouwd gaat worden. De betoncentrale zal tussen 
stramien Q29 & Q30 tot en met stramien W29 & W30 geplaatst worden. 
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Leidingen en instortvoorzieningen op wapeningskorf  
Nadat de wapeningsnetten aan elkaar gelast zijn tot korf, worden deze getransporteerd naar hal 4 
waar de water-, elektra-, convector- en eventuele gasleidingen, die ingestort moeten worden, aan 
het wapeningsnet bevestigd. De leidingen worden op de juiste lengte afgeknipt met behulp van een 
tang en bevestigd met een vlechtmachine of losse staaldraadjes. Om de hoeken om te gaan met de 
waterleidingen wordt gebruik gemaakt van een buigveer. Ter plaatse van splitsingen in de 
waterleidingen wordt gebruik gemaakt van T-stukken. Deze moeten afgeperst worden met behulp 
van een accuperstang. Met behulp van twee kniekoppelingen en een muurplaat kunnen de 
waterleidingen op de kist bevestigd worden. De convector- en eventuele gasleidingen worden met 
kniekoppelingen en een magneet op de kist gemonteerd. De kniekoppelingen moeten afgeperst 
worden met behulp van een accuperstang. 
De plaats voor de inbouwdozen worden, volgens de bekistingstekeningen, afgetekend op de korf. 
Hierdoor kan men alle elektraleidingen bevestigen tot aan de afgetekende inbouwdozen. De pvc 
buizen worden op de juiste lengte afgeknipt met behulp van een tang en bevestigd met een 
vlechtmachine of losse draadjes. Om de hoeken om te gaan met de pvc buizen wordt gebruik 
gemaakt van een aansluitbocht. Hierna worden de instortvoorzieningen voor de wandcontactdozen, 
rookmelders en ten behoeve van het doorkoppelen van elektra op de korf gemonteerd. De 
wapeningsstaven worden weggeknipt met een betonschaar of geslepen met een slijptol, om plaats te 
maken voor de instortvoorziening. Een flex wordt in de instortvoorziening en in de pvc buis geplaatst. 
Hierdoor kan er nog geschoven worden met de instortvoorziening zodra deze in de mal zit. De 
elektradozen worden op de stalen kist, met behulp van magneten, vastgeklikt op de juiste positie. 
Ter plaatse waar de elektraleidingen gekoppeld of doorgevoerd moeten worden, worden piepschuim 
sparingen aangebracht. Deze sparingen zijn op maat gezaagd en daarna verpakt met tape. 
 

Prepareren korf in de mal  
Met behulp van magneten worden de elektradozen en sparingen, ten behoeve van de leidingen, aan 
de binnenkist bevestigd. Het schoonmaken van de mal wordt gevolgd met het uitzetten van de 
maten, ten behoeve van de sparingen en instortvoorzieningen, op de binnenbekisting. Hierna kan de 
bekisting geolied en de wapeningskorf geplaatst worden. Als de wapeningskorf op de juiste positie 
staat kunnen de magneten van de instortvoorzieningen op de binnenbekisting worden bevestigd. 
Gevolgd worden de magneet sparingen voor de afvoerschacht en mechanische ventilatie geplaatst. 
De centraaldozen worden met behulp van speciale ankers tegen de binnenkist gedrukt. Deze ankers 
worden met behulp van vlechtdraad bevestigd.  

Verwijderen sparingen en instortvoorzieningen 
De dag nadat de iQelementen zijn gestort, wordt de buitenkist geopend en wordt de betonsterkte 
gecontroleerd. Wanneer het beton voldoende is uitgehard en zijn juiste sterkte heeft kan het 
element gelost worden. Met behulp van hydraulische pompen wordt de binnenkist naar binnen 
getrokken en wordt het element omhoog gedrukt. Wanneer het iQelement een halve meter omhoog 
is gedrukt, heeft de kraan voldoende ruimte om het element uit de mal te kunnen hijsen. De 
iQelementen worden opgeslagen in hal 4, waar de sparingen en instortvoorzieningen verwijderd 
worden. 
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Afbeelding 2.1.2.1: Leidingen onder casco 

Leidingen onder het betonnen casco 
Zodra de sparingen en instortvoorzieningen zijn verwijderd begint de installateur met het plaatsen 
van de leidingen die onder het element komen. Doordat de elementen nog niet gekanteld zijn 
kunnen de werkzaamheden aan de vloeren en plafond eenvoudig worden uitgevoerd. Er wordt 
begonnen met de pvc riolering (DYKA), dit komt doordat deze 
leidingen onder afschot moeten liggen en daardoor bepalend 
zijn. Als eerste worden de maten voor de stalen pijpbeugels 
uitgezet. Met behulp van een accuboormachine worden de gaten 
geboord waarna de beugels erin gedraaid worden tot de juiste 
hoogte. Hierna kunnen de leidingen op maat gezaagd en 
afgeschuind worden, waarna ze bevestigd worden in de beugels. 
Om contactgeluid te voorkomen dient er tussen de beugels en de 
leiding rubber aangebracht te worden. Met behulp van 
fixatiepasta worden de buizen aan de hoekstukken gekoppeld. 
De rest van de leidingen volgen daarna naar wens van de 
installateur. De hoeveelheid leidingen verschilt per element. 
Naast de riolering kunnen er toevoerleidingen ten behoeve van 
de verdeler, gasleidingen, mantelbuizen ten behoeve van elektra, 
waterleidingen en mechanische ventilatie kanalen gemonteerd 
worden. Het monteren van de leidingen begint met het uitzetten 
van de maten voor de montageband van Walraven. Zodra deze 
maten zijn uitgezet worden de gaten geboord, waarna de band 
aan één kant wordt vastgezet. De leidingen worden uitgerold en 
op de juiste lengte afgeknipt of gezaagd. Zodra de leidingen het 
juiste pad volgen, wordt de montageband aan de andere kant 
vastgeschroefd met een accuboormachine, zie afbeelding 2.1.2.1. 

2.1.3 Hal 2 
Hal 2 is de grootste hal van de iQfabriek en heeft een lengte van 232 m¹, een breedte van 34 m¹ en 
een werkhoogte van 10,0 m¹. De hal wordt gebruikt voor de afbouwwerkzaamheden en de opslag 
van iQelementen. De afbouwwerkzaamheden vinden plaats aan de noordoost zijde van de hal en de 
opslag aan de zuidwest zijde. Beide ruimtes bevatten geen verankerde verwerkingseenheden, wel 
zijn er aan de noordoost zijde vaste opstelplaatsen voor de iQelementen gecreëerd. Deze 
opstelplaatsen zijn waterpas, waardoor de afbouwwerkzaamheden waarvoor de iQelementen 
waterpas moeten staan op deze opstelplaatsen uitgevoerd kunnen worden. De ruimte voor de 
opslag van de iQelementen aan de zuidwest zijde van de hal wordt tevens gebruikt om de 
iQelementen op de vrachtwagen te hijsen en van transporthoezen te voorzien, zodat ze 
getransporteerd kunnen worden. Er zijn vier overheaddeuren van 6 m¹ breed en 4,5 m¹ hoog. Door 
de plaatsing van de overheaddeuren is het mogelijk vrachtwagens bij stramien M de hal in te laten 
rijden, zodat ze geladen kunnen worden in de hal, en bij stramien F de hal uit te laten rijden.  
 

Doorvoeren elektra  
Het doorvoeren van de elektra is een relatief korte activiteit in de ruwe afbouw fase. De loze 
leidingen die bij het prepareren van de wapeningskorven zijn aangebracht, moeten voorzien worden 
van elektriciteitsdraden. Het doorvoeren van de elektra gebeurt door een veer door de loze pvc-
buizen te duwen. Voordat dit mogelijk is worden de beschermkappen van de instortvoorzieningen 
verwijderd met behulp van een hamer. Zodra de veer door de leiding is getrokken wordt de 
bedrading hieraan vastgemaakt. Vervolgens wordt aan de veer getrokken, waardoor de bedrading 
eveneens door de leiding wordt getrokken. Tot slot wordt aan beide uiteinden van de leiding de 
bedrading op de juiste lengte afgeknipt. De draden die gekoppeld moeten worden met onderstaande 
elementen worden voorzien van een flexibele buis.  
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Afbeelding 2.1.3.1: LT-N verdeler 

Verlengen standleiding 
De gasleiding bevindt zich, net zoals de waterleiding, al in het betonnen iQelement. De gasleiding 
moet alleen nog verlengd worden. Het verlengen van de standleiding start met het uitmeten van de 
lengte van de leiding. Wanneer de standleiding op maat gezaagd is, worden de randen van de leiding 
afgeschuind. Hierdoor ontstaat een zoekrand, waardoor de rubbers in het koppelstuk niet worden 
beschadigd. Fixatiepasta wordt aangebracht op de bestaande leiding en vaseline wordt aangebracht 
op de nieuwe leiding. Hierna kan het koppelstuk op de bestaande leiding worden aangebracht. De 
nieuwe standleiding kan vervolgens op het koppelstuk worden aangebracht. 
 

Aanleggen elektra in binnenwand 
Sommige binnenwanden moeten voorzien worden van elektra. Hierdoor moeten in sommige Faay-
elementen sleuven gefreesd worden voordat ze geplaatst worden. Als de leidingen op de goede 
lengte zijn geknipt, kunnen ze aan de elektradozen gekoppeld worden. Tot slot kan de bedrading 
worden doorgevoerd. Het frezen van de binnenwanden wordt gedaan door de timmerlieden. 

 
Verdeler 
Vloerverwarming 
Als vloerverwarming de hoofdverwarming is, wordt de 
bijhorende verdeler toegepast, namelijk de LT-N, zie 
afbeelding 2.1.3.1. Voor de aanvoer van warm water is er 
gekozen voor een lage temperatuur verdeler (LTV). De 
regelunit LT-N bestaat uit: gelaste verdeler-verzamelaar 
met aangelaste bevestigingssteunen, 2 ontluchters, per 
groep 1 groepsafsluiter (kogelkraan) en 1 voorinstelbaar 
TS-98-V regelventiel met koppelingen voor de WTH 
kunststof buis. Elke verdieping wordt voorzien van een 
drie- of vier-groepsverdeler, die in het middelste element 
(B2), onder de trap, wordt gemonteerd. De verdelers 
worden op de boiler aangesloten met behulp van 20mm dikke Henco waterleidingen. De 
waterleidingen van Henco zijn voorgeïsoleerd en voorzien van een rode of blauwe kleur, waardoor 
men gemakkelijk het verschil kan zien tussen een retour of aanvoer.  
Voor de plaatsing van de verdeler op de vloer wordt gebruik gemaakt van een verdelersteun. De 
steun is gemaakt van een stalen, thermisch verzinkt, kokerprofiel. Voordat het frame en de verdeler 
geassembleerd kan worden moet het frame eerst op maat gezaagd worden met een slijptol. Zodra 
de steun is geassembleerd kan de verdeler erop gemonteerd worden. Hierna wordt de positie van de 
verdelersteun bepaald en worden de gaten geboord om de verdelersteun te fixeren. Na het fixeren 
kunnen de meters geplaatst worden. Zodra de verdeler staat kunnen de vloerverwarmingsleidingen 
aan de verdeler gemonteerd worden. Hiervoor worden de leidingen op lengte geknipt met behulp 
van een tang en worden de koppelstukken geplaatst. Zodra het verbindstuk is geplaatst kan het 
koppelstuk aangedraaid worden met een steeksleutel.  
 
Convector 
De verdeler van de convectoren kan geplaatst worden zodra de trap is geplaatst. De verdeler wordt 
aan de onderzijde van de trap bevestigd. Hiervoor worden eerst de maten uitgezet en de gaten 
geboord. Het fixeren van de verdeler gebeurd met behulp van bouten en een steeksleutel. Zodra 
beide verdelers zijn gepositioneerd kunnen ze gekoppeld worden met behulp van aluminium buizen. 
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Afbeelding 2.1.3.2: Monteren convector 

Monteren convectoren 
Wanneer er voor de hoofdverwarming in de iQwoning® niet 
gekozen wordt voor vloerverwarming kan er gekozen worden 
voor de convector ‘de Jaga Basic’ met bijbehorende verdeler 
VSK. Wanneer de elementen bij de afbouw komen moeten er 
leidingen gemonteerd worden op de ingestorte aansluitpunten. 
Wanneer dit gedaan is kunnen de convectoren bevestigd 
worden. Zodra de convector waterpas is gepositioneerd kan 
deze gefixeerd worden, zie afbeelding 2.1.3.2. Als laatste wordt 
de kap over de convector geplaatst en wordt de draaiknop 
gemonteerd. 
De Jaga Basic is een convector speciaal ontworpen voor het 
grootste installatiegemak. De verdeler, type VSK, is elektrolytisch voorzien van een zinklaag en wordt 
geleverd met aansluitkoppelingen. Deze koppelingen zijn geschikt voor de Aluflex leiding die gebruikt 
wordt. Om de leidingen te koppelen aan de verdeler wordt er gebruik gemaakt van Herz adaptors. 

 

Sanitaire installaties 
Er zijn verschillende sanitaire installaties die in de fabriek gemonteerd worden. In het toilet op de 
begane grond komt een inbouwreservoir met wandcloset samen met een fontein combinatie. In de 
badkamer, op de eerste verdieping, komen een douche combinatie, inbouwreservoir met wandcloset 
en een wastafelcombinatie. Voor de riolering wordt het grootste gedeelte van de standleiding voor 
het kantelen aan het iQelement bevestigd. Het verlengen van de standleiding vindt plaats zodat het 
inbouwreservoir aangesloten kan worden.  
 
Inbouwreservoir  
Het monteren van het inbouwreservoir, een Geberit duofix wc element met frontbediening, start 
met het uitzetten van de maten op de vloer en wand, daarna worden de pootjes van het 
inbouwreservoir op hoogte gezet. Hierna kan het inbouwreservoir worden gepositioneerd en worden 
gesteld. Als het inbouwreservoir in de juiste positie staat kan deze worden gefixeerd met behulp van 
bouten in de vloer en in de wand. De verlengde standleiding kan nu aan het inbouwreservoir worden 
gekoppeld. Alleen de waterleiding moet dan nog aan het inbouwreservoir gekoppeld worden. Ter 
plaatse van de splitsingen in de waterleidingen wordt gebruik gemaakt van T-stukken. Deze moeten 
afgeperst worden met behulp van een accuperstang. Met behulp van een kniekoppeling kan de 
waterleiding aan het inbouwreservoir bevestigd worden. 
 
Douchebak 
Het plaatsen van de douchebak start met het aanbrengen van kit op de vloer. Deze kit wordt precies 
daar aangebracht, waar later de randen van de douchebak op de vloer komen te staan. Nadat de kit 
is aangebracht wordt PUR aangebracht op de vloer op de plaats waar het midden van de douchebak 
komt. De douchebak kan nu worden geplaatst en er wordt gecontroleerd of de douchebak waterpas 
staat. De overtollige kit wordt van de vloer verwijderd en de douchebak wordt aan de wandzijden 
afgekit. 
 
Wandcloset 
Het monteren van het wandcloset kan beginnen zodra de tegelzetter de badkamer en toiletruimte 
heeft betegeld. Wanneer de beschermlaag is geplaatst wordt de standaard aanvoer en afvoer 
leidingen aangebracht in de daarvoor bestemde sparingen. Gevolgd kan het wandcloset over de 
daarvoor bestemde steunbeugels geschoven worden. Zodra het wandcloset horizontaal is wordt met 
behulp van een steeksleutel de moeren aangedraaid. Als laatste wordt de zitting vast gedraaid met 
behulp van een steeksleutel. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xchAiF7mNjXskM&tbnid=bpG6qm0fTp_2uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.groen7.nl/tu-eindhoven-maakt-schone-diesel-en-benzine-van-afvalhout/&ei=fxJEUpDjOsWdtQbu1IHYBw&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNGZM804Zk1cMiP4C2EGFBDfvP4aUA&ust=1380279292963155


  
 
 

Afstudeerrapport M.D. ten Voorde 20 

Afbeelding 2.1.3.3: Fontein Sphinx 300 

Fontein en wastafel 
Voordat de fontein/wastafel (Sphinx 300) geplaatst kan 
worden, moet eerst de kraan voor de watertoevoer in de 
daarvoor bestemde aansluiting gedraaid worden. Hierna 
kunnen de gaten geboord worden voor de montage van de 
fontein/wastafel. Zodra de fontein/wastafel aan de muur 
is gemonteerd kan de chromen plugbekersifon met afvoer 
gemonteerd worden. Hiervoor moet de afvoer eerst op 
maat worden gezaagd met behulp van een slijptol. 
Wanneer de afvoer is geplaatst en waterpas staan wordt 
de aansluiting afgekit. 

 
Meterkast 
Wanneer het element op de bouw komt zit de meterkast er voor zover mogelijk al in gemonteerd. 
Zodra de meterkast rug is geplaatst, worden de pvc buizen op maat geknipt en gemonteerd op de 
houten achter plaat. De meterkast van Hager bestaat uit een drie fase groepenkast met vier groepen 
verdeeld over twee aardlekschakelaars, compleet met een vier polig 40 A hoofdschakelaar, 
geïnstalleerd is een groepenkast 220mm breed en 400mm hoog. Na het doorvoeren van bedrading 
wordt de groepenkast geplaatst en uiteindelijk de meterkastdeur. 
 

KNX schakelsysteem  
Bij de iQwoningen wordt naast bedrading ook gebruik gemaakt van een draadloos KNX 
schakelsysteem. Het KNX systeem is een intelligent systeem voor de elektrotechnische installaties, 
dat door middel van automatisering en afstandsbediening schakelt. Hiervoor zijn actoren (Hager) 
nodig die geprogrammeerd en gemonteerd moeten worden. Het programmeren begint met het 
bevestigen van bedrading aan de actor met behulp van een schroevendraaier. Hiervoor moet eerst 
de bedrading op de goede lengte geknipt worden, waarna deze gestript kan worden. De actoren 
worden onder spanning gezet met behulp van een houten mal. Met behulp van een programeer 
apparaat worden de schakelaars gekoppeld aan de actoren. Wanneer ze geprogrammeerd zijn 
kunnen ze in de centraaldozen aan de bedrading gelast worden. Hiervoor moet de installateur een 
ladder gebruiken. 
 

Afmonteren elektra 
Na het doorvoeren van de elektra kan begonnen worden met het afmonteren. Hierbij worden de 
schakelaars en wandcontactdozen aangesloten en gemonteerd. Het met elkaar verbinden van de 
installatiedraden noemt men lassen. De te verbinden draden worden op de juiste lengte afgeknipt en 
voor een deel van hun isolatie gestript. Vervolgens worden ze, kleur op kleur, gelast door middel van 
een lasklem. Bij de centraaldoos worden de nuldraad, eventueel aarddraad en één of meerdere 
schakeldraden naar buiten gevoerd en afgemonteerd met een kroonsteen zodat hier een armatuur 
op aangesloten kan worden. 
Voor de wandcontactdozen wordt gebruik gemaakt van de enkele en dubbele wand contactdozen 
Berker S1, polarwit glanzend van Hager. Bij de telefoon en data aansluiting wordt gebruik gemaakt 
van een UAE-contactdoos 8-polig, wit van Bercker. Deze wordt afgedekt door met behulp van een 
centraalstuk, polarwit glanzend. Voor de radio en tv aansluiting wordt gebruik gemaakt van de 
Berker antennewandcontactdoos 3-gaats. Deze wordt afgedekt door met behulp van een 
centraalstuk, polarwit glanzend.  
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Tabel 2.1.4.1: Totaaloverzicht manuren iQwoning® 

2.1.4 Tijdsduur activiteiten werkelijke montageproces 
Vanuit het installatiebudget wordt een normtijd, gebaseerd op de UNETO-VNI, gegeven voor alle 
verschillende installaties die in een iQwoning® gemonteerd worden. In onderstaande tabel wordt, 
per activiteit, de totale tijd beschreven die nodig is om één iQwoning® in de fabriek te voorzien van 
installaties. Deze totale tijd bevat alle tijd die nodig is om de activiteit af te ronden. Het 
daadwerkelijk monteren van de installatie wordt ook beschreven. In totaal kost het uitgedachte 
montageproces 97,40 manuren (±12,2 dagen) om te voltooien. Vanwege de knelpunten in het 
montageproces komen hier nog 12,36 manuren (±1,5 dag) bovenop. Hierdoor duurt het werkelijke 
montageproces 109,76 manuren (±13,7 dagen). 
De werkelijke montagetijd van de installaties bedraagt 52,30 manuren (±6,5 dagen). Van deze 
werkelijke montagetijd zijn 12,36 manuren (±1,5 dag) extra nodig vanwege de knelpunten in het 
montageproces. De daadwerkelijke montagetijd zou 39,94 manuren (±5 dagen) bedragen als er geen 
knelpunten zouden voorvallen. 
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Tabel 2.1.5.1: Totaaloverzicht kosten iQwoning® 

2.1.5 Directe kosten huidige montageproces 
Vanuit het installatiebudget worden normkosten, gebaseerd op de Technische Unie (TU) en Dyka, 
gegeven voor alle verschillende installaties die in een iQwoning® gemonteerd worden. In 
onderstaande paragraaf worden, per activiteit, de totale kosten beschreven die nodig zijn om één 
iQwoning® in de fabriek te voorzien van installaties. Deze totale kosten bevatten de materiaal- en de 
montagekosten. Overige kosten zoals teken- en materieel kosten worden buiten beschouwing 
gelaten. Indien bij het nieuwe uitvoeringsplan nieuwe installatiesystemen worden toegepast, worden 
deze kosten wel meegenomen. De materiaalkosten van het huidige montageproces bedragen 
€6.488,81. Voor de montage kosten wordt uitgegaan van de benoemde manuren uit vorige 
paragraaf. Voor de kosten van een manuur wordt uitgegaan van €31,75 per manuur, dat resulteert in 
totaal €3.484,88 aan kosten door manuren. In totaal kost het huidige montageproces van de 
installaties dus €9.973,69 (zie tabel 2.1.5.1). 
De werkelijke montagetijd van de installaties bedraagt 52,30 manuren, dat resulteert in €1.660,53 
aan kosten door manuren. Hierdoor kost in totaal het werkelijke montageproces van de installaties 
€8.149,34. 
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2.2. Verbetermethoden van processen 
De mogelijkheid om een woning fabrieksmatig te realiseren, bleek voor iQwoning® heel interessant 
op het oog van besparen. Het bieden van kwaliteit geldt daarbij als een van de belangrijkste 
uitgangspunten. Nu kan het huidige montageproces nog veel verbeteren op basis van verschillende 
verbetermethoden voor processen. Vanuit de uitganspunten van de gangbare verbetermethoden 
kan onderzocht worden welke activiteit van het huidige montageproces verbeterd kan worden met 
welke methode. Hiervoor is eerst onderzocht worden welke verbetermethoden er zijn. 

2.2.1 Definitie verbetermethoden van processen 
Steeds meer ondernemingen komen tot het besef dat het verbeteren van hun producten en 
processen noodzakelijk is om in een concurrerende wereld te kunnen overleven. Excellent worden is 
een kunst, maar aan kop blijven is nog veel moeilijker (Visser & Goor, 2008) 
Om inzicht te krijgen in verbetermethoden van processen moet eerst de betekenis duidelijk zijn. Een 
verbetermethode verbetert de processen stapsgewijs, via een cyclisch proces van meten, analyseren, 
verbeteren en als laatste het borgen van de verbetering. Door gebruik te maken van methoden 
wordt planmatig gewerkt aan de verbetering van de bedrijfsprestaties. Het doel is om zo efficiënt 
mogelijk vervaardigen en tijdig afleveren van producten, die zo veel mogelijk aansluiten bij de 
klantwensen (Act2Vision, 2012).  
Processen moeten continu tegen het licht gehouden worden. Harder werken is vaak niet de beste 
oplossing. Het gaat om het slimmer gebruikmaken van de mogelijkheden. Die slimheid kan gehaald 
worden uit de processen zelf door de overbodige activiteiten eruit te halen. Een andere mogelijkheid 
is het zodanig veranderen van producten en processen dat de prestatie verbeterd wordt. (Martina, 
Sasker & Q-consult, 2005) 
De betekenis van verbetermethoden van processen wordt gevormd met behulp van bovenstaande 
en de woorden verbeteren, methoden en processen. Samen vormen deze de volgende betekenis: 
 
‘’Op een systematische manier kennis vergaren hoe onderling samenhangende activiteiten, die 
moeten leiden tot een vooropgesteld resultaat, meer in orde zijn dan ze waren, vereenvoudigd 
kunnen worden, hun kwaliteit kunnen verhogen en van fouten en verspillingen ontdaan kunnen 
worden.’’ 
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2.2.2 Soorten verbetermethoden van processen 
In het onderzoek wordt uitgegaan van twee soorten verbetermethoden van processen. Bij de eerste 
soort verbetermethoden wordt uitgegaan van het doel, het verbeteren van het gehele 
montageproces. Bij de tweede soort wordt uitgegaan van het doel, het verbeteren van een specifiek 
deel van het montageproces. 

2.2.2.1 Verbetermethoden voor het gehele montageproces 
Bij de eerste soort voor verbetermethoden van processen wordt uitgegaan van het doel, het 
verbeteren van het gehele montageproces. Er zijn verschillende verbetermethoden die gebruik 
kunnen worden voor het verbeteren van het gehele montageproces, namelijk: 

 Slimbouwen 
Doel: Initiëren en ondersteunen van research & development, problematiek op gebied van 
duurzaamheid en materialentekort aanpakken. Samenwerken aan een betere leefomgeving, 
meer kwaliteit en waarde, creativiteit en het behalen van economisch voordeel voor de 
markt. 

 Industrieel bouwen 2015 
Doel: Plug en play compatibiliteit tussen integrale oplossingen, die per project industrieel op 
maat worden gemaakt, maar hun onderscheidende kenmerken steeds behouden. Deze 
gebouwdelen moeten in steeds wisselende samenstellingen en van steeds verschillende 
fabrikanten met elkaar gecombineerd kunnen worden. 

 IFD bouwen 
Doel: Geïntegreerde ontwerpen en bouwen, waarbij tijdens het ontwerpen nagedacht wordt 
over hoe het ontworpen onderdeel daadwerkelijk gemaakt moet worden. 

 Conceptueel bouwen 
Doel: Efficiënt bouwwerken realiseren die voldoen aan de verwachtingen van de 
opdrachtgever. 

 Living Building Concept 
Doel: Levenscyclusbeheer van een dienstverlening. 

2.2.2.2 Verbetermethoden voor een specifiek deel van het montageproces 
Er zijn verschillende verbetermethoden die gebruik kunnen worden voor het vinden, analyseren en 
oplossen van problemen van een specifiek deel van het montageproces. Deze methoden zijn te 
verdelen in verschillende invalshoeken, namelijk logistiek, kwaliteit en productiviteit.  

 Lean, Theory of Constraints (ToC) en Quick Response Management (QRM) zijn onder te 
verdelen in het logistieke gebied.  
Doel: reductie van verspilling in tijd en materialen in logistieke processen, door focus op 
stromende en vraag gestuurde productie. 

 Deming-circel en Six Sigma vallen onder het kwalitatieve gebied.  
Doel: een goede en constante kwaliteit van de bedrijfsprocessen, door robuuste procedures 
te ontwerpen met geringe variatie. 

 Lean Six Sigma combineert de invalshoeken logistiek en kwaliteitsverbetering. 

 Total Productive Maintenance (TPM) en Reliability Centered Maintenance (RCM) vallen 
onder productiviteit. 
Doel: een optimale benutting en betrouwbaarheid van het productieapparaat, door 
faalanalyse, standaardisatie, teamwerk en eigenaarschap. 

 World Class Manufacturing combineert de invalshoeken logistiek, kwaliteit en productiviteit. 
 

Tabel voordelen en uitgangspunten gangbare verbetermethoden  
Om een duidelijk beeld te krijgen van de verbetermethoden zijn deze samengevoegd in een tabel te 
vinden in bijlage B. In deze tabel wordt per verbetermethoden zijn uitgangspunten en voordelen 
benoemd 
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2.2.3 Gangbare verbetermethoden voor het montageproces van iQwoning® 
iQwoning® worstelt met de vraag: Hoe zorg ik, tegen zo laag mogelijke kosten en met een 
acceptabele en betrouwbare levertijd, dat mijn producten of diensten zoveel mogelijk waarde 
toevoegen in de ogen van mijn klanten?  Zoals in vorige paragrafen zichtbaar is geworden bestaan 
veel verschillende methoden om daartoe de waarde toevoeging te verbeteren. Welke 
verbetermethode het meest geschikt is hangt af van de specifieke situatie en omstandigheden. Als 
gekeken wordt naar welke verbetermethoden geschikt zijn om het montageproces van iQwoning® 
te verbeteren komen de volgende methoden naar voren. Hierbij is alleen gekeken naar welke 
methoden gebruikt kunnen worden om de doelstelling te halen. 

2.2.3.1 Verbetermethoden voor het gehele montageproces 
Slimbouwen 
De eerste kernwaarde van Slimbouwen is industrialisatie van het bouwproces. Het uitgangspunt 
geprefabriceerde producten kan bij 10 van de 14 activiteiten toegepast worden om het 
montageproces te verbeteren, zie tabel 2.2.3.1.1. Wanneer bij deze activiteiten gebruik gemaakt 
wordt van geprefabriceerde producten kan de bouwtijd aanzienlijk worden verminderd. De scheiding 
van leidingen van de bouwkundige delen ondersteunt het industriële proces. Wanneer leidingen 
gescheiden worden van de bouwkundige delen komt er meer ruimte en vrijheid voor installaties.  
Op het gebied van flexibiliteit zijn er twee uitgangspunten waardoor het montageproces verbeterd 
kan worden, namelijk de leidingen bereikbaar houden tijdens gebruiksfase en dat de constructie niet 
in de weg zit bij latere veranderingen. Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van installaties die 
snel zijn te installeren. Tevens moeten ze snel aanpasbaar zijn voor wanneer er eventuele 
veranderingen worden aangebracht. Deze uitgangspunten van Slimbouwen zijn gangbaar voor het 
verbeteren van het montageproces van een iQwoning®. 
 
Industrieel bouwen 2015 
Het doel van industrieel bouwen 2015 is om te komen tot plug en play compatibiliteit tussen 
conceptoplossingen op gebouwdeelniveau. Met conceptoplossingen worden integrale oplossingen 
bedoeld die per project industrieel op maat worden gemaakt, maar hun onderscheidende 
kenmerken steeds behouden. Deze gebouwdelen moeten in steeds wisselende samenstellingen en 
van steeds verschillende fabrikanten vrijelijk met elkaar gecombineerd kunnen worden. Het huidige 
montageproces maakt al gebruik van deze visie wanneer gekeken worden naar het koppelen van de 
installaties, maar voor andere installaties en het monteren zou het ook toegepast kunnen worden. 
Hiervoor is verdere ontwikkeling van standaard producten nodig bij drie activiteiten, zie tabel 
2.2.3.1.1. Het uitgangspunt ontkoppelen van bouwdelen sluit aan bij geprefabriceerde producten van 
de visie Slimbouwen.  
Met Industrieel bouwen kan een snelle en efficiënte vorm van bouwen waarbij voorbereiding, 
productie, logistiek en montage optimaal op elkaar zijn afgestemd bereikt worden. Door installaties 
en bouwkundige voorzieningen op een intelligente manier te integreren kan dit ook gerealiseerd 
worden bij iQwoning®. Hiervoor is industrialisering van aansluitingen en details een uitgangspunt die 
bij 11 van de 14 activiteiten toegepast kan worden, zie tabel 2.2.3.1.1. 
Kenmerkend voor industrieel bouwen is de grote standaardisatie van proces en organisatie. Dankzij 
de opgebouwde ervaringen wordt voortdurende verbetering en stroomlijning van het proces 
mogelijk. Bovenstaande delen van Industrieel bouwen 2015 zijn gangbaar voor het verbeteren van 
het montageproces van een iQwoning®. 
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Tabel 2.2.3.1.1: Gangbare verbetermethoden 

IFD 
Door de elementen in de fabriek te produceren, kan er op de bouwplaats efficiënter gebouwd 
worden. In plaats van complete uitvoering van de elementen, is alleen nog de montage van de 
elementen nodig. Dit principe zou ook in de fabriek toegepast kunnen worden, zie tabel 2.2.3.1.1. Als 
in de fabriek geprefabriceerde installaties gebruikt worden moeten deze alleen nog gemonteerd 
worden. Dit uitgangspunt sluit aan bij Slimbouwen en Industrieel bouwen. De flexibiliteit bij 
productie en uitvoering in de fabriek en de gebruiksflexibiliteit na oplevering kan een toegevoegde 
waarde geven voor het montageproces.  
 
Conceptueel Bouwen 
Bij iQwoning® maakt de klant net zoals bij Conceptueel Bouwen een keuze uit een aantal concepten. 
Er bestaat een set van vooraf gedefinieerde keuzes op het gebied van maten en vormgeving. Elk 
concept speelt in op de behoeften van een specifieke doelgroep. Op het gebied van installaties 
worden nog wijzigingen doorgevoerd aan de hand van de wensen van de opdrachtgever. Op dit 
gebied kan het montageproces verbeteren met behulp van Conceptueel Bouwen. Wanneer voor de 
installaties standaard concepten worden gemaakt kan de klant een keuze maken uit één van deze 
concepten. Hierdoor zouden wijzigingen achteraf voorkomen kunnen worden en zal het proces 
gestandaardiseerd worden doordat de concepten herhaald kunnen worden in latere projecten. Deze 
uitgangspunten sluiten aan bij Industrieel bouwen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Living Building Concept 
Bij het Living Building Concept is de sleutel de overstap van vraag gedreven aanbod naar aanbod 
gedreven vraag. Bij het LBC kunnen aannemers creatieve oplossingen aandragen en kunnen klanten 
een aannemer kiezen die de beste oplossing voor een bepaald probleem of een bepaalde vraag 
heeft. Dit principe wordt al toegepast bij iQwoning® en kan daarom het montageproces niet 
verbeteren. 
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Tabel 2.2.3.2.1: Gangbare verbetermethoden 

2.2.3.2 Verbetermethoden voor een specifiek deel van het montageproces 
Lean (Manufacturing) 
Lean manufacturing is gericht op het herkennen van verspillingen in processen. Bij Lean worden 
alleen zaken die waarde toevoegen voor de klant, als nuttig beschouwd. Poka Yoke en Line balancing 
zijn gangbaar om het montageproces van iQwoning® te verbeteren. 
 
Poka Yoke 
Poka Yoke is gericht op oplossingen die voorkomen dat er fouten worden gemaakt. Als deze manier 
van produceren bij alle 14 activiteiten bij iQwoning® wordt toegepast kan het montageproces per 
deel worden verbeterd, zie tabel 2.2.3.2.1. Wanneer het monteren en koppelen van installaties maar 
op één manier kan, wordt het montageproces versneld en worden faalkosten verminderd. 
 
Line balancing 
Als opeenvolgende stappen niet van gelijke duur zijn dan ontstaan er wachttijden. Door de stappen 
in te korten en/of te vermeerderen kunnen de wachttijden verkleind worden. Dit kan ook bij de 
activiteiten ter plaatse van de waterpasplaatsen toegepast worden. Hierdoor kan de 

procesverstoringen die plaatsvinden opgelost worden. 
 
Theory of Contraints (ToC) 
Door de bottlenecks of constraints in een logistieke keten optimaal te exploiteren, en alle andere 
bedrijfsprocessen daaraan ondergeschikt te maken, wordt de efficiency van een voortbrengingsketen 
als geheel verbeterd. Dit gebeurt dan, door oorzaken, gevolgen en kansen in kaart te brengen met 
behulp van zogenaamde Strategy & Tactics Trees. De strategy and tactics tree is een hulpmiddel om 
meer in detail te bepalen wat je wilt veranderen, in welke richting en hoe. Met behulp van dit 
hulpmiddel kan een focus gegeven worden aan andere verbetermethoden. 
 
(Lean) Six Sigma 
Six Sigma reduceert de variatie in productie- en bedrijfsprocessen. Six Sigma komt in beeld zodra er 
hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit, of als er relatief veel uitval van producten is. Met behulp 
van de DMAIC cyclus kan een gefaseerde en gecontroleerde projectaanpak gerealiseerd worden. 
Door het continu werken aan het verbeteren van producten en diensten kan bij 13 van de 14 
activiteiten het montageproces verbeterd worden, zie tabel 2.2.3.2.1. Om de doorlooptijd te 
verbeteren moet onderzocht worden waar de verspillingen zitten. Wanneer duidelijk is waar deze 
zitten kunnen ze worden verbeterd. 
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Quick Response Manufacturing (QRM) 
Bij Quick Response Manufacturing (QRM) draait alles om het boeken van tijdwinst in het traject van 
bestellen tot afleveren bij de klant. Bij Quick Response Manufacturing wordt de werkvloer opgedeeld 
in flexibele en multidisciplinair 'bemenste' productie cellen. Vervolgens wordt ernaar gestreefd de 
doorlooptijd zo kort mogelijk te maken. Dit principe wordt al toegepast bij iQwoning® en kan 
daarom het montageproces niet verbeteren. 
 
Deming-cirkel 
De cirkel van Deming gaat over procesbesturing. Door het proces te beheren, probeert men een 
optimaal resultaat te bewerkstelligen. Het wordt ook wel het PDCA-wiel genoemd, naar aanleiding 
van de activiteiten plan-do-check-act (PDCA) die in de cirkel vermeld zijn. Om een activiteit of een 
reeks van activiteiten efficiënt aan te pakken, doorloop je voortdurend de PDCA-cyclus vier stappen. 
Dit principe zou toegepast kunnen worden wanneer het uitvoeringsplan is geschreven, maar niet bij 
het verbeteren van het montageproces. Wanneer het uitvoeringsplan is geschreven kan het proces 
continu worden verbeterd. 
 
Total Productive Maintenance (TPM)  
Het doel van TPM is om de productiefaciliteiten in een zodanig conditie te brengen en te houden dat 
een ongestoorde productie- of procesgang kan plaatsvinden. De filosofie streeft naar minimalisatie 
van onverwachte verstoringen, het verbeteren van de machinebeschikbaarheid en de productiviteit 
in een veilige werkomgeving. Doordat er bij het montageproces van een iQwoning® geen machines 
gebruikt worden die verbeterd moeten worden, is deze tool niet geschikt voor het verbeteren van 
het montageproces. 
 
Reliability Centered Maintenance (RCM) 
Reliability Centered Maintenance (RCM) richt zich primair op het vergroten van de betrouwbaarheid 
van het productieapparaat en legt het accent op het voorkomen van de gevolgen van 
machinestoringen. Doordat er bij het montageproces van een iQwoning® geen machines gebruikt 
worden die verbeterd moeten worden, is deze tool niet geschikt voor het verbeteren van het 
montageproces. 
 
World Class Manufacturing (WCM) 
De kern van de filosofie achter World Class Manufacturing is het terugdringen van verliesposten, 
gedefinieerd als posten die geen waarde toevoegen aan het product. WCM is de optimale balans 
tussen de hoogste klantnorm tegen de laagste integrale kosten. WCM staat voor systematisch 
streven naar foutreductie, kwaliteitsborging en productie-excellentie. Doordat er bij het 
montageproces van een iQwoning® geen machines gebruikt worden die verbeterd moeten worden, 
is deze tool niet geschikt voor het verbeteren van het montageproces. 
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Tabel voordelen en uitgangspunten gangbare verbetermethoden  
Om een duidelijk beeld te krijgen van de gangbare verbetermethoden zijn deze samengevoegd in 
onderstaande tabel. In deze tabel wordt per verbetermethoden zijn uitgangspunten en voordelen 
benoemd.  
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2.3 Mogelijke installatiesystemen en montagetechnieken voor verbeteren 
montageproces 
Om de geconstateerde knelpunten uit het vooronderzoek op lossen, moet gezocht worden naar 
verbeteringen voor het montageproces. Om verbeteringen op het gebied van installatiesystemen en 
montagemethoden door te kunnen voeren, is onderzocht welke mogelijkheden er op de markt zijn 
en welke toepasbaar zijn binnen het iQwoning® concept.  

2.3.1 Installatiesystemen en montagemogelijkheden voor verbeteren montageproces 
In de iQwoningen zitten verschillende installaties gemonteerd. Deze installaties zijn te onderscheiden 
in werktuigbouwkundige en elektrische installaties. De werktuigbouwkundige installaties die in een 
iQwoning® worden geïnstalleerd, zijn klimaatinstallaties en sanitaire installaties. Met klimaat-
installaties worden de installaties bedoeld die de verwarming, ventilatie en airconditioning regelen. 
Bij iQwoningen wordt gebruik gemaakt van verwarming en ventilatie. Onder het begrip sanitair 
worden alle installatieonderdelen bedoeld die in gebouwen worden geïnstalleerd voor de verzorging 
voor het menselijk lichaam. Met sanitair worden de installaties bedoeld die op de waterleiding zijn 
aangesloten en die daarnaast een afvoer hebben. De elektrische installaties zijn het bij elkaar horend 
geheel van elektrische apparaten, aansluitingen en verbindingen, die zich bevinden in de woning. De 
elektrische installaties van een woning omvat naast de meterkast, alle zaken die hierop zijn 
aangesloten zoals: buizen, kabels, leidingen, schakelaars, wandcontactdozen, verlichtingsarmaturen, 
machines, toestellen en al wat nodig is om deze apparaten te voorzien van elektrische energie. Om 
het huidige montageproces te verbeteren is onderzocht welke installatiesystemen en 
montagemogelijkheden toegepast kunnen worden in een iQwoning®. De documentatie van de 
installatiesystemen en montagemogelijkheden zijn terug te vinden in het onderzoeksrapport: Het 
montageproces van installaties bij een iQwoning® (Voorde, 2014) 

2.3.1.1 Verwarming 
Elektrische vloerverwarming 
Een oplossing voor de vloerverwarming is elektrische vloerverwarming. Met elektrische 
vloerverwarming kan een ruimte onafhankelijk van het CV systeem verwarmt worden, hierdoor hoeft 
geen warmtepomp installatie geplaatst te worden. Elektrische vloerverwarming is er in drie 
verschillende vormen: 

 Kabels 

 Matten 

 Folies 
 

Water vloerverwarming 
Uponor Comfort pipe plus 
Recent is de nieuwe Uponor Comfort Pipe PLUS leiding op de markt gebracht. Door de unieke UAX 
vernetting is deze leiding bijzonder degelijk, flexibel en elastisch. Ideaal voor een snelle, efficiënte 
verwerking. Voor de verbinding van de Comfort Pipe PLUS kan gebruik gemaakt worden van de 
Uponor Quick & Easy fittingtechnologie. De leiding wordt voorzien van een Quick & Easy ring, na 
expanderen van het geheel kan de Quick & Easy fitting er in gestoken worden.  
 
Verdeler vloerverwarming met steekfittingen 
Voor het kunststof leidingsysteem TECElogo introduceert TECE een nieuwe verdeler voor 
vloerverwarming voorzien van steekfittingen. De verbindingen kunnen volledig met de hand worden 
gemaakt. Het is een kwestie van de buis voorbereiden, de buis in de fitting steken en de verbinding is 
gemaakt. Een voordeel van de steekfittingen is dat deze na demontage opnieuw zijn te gebruiken. De 
klemring in de fitting beschadigt de buis niet, zodat de buis zonder bewerking opnieuw gebruikt kan 
worden. Om de insteekdiepte te controleren is de huls van de fitting van een transparant deel 
voorzien.  
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Afbeelding 2.3.1.1.1: Climarad 

Montage vloerverwarming 
Noppenplaat 
Noppenplaten zijn speciaal ontworpen om de voorbereiding van de vloer, voor het leggen van 
verwarmingsbuizen, te vereenvoudigen waardoor de installatietijd vermindert. Tevens maken de 
noppenplaten het mogelijk om op een snelle en makkelijke manier vloerverwarmingsbuizen te 
bevestigen. Nadat de isolatieplaten gelegd zijn, worden de verwarmingsbuizen vastgeklikt tussen de 
kunststof noppenpanelen. 
 
Magnum spacerstrips 
Met behulp van de Magnum spacerstrips kunnen de leidingen op een eenvoudige manier 
gemonteerd worden. De strips moeten op de wapening bevestigd worden. 
 
Verlengstok vlechtmachine 
Door de speciale neusaanpassing en een verlengstok, kan staand gevlochten worden. Met de 
speciale verlengstok kunnen klachten aan handen, knieën en rug voorkomen worden.  
 
Tacker 
Bij deze manier van vloerverwarming installeren, worden de leidingen met behulp van Tacker-clips 
op 20mm of 30mm dikke isolatieplaten bevestigd. Als dit systeem bij iQwoning® moet werken 
zouden de clips aangepast moeten worden, zodat ze sluiten om de leiding en wapening. 
 

Convectoren 
Wand en plafondstralingspaneel 
MAGNUM Radiance Plus is een wandstralingspaneel dat zeer geschikt is voor ruimtes, die geen 
continue bezettingsgraad hebben, en in korte tijd op temperatuur gebracht dienen te worden. De 
wandpanelen produceren naast stralingswarmte ook convectie-warmte. De combinatie van warme 
lucht en infrarode warmtegolven resulteert na zeer korte tijd al in een optimaal comfort gevoel. De 
panelen zijn stekkerklaar en standaard voorzien van een ophangsysteem. Naast wandpanelen zijn er 
ook plafondpanelen beschikbaar. 
 
Infrarood wand- en plafondstralingspaneel 
Het Ecosun infrarood stralingspaneel is een lage temperatuur infrarood stralingspaneel leverbaar in 
plafond en wand-uitvoering. Het Ecosun stralingspaneel maakt gebruik van het principe van 
stralingsverwarming: de zogenaamde infrarood verwarming. De unieke oppervlakte-afwerking en 
een zeer gelijkmatige verdeling van de warmte uitstraling over het oppervlak van het paneel 
resulteert in een maximaal aandeel van warmte-energie in de vorm van straling. Het paneel is visueel 
vrijwel niet te onderscheiden in een systeemplafond. 
 
Climarad 
Climarad is een unieke combinatie van intelligente 
gebalanceerde ventilatie met de comfortabele 
warmte van een design-radiator, zie afbeelding 
2.3.1.1.1. In ieder vertrek wordt een unit geplaatst 
die verschillende functies in één apparaat 
combineert. Deze functies zijn verwarmen, 
ventileren, filtreren buitenlucht, 
warmteterugwinning en nachtkoeling 
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Afbeelding 2.3.1.3.1: Ridgid RP340 

Centrale verwarming 
Nano30 
De Nano30 onderscheidt zich van andere hr-combitoestellen door de geringe afmetingen. Het is het 
kleinste cv-toestel ter wereld: een handzame kubus van 30 x 30 centimeter, ongeveer twee keer zo 
klein als alle andere modellen. 
 
CombiVolt 
De CombiVolt is een zogenaamde HR-ketel of micro-wkksysteem: een cv-ketel die elektriciteit 
produceert en de restwarmte gebruikt voor verwarming en warm water, en daarmee het rendement 
ten opzichte van een HR107-ketel verbetert. 

2.3.1.2 Ventilatie 
Het Passiefhuistoestel 
Het Passiefhuistoestel is een geïntegreerd toestel voor passiefhuizen of woningen die voldoen aan de 
passiefhuisnorm. Het Passiefhuistoestel zorgt voor verwarming, voor ventilatie met hoog 
warmteterugwinrendement en voor warm tapwater. Daarbij wordt zonnewarmte zowel voor 
verwarming als voor warmtapwaterbereiding benut. Omdat alle functies in één toestel zijn 
geïntegreerd, zijn de installatieonderdelen goed op elkaar afgestemd; er is een minimum aan 
installatietechniek nodig. 

2.3.1.3 Sanitaire installaties 
Prefab natte celsysteem 
Vanuit de overtuiging dat bouwen beter, sneller en goedkoper kan, is een prefab-unit ontwikkeld die 
alle bestaande concepten ver voorbijstreeft. Een prefab badkamer, toiletgroep, shop of pantry die 
topkwaliteit en maatwerk combineert met tijdwinst en kostenbesparing. De prefab-unit biedt 
onbegrensde mogelijkheden: voor alle denkbare omgevingen, met élke inrichting en afwerking. 
Gebouwd exact volgens de specificaties van de klant. Alles kan, alles is mogelijk. 
 
Smartline 
Smartline is een revolutionair systeem voor binnenriolering. Uitwisselbaar met bestaande 
leidingsystemen, gefixeerde afdichtingsringen, snel monteerbaar, zonder lijmen en blijvend 
demontabel. Het ontwerp van de verbindingen maakt dat het leidingwerk makkelijk te reinigen is en 
het voorkomt dat er glijmiddel op de zichtbare delen van de buis terechtkomt. 

 
Water-, convector- en eventuele gasleidingen 
Ridgid RP340 Persmachine 
RIDGID bied een performante persmachine met de afmeting en het 
gewicht van een mini-tool, zie afbeelding 2.3.1.3.1. Hoewel 30% 
kleiner en 17% lichter, levert deze persmachine dezelfde 
betrouwbaarheid met bijkomende voordelen: 25% langer 
onderhoudsinterval en de unieke mogelijkheid om zowel op batterij 
als op netspanning te werken met dezelfde tool. 
 
Wavin Hep2o Push-fit leidingsysteem 
Door de push-fit techniek en de flexibele kunststof leidingen is het systeem gemakkelijk en snel te 
installeren. Er hoeft niet worden geïnvesteerd in speciale gereedschappen. Door het In4Sure® 
systeem voelt u of de buis volledig tot de stootrand is ingestoken. Na het insteken van de buis, draait 
u deze in de fitting. Wanneer de buis de stootrand raakt, voelt u een ‘trilling’, veroorzaakt doordat 
het geprofileerde eind van de steunbus contact maakt met de gekartelde zitting van de fitting. 
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Afbeelding 2.3.1.3.2: RTM fitting 

Uponor RTM fitting technologie 
De geïntegreerde persfunctie van de Uponor RTM fitting (afbeelding 2.3.1.3.2) verbindt leidingen 
snel, veilig en zonder persgereedschappen. Bij het inschuiven. De Uponor meerlagenleiding en 
Uponor RTM fitting worden in drie eenvoudige arbeidsstappen verbonden: afsnijden, kalibreren en 
persen. Het persen, waarvoor bij andere systemen 
persgereedschap benodigd is, geschiedt simpelweg door de 
leiding in de fitting te schuiven tot een duidelijke “klik” hoorbaar 
is. Door het inschuiven van de leiding wordt de geïntegreerde 
persprocedure geactiveerd. De gekleurde veiligheidspen in de 
fitting schiet los, waardoor de voorgespannen ring met memory-
effect als geïntegreerd persgereedschap fungeert. 
 
Uponor Quick & easy koppeling 
Uponor Quick & Easy is het perfecte installatiesysteem voor de flexibele en snelle drinkwater- en 
radiatoraansluiting. Voor beide toepassingsgebieden kan een keuze worden gemaakt uit twee Quick 
& Easy fittingassortimenten: van messing en van polyphenylsulfon (PPSU), een kunststof met een 
zeer hoog prestatieniveau. Het leidingmateriaal wordt bij deze verbinding afdichtingsmateriaal. Er 
ontstaat een krachtige vormgesloten verbinding met de Quick & Easy fitting. O-ringen zijn niet nodig 
om een 100% veilige verbinding van fitting en leiding te verkrijgen. Ook kostbare werkzaamheden 
zoals lassen of solderen vervallen. 

2.3.1.4 Elektrische installaties 
Instortvoorzieningen  
Prefix inbouwdoos 
De inbouwdoos met Prefix-montagesysteem, is een eenvoudige en snelle installatie op de 
tegenbekisting zonder tegenstukken. De eendelige doos met twee geïntegreerde frontdelen, oefent 
dankzij de verende montageklemmen een grote druk uit op de tegenbekisting en zorgt op die manier 
voor een nauwkeurige plaatsing en een gave wand. 
 
Magneet sparingen 
Met behulp van magneet sparingen kan een hogere maatvastheid behaald worden. Tevens hoeven 
de sparingen niet met extra handelingen vastgezet te worden en kunnen opnieuw gebruikt worden. 

 
Elektraleidingen doorvoeren  
Energievoorziening en datakabel in één buis 
Fränkische introduceert met FFKuS-POF net een nieuw type flexibele elektrobuis, waarbij een POF 
kabel al is geïntegreerd. Dit betekent dat de energievoorziening en datakabel probleemloos in één 
buis kunnen worden geïnstalleerd. Dit bespaart kosten en verhoogt de flexibiliteit van de installatie. 
 
Flexibele buis met draad 
Een voorbedrade flexibele buis maakt het doortrekken van kabels niet meer nodig! De flexibele buis 
is al voorzien van bedrading en zeer geschikt als installatie kabel. De flexibele buis houdt de 
installatiedraden bij elkaar en zorgt er voor dat u in een kort tijdsbestek uw installatie gereed kunt 
maken. 
 
Stekerbare installaties  
Bij stekerbaar installeren wordt een installatie opgebouwd uit onderdelen die zijn voorzien van 
uniforme installatiestekers. Hierdoor wordt installeren een kwestie van ‘plug and play’ en hoeft u 
niet meer op de bouw kabels te strippen of op maat te maken. Stekerbaar installeren bespaart veel 
tijd en voorkomt faalkosten. Het stekerbare principe geld ook voor het afmonteren van de elektra. 
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Afbeelding 2.3.1.4.1: Stekerbare inbouwdoos 

Elektraleidingen in binnenwand 
Faay KBL-systeem 
Het FAAY KBL-systeem is voorzien van een doorlopende kabelruimte onder de FAAY wandpanelen. 
Het uitgekiende van het systeem is dat deze ruimte blijvend vrij toegankelijk blijft dankzij 
wegneembare plinten. Vanuit de horizontale ruimte zijn de verticale leidingschachten altijd 
bereikbaar. Met het FAAY KBL-systeem kunnen op iedere plaats in de wand en aan beide zijden 
elektra en datakabels worden getrokken. Bovendien is het mogelijk dat men aan de ene zijde van de 
scheidingswand het KBL-systeem toepast terwijl men het wandvlak aan de andere zijde betegelt. 
Bovendien is de plint doorontwikkeld, waardoor u nu onbeperkte keuzevrijheid heeft in 
wandafwerking. De wandpanelen blijven verplaatsbaar om een gebouw flexibel te kunnen indelen. 
 
Masterwall BOB-in 
MasterWall BOB-in is een Totaal Wand Concept voor het bouwen en afwerken van niet dragende 
scheidingswanden in de utiliteits- en woningbouw. De bouwelementen bestaan uit een unieke 
samenstelling van gips versterkt met vezels volgens eigen recept, gefabriceerd met de modernste 
productiemethodes. MasterWall introduceert de wand als Totaal Wand Concept met innovatieve 
bouwmethodes. MasterWall is voorzien van innovatief kabelgootsysteem (kimblok met kabelgoot), 
waardoor freeswerk in de wanden overbodig is. 
 
WINSTA stekerbare inbouwdoos 
WAGO slaagde erin om standaard hollewanddozen 
stekerbaar te maken, zie afbeelding 2.3.1.4.1. Er zijn twee 
type aansluitingen ontwikkeld, een bruine voor 
schakeltoepassing en een zwarte voor wandcontactdozen. 
Dankzij deze verschillende kleuren en codering is het 
onmogelijk om de verschillende kabels te verwisselen. 
Deze mogelijkheid om hollewanddozen stekerbaar te 
maken is toepasbaar in de ruwbouwfase wanneer alleen 
nog maar de aluminium stijlen voor de systeemwanden 
staan, maar ook wanneer aan één zijde de gipsplaten al 
zijn gemonteerd. Ook als de wanden al volledig zijn 
gesloten is het toepasbaar. 

 
Meterkast 
Prefab meterkast 
Wanneer de meterkast vooraf is geprefabriceerd hoeft deze alleen nog maar gemonteerd te worden. 
Hierdoor wordt het montageproces versneld en producten gestandaardiseerd. Er zijn prefab 
systemen ontwikkeld die met enkele uitgekiende standaardonderdelen uiterst flexibele en snelle 
oplossingen bieden. 
 

Meterkast montage 
Polfix+ 
Met Polfix+ is de elektrotechnische installatiemarkt een opvallende innovatie van eigen bodem rijker. 
Pipelife ontwikkelde in samenwerking met Nederlandse installateurs een totaal nieuwe 
montageklem voor elektrabuizen. In het ergonomisch vormgegeven Polfix+ systeem is keuze uit een 
‘alles ineen ‘ variant en een schietbare variant. De montagetijd-winst loopt op tot 25%. 
 

KNX schakelsysteem 
Bedrade schakelactor 
De schakelactor van Eaton is tijdens de productie al voorzien van de bedrading. Hierdoor zouden de 
drie losse draadjes niet meer geknipt, gestript en bevestigd hoeven te worden. 
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2.3.2 Gangbare installaties en montagemethoden voor iQwoning® concept 
Om een duidelijk beeld te krijgen van de behandelde installaties en montagemethoden zijn deze 
samengevoegd in onderstaande tabel. In deze tabel wordt per installaties of montagemethoden 
aangegeven bij welke activiteit deze gangbaar is.  
 

Tabel 2.3.2.1: Gangbare installaties en montagemethoden voor iQwoning 
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2.4. Huidige montageproces afzetten tegen verbetermethoden en mogelijke 
installatiesystemen 
Om de doelstelling te behalen moeten de hoofdprocessen zo dicht mogelijk bij het meest ideale 
montageproces kunnen komen. Om dat te realiseren moet het huidige montageproces verbeteren. 
In paragraaf 2.2 zijn gangbare verbetermethoden onderzocht. Hieruit zijn uitgangspunten gekomen 
waarmee het proces verbeterd kan worden. In dit hoofdstuk wordt gekeken of er installatiesystemen 
en/of montagemethoden aansluiten bij de gevonden uitgangspunten van de verbetermethoden en 
daardoor een mogelijkheid zijn om toe te passen. 

2.4.1 Mogelijke verbeteringen montageproces vanuit de verbetermethoden en 
installatiesystemen 
 

Monteren vloerverwarming 
Uit het onderzoek van de verbetermethoden komt naar voor dat het monteren van de 
vloerverwarming verbeterd kan worden aan de hand van de vijf uitgangspunten. Vanuit het 
onderzoek naar installatiesystemen en montage mogelijkheden komen tien mogelijkheden naar 
voren die het monteren van de vloerverwarming kunnen verbeteren. Als deze tien mogelijkheden 
vergeleken worden met de gangbare verbetermethoden, kan geconcludeerd worden dat twee 
uitgangspunten van de verbetermethoden toegepast kunnen worden. 
 
Geprefabriceerde producten & alleen nog montage van elementen nodig 
De uitgangspunten geprefabriceerde producten en alleen nog montage van elementen nodig kunnen 
direct toegepast worden. Dit zou kunnen met behulp van elektrische vloerverwarming in de vorm 
van matten of folies. Wanneer deze toegepast worden hoeft geen vloerverwarmingsleiding gelegd te 
worden. De matten kunnen uitgerold, direct op de wapening bevestigd worden. De folie zou op de 
bouwplaats gelegd moeten worden onder een dun pakket. Het nadeel hiervan is dat meer 
handelingen nodig zijn op de bouwplaats en de vloer afgewerkt moet worden. 
Naast de elektrische vloerverwarming zouden de uitgangspunten ook met behulp van de Climarad en 
de (infrarood) wand- en plafondstralingspanelen gerealiseerd kunnen worden. Deze convectoren 
werken op stroom, waardoor geen leidingen nodig zijn in de vloer en waardoor de handeling het 
monteren van de vloerverwarming vervalt. Het nadeel van de convectoren is dat deze in het zicht 
zitten. Tevens moeten stroomvoorzieningen in het element komen.  
 

Prepareren wapeningskorf (in de mal)  
Uit het onderzoek van de verbetermethoden komt naar voor dat het prepareren van de 
wapeningskorf (in de mal) verbeterd kan worden aan de hand van tien uitgangspunten. Vanuit het 
onderzoek naar de verschillende installatiesystemen en montage mogelijkheden komen vijf 
mogelijkheden naar voren die het prepareren van de wapeningskorf (in de mal) kunnen verbeteren. 
Als deze vijf mogelijkheden vergeleken worden met de gangbare verbetermethoden, kan 
geconcludeerd worden dat vier uitgangspunten van de verbetermethoden direct toegepast kunnen 
worden. 
 
Industrialisering van aansluitingen en details & niet de goedkoopste maar de beste oplossing 
Het uitgangspunt industrialisering van aansluitingen en details kan gehaald worden door innovatieve 
oplossingen op het gebied van aansluitingen van waterleidingen, namelijk het Uponor RTM 
fittingtechnologie en het Wavin Hep2o Push-fit leidingsysteem. Beide systemen maken gebruik van 
drukfittingen waardoor er niet geperst hoeft te worden met een persmachine. Deze fittingen zijn niet 
de goedkoopste koppelingen, maar er moet onderzocht worden of het qua tijdswinst misschien wel 
de betere oplossing is. 
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Een andere innovatie aansluiting wordt gerealiseerd met de Prefix inbouwdoos. De Prefix 
inbouwdoos is voorzien van twee geïntegreerde frontdelen, waardoor deze snel zijn te monteren op 
de wapening. De verende montageklemmen oefenen een grote druk uit op de tegenbekisting 
waardoor ze zorgen voor een nauwkeurige plaatsing en een gave wand. Deze inbouwdoos is duurder 
dan de huidige inbouwdoos, maar bij de prefix zijn geen extra ankers nodig voor de bevestiging.  
 
Oplossingen die voorkomen dat fouten worden gemaakt 
Bij de Prefix inbouwdoos is de kans op verschuivingen nihil, hierdoor verminderd de kansen op 
fouten. Hetzelfde geld voor de magneet sparingen. De piepschuimblokken die in het huidige 
montageproces gebruikt worden zijn niet maatvast en gaan zwemmen in de kist tijdens de stort.  
 
Continue werken aan het verbeteren van producten en diensten 
Een voorbeeld van verbeteren van producten is de Ridgid RP340 Persmachine. Door zijn lichte 
gewicht is deze makkelijk te gebruiken door de installateur en een verbetering ten opzichte van 
andere producten. 
 

Monteren leidingen onder betonnen casco 
Uit het onderzoek van de verbetermethoden komt naar voor dat het monteren van de leidingen 
onder het betonnen casco aan de hand van tien uitgangspunten verbeterd kan worden. Vanuit het 
onderzoek naar de verschillende installatiesystemen en montage mogelijkheden komt één 
mogelijkheid naar voren die het monteren van de leidingen onder het betonnen casco kan 
verbeteren. Als deze mogelijkheid vergeleken wordt met de gangbare verbetermethoden, kan 
geconcludeerd worden dat één uitgangspunten van de verbetermethoden direct toegepast kunnen 
worden. 
 
Alleen nog montage van elementen nodig 
Als er gekozen wordt om de Climarad toe te passen, wordt hiermee ook de ventilatie geregeld. 
Hierdoor zijn er geen mechanische ventilatie leidingen meer nodig en vervalt deze activiteit. Bij de 
Cilmarad is alleen nog de montage van het apparaat en een extra stroomtoevoer nodig. 
 

Doorvoeren elektra 
Uit het onderzoek van de verbetermethoden komt naar voor dat het doorvoeren van de elektra aan 
de hand van zeven uitgangspunten verbeterd kan worden. Vanuit het onderzoek naar de 
verschillende installatiesystemen en montage mogelijkheden komen zes mogelijkheden naar voren 
die het doorvoeren van de elektra kunnen verbeteren. Als deze zes mogelijkheden vergeleken 
worden met de gangbare verbetermethoden, kan geconcludeerd worden dat vier uitgangspunten 
van de verbetermethoden direct toegepast kunnen worden. 
 
Geprefabriceerde producten & verdere ontwikkeling van standaard producten 
De ontwikkeling van standaard producten lijd vaak tot geprefabriceerde producten. Voorbeelden 
hiervan zijn een flexibele buis met daarin al draad, energievoorziening en datakabel in één buis en 
stekerbare leidingen en inbouwdozen. Wanneer deze geprefabriceerde producten toegepast worden 
hoeft er geen draad meer getrokken te worden. Hierdoor zou het montageproces versneld kunnen 
worden. 
 
Industrialisering van aansluitingen en details & alleen nog montage van elementen nodig 
Een voorbeeld van industrialisering van aansluitingen en details zijn stekerbare leidingen en 
inbouwdozen. Bij stekerbare leidingen en inbouwdozen worden alle aansluitingen gerealiseerd met 
behulp van een stekker verbinding. Hierdoor is alleen nog maar de montage van de leidingen nodig 
wat tijdwinst op kan leveren. 
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Verlengen standleiding 
Uit het onderzoek van de verbetermethoden komt naar voor dat het verlengen van de standleiding 
verbeterd kan worden aan de hand van vier uitgangspunten. Vanuit het onderzoek naar de 
verschillende installatiesystemen en montage mogelijkheden komt één mogelijkheid naar voren die 
het verlengen van de standleiding kunnen verbeteren. Als deze mogelijkheid vergeleken worden met 
de gangbare verbetermethoden, kan geconcludeerd worden dat drie uitgangspunten van de 
verbetermethoden direct toegepast kunnen worden. 
 
Geprefabriceerde producten, scheiding van de leidingen van de bouwkundige delen & 
industrialisering van aansluitingen en details 
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een geprefabriceerd nat celsysteem wordt deze op een 
andere locatie of buiten het element gebouwd en geprefabriceerd geplaatst. Hierdoor worden de 
leidingen gescheiden van de bouwkundige delen. Het voordeel is dat er geen procesverstoring 
plaatsvind, maar het aansluiten en koppelen vereist meer aandacht. 

 
Verlengen gasleiding 
Uit het onderzoek van de verbetermethoden komt naar voor dat het verlengen van de gasleiding aan 
de hand van vier uitgangspunten verbeterd kan worden. Vanuit het onderzoek naar de verschillende 
installatiesystemen en montage mogelijkheden komt één mogelijkheid naar voren die het verlengen 
van de gasleiding kan verbeteren. Als deze mogelijkheid vergeleken wordt met de gangbare 
verbetermethoden, kan geconcludeerd worden dat één uitgangspunten van de verbetermethoden 
direct toegepast kunnen worden. 
 
Continue werken aan het verbeteren van producten en diensten 
Een voorbeeld van verbeteren van producten is de Ridgid RP340 Persmachine. Door zijn lichte 
gewicht is deze makkelijk te gebruiken door de installateur en een verbetering ten opzichte van 
andere producten. 
 

Aanleggen elektra in binnenwand 
Uit het onderzoek van de verbetermethoden komt naar voor dat het aanleggen van de elektra in de 
binnenwand aan de hand van twaalf uitgangspunten verbeterd kan worden. Vanuit het onderzoek 
naar de verschillende installatiesystemen en montage mogelijkheden komen zes mogelijkheden naar 
voren die aanleggen van de elektra in de binnenwand kunnen verbeteren. Als deze zes 
mogelijkheden vergeleken worden met de gangbare verbetermethoden, kan geconcludeerd worden 
dat vijf uitgangspunten van de verbetermethoden direct toegepast kunnen worden. 
 
Geprefabriceerde producten & verdere ontwikkeling van standaard producten 
De ontwikkeling van standaard producten lijd vaak tot geprefabriceerde producten. Voorbeelden 
hiervan zijn een flexibele buis met daarin al draad, energievoorziening en datakabel in één buis en 
stekerbare leidingen en inbouwdozen. Wanneer deze geprefabriceerde producten toegepast worden 
hoeft er geen draad meer getrokken te worden. Hierdoor zou het montageproces versneld kunnen 
worden. 
 
Ontwikkeling van conceptoplossingen voor bouwdelen 
Een ontwikkeling van een conceptoplossing is het FAAY KBL-systeem. Het FAAY KBL-systeem is 
voorzien van een doorlopende kabelruimte onder de FAAY wandpanelen. Vanuit de horizontale 
ruimte zijn de verticale leidingschachten altijd bereikbaar. Met het FAAY KBL-systeem kunnen op 
iedere plaats in de wand en aan beide zijden elektra en datakabels worden getrokken. Een andere 
ontwikkeling is de MasterWall BOB-in is een Totaal Wand Concept die bestaat uit een unieke 
samenstelling van gips versterkt met. MasterWall is voorzien van innovatief kabelgootsysteem, 
waardoor freeswerk in de wanden overbodig is. 
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Industrialisering van aansluitingen en details, alleen nog montage van elementen nodig 
Een voorbeeld van industrialisering van aansluitingen en details zijn, net zoals beschreven bij het 
doorvoeren van de elektra, stekerbare leidingen en inbouwdozen. Bij stekerbare leidingen en 
inbouwdozen worden alle aansluitingen gerealiseerd met behulp van een stekker verbinding. 
Hierdoor is alleen nog maar de montage van de leidingen nodig wat tijdwinst op kan leveren. 
 

Monteren verdeler  
Uit het onderzoek van de verbetermethoden komt naar voor dat het monteren van de verdeler 
verbeterd kan worden aan de hand van acht uitgangspunten. Vanuit het onderzoek naar de 
verschillende installatiesystemen en montage mogelijkheden komen zeven mogelijkheden naar 
voren die het monteren van de verdeler kunnen verbeteren. Als deze zeven mogelijkheden 
vergeleken worden met de gangbare verbetermethoden, kan geconcludeerd worden dat drie 
uitgangspunten van de verbetermethoden direct toegepast kunnen worden. 
 
Geprefabriceerde producten & alleen nog montage van elementen nodig 
De uitgangspunten geprefabriceerde producten en alleen nog montage van elementen nodig kunnen 
direct toegepast worden. Dit zou kunnen met behulp van elektrische vloerverwarming in de vorm 
van matten of folies. Wanneer deze toegepast worden hoeft geen verdeler geplaatst te worden en 
vervalt deze activiteit. 
Naast de elektrische vloerverwarming zouden de uitgangspunten ook met behulp van de Climarad en 
de (infrarood) wand- en plafondstralingspanelen gerealiseerd kunnen worden. Deze convectoren 
werken op stroom en hebben geen verdeler nodig. Het nadeel van de convectoren is dat deze in het 
zicht zitten. Tevens moeten stroomvoorzieningen in het element komen.  
 
Industrialisering van aansluitingen en details 
Het uitgangspunt industrialisering van aansluiting en details kan gehaald worden door het gebruik 
van steekfittingen om de vloerverwarmingsleidingen met de verdeler te koppelen. Deze 
verbindingen kunnen volledig met de hand worden gemaakt.  
 

Monteren convectoren 
Uit het onderzoek van de verbetermethoden komt naar voor dat het monteren van de convectoren 
aan de hand van twaalf uitgangspunten verbeterd kan worden. Vanuit het onderzoek naar de 
verschillende installatiesystemen en montage mogelijkheden komen twee mogelijkheden naar voren 
die het monteren van de convectoren kunnen verbeteren. Als deze twee mogelijkheden vergeleken 
worden met de gangbare verbetermethoden, kan geconcludeerd worden dat twee uitgangspunten 
van de verbetermethoden direct toegepast kunnen worden. 
 
Industrialisering van aansluitingen en details 
Een industrialisering van aansluitingen is de Uponor Quick & Easy fitting van polyphenylsulfon 
(PPSU). Het leidingmateriaal wordt bij deze verbinding afdichtingsmateriaal. Er ontstaat een 
krachtige vormgesloten verbinding met de Quick & Easy fitting. O-ringen zijn niet nodig om een 100% 
veilige verbinding van fitting en leiding te verkrijgen.  
 
Continue werken aan het verbeteren van producten en diensten 
Een voorbeeld van verbeteren van producten is de Ridgid RP340 Persmachine. Door zijn lichte 
gewicht is deze makkelijk te gebruiken door de installateur en een verbetering ten opzichte van 
andere producten. 
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Sanitaire installaties 
Uit het onderzoek van de verbetermethoden komt naar voor dat het monteren van de sanitaire 
installaties verbeterd kan worden aan de hand van dertien uitgangspunten. Vanuit het onderzoek 
naar de verschillende installatiesystemen en montage mogelijkheden komen zes mogelijkheden naar 
voren die het monteren van de sanitaire installaties kunnen verbeteren. Als deze zes mogelijkheden 
vergeleken worden met de gangbare verbetermethoden, kan geconcludeerd worden dat vier 
uitgangspunten van de verbetermethoden direct toegepast kunnen worden. 
 
Geprefabriceerde producten & scheiding van de leidingen van de bouwkundige delen  
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een geprefabriceerd nat celsysteem wordt deze op een 
andere locatie of buiten het element gebouwd en geprefabriceerd geplaatst. Hierdoor worden de 
leidingen gescheiden van de bouwkundige delen. Het voordeel is dat er geen procesverstoring 
plaatsvind, maar het aansluiten en koppelen vereist meer aandacht. 
 
Industrialisering van aansluitingen en details 
Het uitgangspunt industrialisering van aansluiten en details kan gehaald worden door innovatieve 
oplossingen op het gebied van aansluitingen van waterleidingen, namelijk het Uponor RTM 
fittingtechnologie en het Wavin Hep2o Push-fit leidingsysteem. Beide systemen maken gebruik van 
drukfittingen waardoor er niet geperst moet worden met een machine. Deze fittingen zijn niet de 
goedkoopste aansluitingen, maar er moet onderzocht worden of het qua tijdswinst niet een betere 
oplossing is.  
Een andere aansluiting is de Uponor Quick & Easy fitting van polyphenylsulfon (PPSU). Het 
leidingmateriaal wordt bij deze verbinding afdichtingsmateriaal. Er ontstaat een krachtige 
vormgesloten verbinding met de Quick & Easy fitting. O-ringen zijn niet nodig om een 100% veilige 
verbinding van fitting en leiding te verkrijgen.  
Smartline binnenriolering is een industrialisering van aansluitingen en details omdat deze 
uitwisselbaar is met bestaande leidingsystemen. Het heeft gefixeerde afdichtingsringen, is snel te 
monteren zonder lijm, waardoor die blijvend demontabel is.  
 
Continue werken aan het verbeteren van producten en diensten 
Een voorbeeld van verbeteren van producten is de Ridgid RP340 Persmachine. Door zijn lichte 
gewicht is deze makkelijk te gebruiken door de installateur en een verbetering ten opzichte van 
andere producten. 
 

Monteren meterkast 
Uit het onderzoek van de verbetermethoden komt naar voor dat het monteren van de meterkast aan 
de hand van dertien uitgangspunten verbeterd kan worden. Vanuit het onderzoek naar de 
verschillende installatie en montage mogelijkheden komen drie mogelijkheden naar voren die het 
monteren van de meterkast kunnen verbeteren. Als deze drie mogelijkheden vergeleken worden met 
de gangbare verbetermethoden, kan geconcludeerd worden dat vier uitgangspunten van de 
verbetermethoden direct toegepast kunnen worden. 
 
Geprefabriceerde producten, scheiding van de leidingen van de bouwkundige delen & alleen nog 
montage van elementen nodig 
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een geprefabriceerde meterkast wordt deze op een andere 
locatie of buiten het element gebouwd. Hierdoor worden de leidingen gescheiden van de 
bouwkundige delen. Het voordeel is dat er geen procesverstoring plaatsvind, maar het aansluiten en 
koppelen vereist meer aandacht.  
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Industrialisering van aansluitingen en details  
Een voorbeeld van industrialisering van aansluitingen en details zijn stekerbare leidingen. Bij 
stekerbare leidingen worden alle aansluitingen gerealiseerd met behulp van een stekker verbinding. 
Hierdoor is alleen nog maar de montage van de leidingen nodig wat tijdwinst op kan leveren. 
 

KNX schakelsysteem 
Uit het onderzoek van de verbetermethoden komt naar voor dat het monteren van het KNX 
schakelsysteem aan de hand van zes uitgangspunten verbeterd kan worden. Vanuit het onderzoek 
naar de verschillende installatie en montage mogelijkheden komt één mogelijkheden naar voren die 
het monteren van het KNX schakelsysteem kunnen verbeteren. Als deze mogelijkheid vergeleken 
worden met de gangbare verbetermethoden, kan geconcludeerd worden dat twee uitgangspunten 
van de verbetermethoden direct toegepast kunnen worden. 
 
Geprefabriceerde producten & alleen nog montage van elementen nodig 
Om het uitgangspunt geprefabriceerde producten direct toe te passen bij het KNX schakelsysteem is 
door het gebruikt te maken van een bedrade schakelactor. De schakelactor van Eaton is tijdens de 
productie al voorzien van de bedrading. Hierdoor zouden de drie losse draadjes niet meer geknipt, 
gestript en bevestigd hoeven te worden. 
 

Afmonteren elektra 
Uit het onderzoek van de verbetermethoden komt naar voor dat het afmonteren van de elektra 
verbeterd kan worden aan de hand van zeven uitgangspunten. Vanuit het onderzoek naar de 
verschillende installatie en montage mogelijkheden komen vier mogelijkheden naar voren die het 
afmonteren van de elektra kunnen verbeteren. Als deze vier mogelijkheden vergeleken worden met 
de gangbare verbetermethoden, kan geconcludeerd worden dat drie uitgangspunten van de 
verbetermethoden direct toegepast kunnen worden. 
 
Geprefabriceerde producten, Industrialisering van aansluitingen en details & alleen nog montage 
van elementen nodig 
Een voorbeeld van industrialisering van aansluitingen en details en geprefabriceerde producten zijn 
stekerbare wandcontactdozen. Bij stekerbare wandcontactdozen worden alle aansluitingen 
gerealiseerd met behulp van een stekker verbinding. Hierdoor is alleen nog maar de montage van de 
wandcontactdoos nodig wat tijdwinst op kan leveren. 
 

 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xchAiF7mNjXskM&tbnid=bpG6qm0fTp_2uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.groen7.nl/tu-eindhoven-maakt-schone-diesel-en-benzine-van-afvalhout/&ei=fxJEUpDjOsWdtQbu1IHYBw&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNGZM804Zk1cMiP4C2EGFBDfvP4aUA&ust=1380279292963155


  
 
 

Afstudeerrapport M.D. ten Voorde 42 

Afbeelding 3.1: Schematische realisatieproces 

3. Ontwerpen nieuwe uitvoeringsmethode 
Nadat de onderzoeksvragen uit de onderzoeksfase zijn beantwoord, is het uitvoeringsplan 
ontworpen. Door het gebruiken van de verzamelde informatie kon een plan ontwikkeld worden 
waardoor de doelstelling behaald kan worden. Het doel is het ontwerpen van een uitvoeringsplan 
voor de installaties in een iQwoning®, waarbij minder handelingen nodig zijn, geen verspilling van 
tijd is, waar geen procesverstoring plaats vindt en waarin zorg wordt gedragen dat de vereiste hoge 
kwaliteit gebouwd wordt tegen lagere kosten dan het uitgedachte montageproces inclusief de 
gevolgkosten voor andere deelprocessen. Het ontwerpen van het plan gebeurt aan de hand van het 
programma van eisen dat is opgesteld.  
Om gestructureerd een ontwerpproces te doorlopen is voor de ontwerpfase gekozen voor de aanpak 
van methodisch ontwerpen volgens H.H. van den Kroonenberg. Deze methode start met een 
probleem definiërende fase waarin het probleem of de verbetering wordt vastgelegd. Om het 
gestelde doel te bereiken dienen een aantal functies vervult te worden. Op basis van deze functies, 
wordt met behulp van een morfologisch overzicht, mogelijke werkwijzen/manieren gezocht en 
ontworpen en zullen structuurlijnen worden gecreëerd. Het resultaat van deze fase is een 
principeschets van het ontwerp. Vervolgens worden de structuurlijnen getoetst aan de gestelde 
eisen en wensen. Na deze toetsing wordt de gekozen werkwijze uitgewerkt tot definitief ontwerp in 
het eindproduct. Zie afbeelding 3.1 voor de schematisering van het realisatieproces. 
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3.1 Programma van eisen uitvoeringsplan 
Het programma van eisen is de verzameling criteria waar het uitvoeringsplan aan moet voldoen en 
kan gezien worden als doelstelling van het ontwerpproces. Eisen zijn criteria die in acht genomen 
moeten worden bij het ontwerpen van het montageproces van een iQwoning®. Het ontwerp moet 
voldoen aan deze criteria om aanvaardbaar te zijn. Het programma van eisen dient als leidraad in de 
ontwerpfase van het afstudeerproject en tevens als wat waaraan het eindproduct getoetst wordt. Als 
uitgangspunt zal het montageproces opnieuw ontworpen worden op basis van gangbare 
verbetermethoden van processen. Het ontwerpen van nieuwe installaties wordt niet gedaan. Indien 
nodig zal een hulpmiddel ontworpen worden om het montageproces te verbeteren. De volgende 
eisen zijn aan het uitvoeringsplan gesteld: 

 
 Het monteren van de installaties, per iQwoning®, moet minder kosten dan de €9.581,26 van 

het uitgedachte montageproces van de installaties. 
 

 Bij het nieuwe montageproces van de installaties moet de vereiste hoge kwaliteit (SWK 
Garantie- en waarborgregeling 2010) gebouwd worden. 

 

 Het montageproces van de installaties, per iQwoning®, moet minder handelingen hebben en 
minder lang duren dan de 97,40 manuren van het uitgedachte montageproces van de 
installaties. 

 

 Bij het montageproces van de installaties moeten de installateurs en de overige werknemers 
beide zonder procesverstoringen kunnen werken.  

3.1.1 Wensen uitvoeringsplan 
Naast bovenstaande eisen zijn door de observaties en gesprekken punten naar voren gekomen 
waarvan het wenselijk is als hier bij het ontwerpen van het uitvoeringsplan rekening mee gehouden 
wordt. Wensen zijn een kenmerk van de inrichting die niet beslist behaald moeten worden, maar die 
toch van invloed kunnen hebben bij het kiezen tussen variantoplossingen die allemaal aan de eisen 
voldoen. Wensen kunnen gradueel beoordeeld worden.  

 

 De kosten van het montageproces liggen zo laag mogelijk. 
 

 Het montageproces heeft zo min mogelijk manuren nodig. 
 

 Het montageproces heeft zo min mogelijk handelingen nodig. 
 

 De kans op faalkosten zoveel mogelijk beperken.  
 

 Dat de geconstateerde knelpunten uit het vooronderzoek worden zoveel mogelijk opgelost. 
Dus de knelpunten die geconstateerd zijn op de bouwplaats worden ook meegenomen. 

 

 Het ontwerp van de iQelementen hoeft zo min mogelijk aangetast te worden. 
 

 De kosten voor een hulpmiddel liggen zo laag mogelijk. 
 

 Werkzaamheden worden door zo min mogelijk personen uitgevoerd. 
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3.2 Functiebepaling activiteiten 
Na het opstellen van eisen is de volgende stap in het ontwerpproces het vaststellen van de functies 
die het ontwerp dient te verrichten. De functie van een ontwerp kan omschreven worden als een 
handeling die plaats dient te vinden, opdat het gestelde doel wordt bereikt (Siers, 2004). Het 
vaststellen van de deelfuncties is van belang om de problematiek op te delen in onderdelen die 
gemakkelijker op te lossen zijn. Die onderdelen kunnen later samengevoegd worden tot een 
optimaal ontwerp.  

3.2.1 Hoofdfunctie van het ontwerp 
Het doel van het afstudeerproject is het ontwerpen van een werkwijze voor het montageproces van 
de installaties in een iQwoning®. Om het gestelde doel te bereiken, dient ervoor gezorgd te worden 
dat het ontwerp een bepaalde functie vervuld. Door het specificeren van de begintoestand en de 
eindtoestand kan de verrichten functie worden afgeleid.  
De begintoestand kan gedefinieerd worden als een set bekistingstekeningen en materialen. In de 
eindsituatie moet dit leiden tot zes iQelementen, die samen een iQwoning® maken, met daarin alle 
benodigde installaties gemonteerd en/of aangebracht. Voor het montageproces van de installaties 
zijn er verschillende hoofdfuncties die ervoor moeten zorgen dat deze eindsituatie behaald wordt, 
namelijk: 
 

 De vloerverwarmingsleiding moet gelegd worden. 

 Prepareren van de wapeningskorf 

 Prepareren van de wapeningskorf in de mal. 

 Prepareren betonnen casco voor afbouw. 

 De elektra moet doorgevoerd worden. 

 De standleiding moet verlengd worden. 

 De gasleiding moet verlengd worden. 

 Elektra moet aangelegd worden in de binnenwand. 

 De verdelers moeten gemonteerd worden. 

 Convectoren moeten gemonteerd worden. 

 Sanitaire installaties moeten geplaatst worden. 

 Het monteren van de meterkast. 

 Het KNX schakelsysteem moet aangebracht worden. 

 De elektra moet afgemonteerd worden. 
 
Door de grote hoeveelheid hoofdfuncties worden deze afgebakend naar twee hoofdfuncties om uit 
te werken voor het vervolg van de ontwerpfase. Hiervoor is gekeken naar welke twee hoofdfuncties 
de meeste knelpunten en negatieve gevolgen hebben (Voorde, 2014). Deze twee hoofdfuncties zijn: 
 

 Prepareren van de wapeningskorf. 

 Prepareren van de wapeningskorf in de mal. 
 
Het prepareren van de wapeningskorf en het prepareren van de wapeningskorf in de mal zorgen 
voor 276 manminuten (4,6 manuren) aan knelpunten. Dit is 38% van de totale 711 manminuten (12,1 
manuren). De overgebleven functies zullen aan het eind van het rapport afgezet tegen verbeteringen 
die naar voren zijn gekomen tijdens de onderzoeksfase. Aan de hand van een vergelijking qua kosten 
of procesverbetering wordt een aanbeveling gegeven. 
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3.2.2 Deelfuncties van het ontwerp 
De hoofdfuncties kunnen worden opgesplitst in deelfuncties, zodat helderheid ontstaat over wat de 
technische inrichting moet doen om de gewenste eindsituatie te bereiken. De deelfuncties dienen als 
onderlegger in het ontwerptraject. Het is een methode om in het technische ontwerp structuur aan 
te brengen (Siers, 2004). Het uitgangspunt bij het vaststellen van de functies is de vraag wat er moet 
gebeuren om het gewenste resultaat te bereiken. Met deze functies kan dan de tweede fase van het 
ontwerpproces ingegaan worden.  
 

Prepareren wapeningskorf 
Nadat de wapeningsnetten aan elkaar zijn gelast tot korf, worden deze getransporteerd naar hal 4 
waar de water-, elektra-, convector- en eventuele gasleidingen, die ingestort moeten worden, aan 
het wapeningsnet bevestigd worden. De instortvoorzieningen voor de wandcontactdozen, 
rookmelders en ten behoeve van het doorkoppelen van elektra worden ook op de korf gemonteerd. 
Wanneer deze gekoppeld en gemonteerd zijn aan de wapeningsnetten, worden de piepschuim 
sparingen aangebracht. Als laatste worden er magneten in de instortvoorzieningen aangebracht. 
Voor het prepareren van de wapeningskorf moeten de volgende functies worden onderscheiden om 
een cyclus compleet te maken. Deze functies kunnen gedurende het ontwerpproces wijzigen. 
 

1. Positioneren centraaldozen 
2. Fixeren centraaldozen 
3. Positioneren pvc buizen en leidingen 
4. Verwerken pvc buizen en leidingen 
5. Fixeren van pvc buizen en leidingen aan wapeningskorf 
6. Maken sparingen 
7. Positioneren instortvoorziening 
8. Koppelen instortvoorziening aan pvc buis of leiding 

 
1. Positioneren centraaldozen 
Nadat de wapeningsnetten aan elkaar gelast zijn tot korf worden de 
centraaldozen gepositioneerd. De eerste stap is het uitzetten van de 
maten voor deze dozen. Zodra de maten bekend zijn moeten ze 
worden afgetekend op de wapeningskorf. De centraaldozen bevinden 
zich altijd in het plafond. 
 
2. Fixeren centraaldozen 
Zodra de positie van de centraaldozen is uitgezet moeten ze gefixeerd 
worden aan de wapeningskorf. Het fixeren is belangrijk om te zorgen 
dat de buizen leidingen op de plek blijven tijdens het storten. 
 
3. Positioneren pvc buizen en leidingen 
Na het fixeren van de centraaldozen worden de pvc buizen ten 
behoeve van de elektra de water-, convector- en eventuele 
gasleidingen aan de korf bevestigd. De eerste stap is het positioneren 
van deze pvc buizen en leidingen. Hiervoor moeten de maten van de 
buizen en leidingen uitgezet worden. De positie van de pvc buizen en 
leidingen worden aangegeven op de bekistingstekeningen. 
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4. Verwerken pvc buizen en leidingen 
Zodra de maten bekend zijn moeten de pvc buizen en leidingen gereed gemaakt worden. Hiervoor 
zijn twee bewerkingen mogelijk, namelijk het op maat maken en buigen van de pvc buizen en 
leidingen. 
 

a. Op maat maken pvc buizen en leidingen 
De eerste stap is het op overnemen van de maten op de pvc buizen en leidingen, gevolgd met het op 
maat maken van de pvc buizen en leidingen. Het knippen van de leidingen is nodig om de leidingen 
volgens het daarvoor bestemde patroon te kunnen plaatsen. Het knippen van de pvc buizen en 
leidingen gebeurd per stuk. 
 

b. Buigen pvc buizen en leidingen 
Op het moment dat een leiding een bocht moet maken moet deze 
gebogen worden. Het buigen van de leidingen gebeurt per stuk. 
 
5. Fixeren van pvc buizen en Leidingen aan wapeningskorf 
Nu de buizen en leidingen de juiste lengte hebben kunnen ze 
gefixeerd worden aan de wapeningskorf. Het fixeren is belangrijk om 
te zorgen dat de buizen leidingen op de plek blijven tijdens het 
storten.  
 
6. Maken sparingen 
Ter plaatste van het doorkoppelen van de pvc buizen tussen twee elementen en bij het doorvoeren 
van de pvc buizen in het element moet gebruik gemaakt worden van instortvoorzieningen. Deze 
instortvoorzieningen dienen eerst gemaakt te worden.  
 
7. Positioneren instortvoorzieningen 
Zodra de instortvoorzieningen beschikbaar zijn kunnen deze 
gepositioneerd worden op de wapeningskorf. Hiervoor zijn twee 
bewerkingen mogelijk. 
 

a. Uitzetten maten 
Het eerste wat gedaan moet worden is het uitzetten van de positie op 
de wapeningskorf. Zodra de maten bekend zijn moeten ze worden 
afgetekend op de wapeningskorf.  De positie en afmetingen van de 
instortvoorzieningen worden aangegeven op de bekistingstekeningen.  
 

b. Wegknippen wapening 
Indien nodig moeten de wapeningsstaven die op de plaats zitten van 
de instortvoorziening verwijderd worden.  
 

c. Buigen wapening 
Indien de wapeningsstaven die op de plaats zitten van de 
instortvoorziening omgebogen kunnen worden, moeten deze 
omgebogen worden in plaats van weg geknipt. 
 
8. Koppelen instortvoorzieningen aan pvc buizen of leiding 
Als de positie van de instortvoorziening is uitgezet kan de 
instortvoorziening bevestigd worden aan de pvc buizen of leidingen. 
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Prepareren wapeningskorf in de mal.  
Het prepareren van de wapeningskorf in de mal loopt nauw samen met het prepareren van de 
wapeningskorf. Wanneer fouten zijn gemaakt bij het prepareren van de wapeningskorf worden deze 
zichtbaar in de mal en moeten hersteld worden. Na het schoonmaken van de mal worden de maten, 
ten behoeve van de sparingen en instortvoorzieningen, uitgezet op de binnenbekisting. Zodra dit 
gedaan is kan de bekisting geolied en de wapeningskorf geplaatst worden. Tijdens het zakken van de 
wapeningskorf moeten de vloerverwarmingsleidingen in speciale sparingen geplaatst worden. 
Hiervoor moet eerst de juiste lengte van de leidingen aangegeven worden. Wanneer dit gedaan is 
worden de leidingen in de sparing gestoken. Doordat het verplaatsen van de wapeningskorf en 
positioneren van de vloerverwarmingsleidingen op een effectieve manier wordt uitgevoerd, worden 
deze niet meegenomen bij het ontwerpen van de nieuwe uitvoeringsmethode. Voor het prepareren 
van de wapeningskorf in de mal moeten de volgende functies worden onderscheiden om een cyclus 
compleet te maken. Deze functies kunnen gedurende het ontwerpproces wijzigen. 
 

1. Maken instortvoorzieningen 
2. Positioneren instortvoorzieningen 
3. Fixeren instortvoorzieningen 

 
1. Maken instortvoorzieningen 
Ter plaatste van de sparingen voor de afvoerschacht en mechanische ventilatie wordt gebruik 
gemaakt van instortvoorzieningen. Deze voorzieningen bestaan uit piepschuim en moeten daarom 
eerst gemaakt worden.  
 
2. Positioneren instortvoorzieningen 
Zodra de instortvoorziening beschikbaar is kan die gepositioneerd worden op de wapeningskorf. 
Hiervoor zijn twee bewerkingen mogelijk. 
 

a. Uitzetten maten  
Na het schoonmaken van de mal moeten de maten van de instortvoorzieningen op de 
binnenbekisting worden overgenomen. Wanneer de maten zijn overgenomen op de binnenkist, kan 
de wapeningskorf in de mal gehesen worden. De positie en afmetingen van de instortvoorzieningen 
worden aangegeven op de bekistingstekeningen. 
 

b. Wegknippen wapening 
Als de wapeningskorf daarna op de juiste positie staat kunnen de sparingen uit de wapeningskorf 
worden geknipt. Wanneer dit is gebeurd kunnen de instortvoorzieningen gepositioneerd worden. 
 

c. Buigen wapening 
Indien de wapeningsstaven die op de plaats zitten van de instortvoorziening omgebogen kunnen 
worden, moeten deze omgebogen worden in plaats van weg geknipt. 
 
3. Fixeren instortvoorzieningen 
Wanneer de instortvoorzieningen zijn gepositioneerd en de sparingen zijn geknipt, kunnen de 
instortvoorzieningen gefixeerd worden aan de binnenbekisting. Het is belangrijk dat de 
instortvoorzieningen goed gefixeerd zijn, zodat ze niet gaan schuiven of loskomen van de binnenkist. 
Er zijn drie soorten instortvoorzieningen die gefixeerd moeten worden, namelijk de inbouwdozen, de 
sparingen en de leidingen. 
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3.3 Mogelijke uitvoeringsvarianten 
In de vorige paragraaf zijn de functies uitgewerkt die verricht dienen te worden in het proces. Het 
eigenlijke ontwerpen bestaat achtereenvolgens uit: 
 

 Het genereren van werkwijzen  
Op basis van de te verrichten functies, worden werkwijzen gezocht die deze functies kunnen 
vervullen. 

 Het opstellen van conceptontwerpen 
Door middel van een morfologisch overzicht worden deze werkwijzen samengevoegd. 

 Het selecteren van de meest geschikte variant 
De opgestelde concepten worden beoordeeld aan de hand van hun kenmerken. De beste 
variant voor het oplossen van de beschreven problematiek wordt gekozen. 

3.3.1 Het genereren van werkwijzen  
Voor mogelijk oplossingen van deelfuncties dienen mogelijke deeloplossingen verzameld te worden. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van eigen inzichten, brainstormen, het onderzoek naar de bestaande 
verbetermethoden en ideeën die aangedragen zijn door derden. Uit het verzamelen van 
mogelijkheden om de functies te verrichten is de volgende lijst samengesteld:  
 
Prepareren van de wapeningskorf 
1. Positioneren centraaldozen 
a. Uitzetten maten 

 Rolmaat 

 Aanslagen en maatvoering op de grond 

 Nieuwe mal van de binnenkist met maatvoering  

 Mal van de binnenkist met maatvoering tijdens het lassen 

 Meetlat met maatvoering op de grond en verticaal met magneten 

 Frame met een zeil met daarop maatvoering in de korf laten zakken 
 
b. Aftekenen maten 

 Merkkrijt  

 Markeerstift 

 Sticker op binnenkist 

 Sticker op wapening 

 Spuitbus 
 

2. Fixeren centraaldozen 

 Tang en vlechtdraad 

 Vlechtmachine 

 Pvc buizen in centraaldoos 

 Draadbinders en binddraadjes 
 

3. Positioneren pvc buizen en leidingen 

 Rolmaat 

 Aanslagen en maatvoering op de grond 

 Nieuwe mal van de binnenkist met maatvoering  

 Mal van de binnenkist met maatvoering tijdens het lassen 

 Houten lat met maatvoering op de grond en verticaal met magneten 

 Frame met een zeil met maatvoering in de korf laten zakken 
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4. Verwerken pvc buizen leidingen 
a. Op maat maken pvc buizen en leidingen 

 Buissnijtang 

 Zaag 

 Stekkerbare leidingen 

 Vooraf prefab maken 

 Vooraf op maat maken volgens tekeningen 
 

b. Buigen pvc buizen en leidingen 

 Buigveer 

 Prefab bocht 

 Vooraf buigen 

 Prefab hoek  
 
5. Fixeren Pvc buizen en leidingen aan wapeningskorf 

 Tang en vlechtdraad 

 Vlechtmachine 

 Klikbeugels 

 Tie wraps 

 Draaibinders en binddraadjes 
 
6. Maken sparingen 

 Piepschuim 

 Polyurethaan 

 Polyurethaan met magneet 

 Kunststof 

 Metaal 
  
7. Positioneren instortvoorziening 
a. Uitzetten maten 

 Rolmaat 

 Nieuwe mal van de binnenkist met maatvoering  

 Mal van de binnenkist met maatvoering tijdens het lassen 

 Meetlat met maatvoering op de grond en verticaal met magneten 

 Extra wapeningsstaaf op 300mm hoogte 

 Frame met een zeil met maatvoering in de korf laten zakken 

 Aanslagen en maatvoering op de grond 
 

b. Aftekenen maten 

 Merkkrijt 

 Markeerstift  

 Sticker op binnenkist 

 Sticker op wapening 

 Spuitbus 
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c. Wegknippen wapening 

 Betonschaar 

 Slijptol 

 Plasmasnijder 

 Knipmachine 

 Andere inbouwdoos 

 Wapening snijder 
 
d. Buigen wapening 

 Plooiijzer 

 Breekijzer 

 Buigmachine 

 Tang 
 
8. Koppelen instortvoorziening 
a. Aan pvc buizen 

 Stekkerbare leiding 

 Insteken in inbouwdoos 

 Met behulp van een flexibele buis 
 
Prepareren wapeningskorf in de mal. 
1. Maken instortvoorziening 

 Piepschuim 

 Polyurethaan 

 Polyurethaan met magneet 

 Kunststof 

 Metaal 
 
2. Positioneren instortvoorzieningen 
a. Uitzetten maten op binnenkist 

 Rolmaat 

 Meetbalk met magneten 

 Standaard positie vast op de kist 

 Maatvoering op de binnenkist 
 
b. Aftekenen maatvoering 

 Markeerpasta 

 Markeerstift 

 Sticker op binnenkist 
 
c. Wegknippen wapeningsstaven 

 Vooraf tijdens prepareren van de wapeningskorf 

 Betonschaar 

 Slijptol 

 Knipmachine 

 Wapening snijder 
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d. Buigen wapening 

 Plooiijzer 

 Vooraf tijdens prepareren van de wapeningskorf 

 Buigmachine 

 Tang 

 Breekijzer 
 

3. Fixeren instortvoorzieningen 
a. Inbouwdozen 

 Magneten 

 Wapeningsanker 

 Extra wapeningstaaf 

 Tang en vlechtdraad 

 Draadbinders en binddraadjes 

 Extra wapeningstaaf op 300 mm hoogte 
 
b. Sparingen 

 Magneet  

 Wapeningsanker 

 Tang en vlechtdraad 

 Wapeningstaven 

 Draadbinders en binddraadjes 
 
c. Leidingen 

 Schroefhuls magneet met kunststof knie  

 Piepschuim sparing 

3.3.2 Geschikte uitvoeringsvarianten 
Morfologisch overzicht 
De deelfuncties zijn bepaald evenals de werkwijzen, nu kan er door middel van morfologie gezocht 
worden naar oplossingen. Deelfuncties worden gekoppeld aan werkwijzen in een overzicht. Door 
middel van een principeschets en omschrijving zijn de werkwijzen weergegeven. In afbeelding 3.3.2.1 
en 3.3.2.4 zijn de uiteindelijke morfologische overzichten weergegeven van het prepareren van de 
wapeningskorf (in de mal). Nadat het morfologisch overzicht geheel is ingevuld, zijn combinaties van 
werkwijzen samengesteld. Door verschillende werkwijzen te combineren met behulp van 
structuurlijnen, kan tot oplossingen worden gekomen. Om de structuurlijnen te kunnen bepalen, is 
gestart met het analyseren van de verschillende werkwijzen binnen het morfologisch overzicht. Zo 
zijn combinaties van verschillende werkwijzen niet mogelijk en sluiten andere combinaties van 
werkwijzen naadloos op elkaar aan. Het daadwerkelijk trekken van structuurlijnen geschiedt niet 
binnen een vast omlijnd proces. Een aantal structuurlijnen is tot stand gekomen door eigen inzichten, 
opgedaan gedurende de onderzoeksfase. Naast beredeneerde combinaties zijn een aantal lijnen tot 
stand gekomen door het willekeurig koppelen van werkwijzen en trekken van lijnen. Wanneer er een 
principeschets gemaakt kan worden van een structuurlijn kan er gesproken worden van een reëel 
concept. Daar waar combinaties niet mogelijk zijn is een vervangende werkwijze gezocht. Op deze 
manier zijn zes structuurlijnen getrokken in het morfologisch overzicht. Deze zijn met de 
verschillende kleuren blauw, rood, groen, geel, paars en oranje aangegeven. Afbeelding 3.3.2.2 en 
3.3.2.5 geven de zes structuurlijnen. De zes varianten die hierdoor zijn ontstaan zijn weergeven 
afbeelding 3.3.2.3 en 3.3.2.6.  
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Afbeelding 3.3.2.1: Morfologisch overzicht 
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Afbeelding 3.3.2.2: Structuurlijnen 
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Afbeelding 3.3.2.3: Mogelijke werkwijzen 
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Varianten werkwijzen prepareren wapeningskorf 
Huidige methode 
De blauwe methode is gelijk aan de huidige uitvoeringsmethode voor het prepareren van de 
wapeningskorven van de iQelementen. Deze methode is als variant in het schema opgenomen om bij 
het toetsen van de varianten te kunnen zien hoe de nieuwe methodes scoren ten opzichte van de 
huidige methode. Bij de huidige methode wordt het uitzetten van de maten gedaan met behulp van 
een rolmaat. Wanneer de maat is opgemeten, wordt met behulp van een krijtje de positie op de 
dichtstbijzijnde wapeningsstaaf afgetekend. Als eerste worden de centraaldozen bevestigd aan de 
wapeningskorf. Hiervoor worden rest stukken van pvc buis gebruikt die in de tuitjes worden gestoken 
waar geen pvc buis op aangesloten wordt. Wanneer de pvc buis in het tuitje zit, wordt deze met 
behulp van een vlechtmachine gefixeerd aan de wapeningskorf. Zodra de centraaldoos is gefixeerd 
worden de pvc buizen, die in de dozen komen, bevestigd. Als eerste wordt de positie van de pvc 
buizen opgemeten met behulp van een rolmaat. Vervolgens wordt de pvc buis tussen de wapening 
geplaatst en in de centraaldoos gestoken. Daarna wordt de juiste lengte van de pvc buizen 
opgemeten met behulp van een rolmaat. Voor het uitzetten van de maten van de water-, gas-, afvoer 
en eventuele convectorleidingen wordt gebruik gemaakt van hetzelfde principe. Zodra de lengte 
bekend is worden de pvc buizen en leidingen op maat geknipt met behulp van een buissnijtang. Waar 
de pvc buizen en leidingen een bocht om moeten wordt gebruik gemaakt van een buigveer. Wanneer 
de pvc buizen en leidingen gereed zijn worden ze gefixeerd aan de wapeningskorf met een 
vlechtmachine.  
Nu de pvc buizen en leidingen aan de korf vastzitten, kunnen de instortvoorzieningen geplaatst 
worden. Allereest moeten de sparingen, voor het doorvoeren van elektra tussen twee elementen en 
voor de doorvoer van elektra in het element, gemaakt worden. In het huidige montageproces 
worden deze beide gemaakt van piepschuim. Zodra alle instortvoorzieningen ter beschikking zijn 
wordt begonnen met het uitzetten van de maten. Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van de 
rolmaat. Indien er op de positie van de instortvoorziening wapening zit, wordt deze weggeknipt met 
behulp van een betonschaar. Wanneer het mogelijk is om de wapening te laten zitten, wordt deze 
alleen omgebogen met behulp van een plooiijzer. Nu de positie is uitgekipt of is verbogen kunnen de 
instortvoorzieningen gekoppeld worden aan de pvc buizen en leidingen. Hiervoor wordt een stuk 
flexibele buis in het tuitje van de inbouwdoos gestoken en in de pvc buis die al gefixeerd is aan de 
wapeningskorf. De pvc buizen worden ter plaatste van de sparingen in de piepschuim sparingen 
gestoken.  
 
Rode methode 
De rode methode begint met het uitzetten van de maten met behulp van vier aanslagen en 
maatvoering op de betonnen vloer. Doordat de aanslagen op een vaste plek staan gemonteerd staat 
de korf altijd op de juiste positie voor de maatvoering. Met maatvoering op de grond kan snel de 
horizontale maatvoering uitgezet worden zonder dat vanuit de lucht gemeten wordt. Met behulp van 
een meetlat worden de verticale maten uitgezet. Wanneer de maat is opgemeten wordt met behulp 
van een sticker de positie op de dichtstbijzijnde wapeningsstaaf geplakt. Als eerste worden de 
centraaldozen bevestigd aan de wapeningskorf. Hiervoor worden rest stukken van pvc buizen 
gebruikt die in de tuitjes gestopt worden waar geen pvc buis op aangesloten wordt. Wanneer de pvc 
in het tuitje zit wordt die met behulp van een vlechtmachine gefixeerd aan de wapeningskorf. Zodra 
de centraaldoos is gefixeerd worden de stekkerbare leidingen in de doos geklikt. Voor het uitzetten 
van de maten van de water-, gas-, afvoer en eventuele convectorleidingen worden de maten globaal 
opgemeten met behulp van de maatvoering op de grond. Doordat stekkerbare leidingen prefab 
worden aangeleverd en flexibel zijn, hoeven ze niet op maat gemaakt en gebogen te worden. Met 
een vlechtmachine worden de leidingen op de wapeningskorf bevestigd. 
Nu de leidingen aan de korf vastzitten, kunnen de instortvoorzieningen geplaatst worden. Allereest 
moeten de sparingen, voor het doorvoeren van elektra tussen twee elementen en voor de doorvoer 
van elektra in het element, gemaakt worden. Bij de rode methode worden deze beide gemaakt van 
metaal. Deze sparingen kunnen hergebruikt worden en zijn meer maatvast door de magneten. Zodra 
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alle instortvoorzieningen ter beschikking zijn, wordt begonnen met het uitzetten van de maten. 
Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van de vier aanslagen en maatvoering op de betonnen vloer. 
Voor het positioneren van de inbouwdozen wordt tevens gebruik gemaakt van een aanpassing in de 
binnenwand wapeningsnetten. Doordat gemiddeld 85% van de inbouwdozen op hart 300mm zitten 
wordt één wapeningsstaaf verplaatst en wordt er een staaf toegevoegd waar de inbouwdoos tussen 
past. Hierdoor hoeft alleen nog de verticale maat opgemeten te worden. Door een sticker te plaatsen 
op de wapening wordt de positie van de instortvoorzieningen zichtbaar. Indien er op de positie van 
de instortvoorzieningen wapening zit wordt deze weggeknipt met behulp van een betonschaar. Door 
gebruik te maken van de aanpassing van het wapeningsnet wordt het wegknippen verminderd. Door 
de aanpassing van het wapeningsnet past de inbouwdoos tussen de twee wapeningstaven. Doordat 
deze wapeningstaven achter de tuitjes van de inbouwdozen komen hoeft deze wapening niet 
weggeknipt te worden. Wanneer het mogelijk is om de wapening te laten zitten wordt deze alleen 
omgebogen met behulp van een plooiijzer. Nu de positie is uitgekipt of verbogen kunnen de 
instortvoorzieningen gekoppeld worden aan de leidingen. Hiervoor wordt stekerbare leiding in de 
inbouwdoos gestoken die al gefixeerd is aan de wapeningskorf. De pvc buizen worden ter plaatste 
van de sparingen in de metalen sparingen gestoken.  
 
Groene methode 
De groene methode begint met het uitzetten van de maten met behulp van een nieuwe mal van de 
binnenkist die de lassers gebruiken voor het maken van de wapeningskorven in samenwerking met 
de mallen die al gebruikt worden. Op deze mallen wordt de maatvoering aangeven met behulp van 
rasterlijnen om de 100mm. Hierdoor is zonder te meten zichtbaar wat de exacte locaties van de 
instortvoorzieningen en leidingen zijn. Door een sticker te plaatsen op de binnenkist wordt de positie 
van de centraaldozen zichtbaar. Als eerste worden de centraaldozen bevestigd aan de 
wapeningskorf. Hiervoor worden rest stukken van pvc buizen gebruikt die in de tuitjes gestopt 
worden waar geen pvc buis op aangesloten wordt. Wanneer de pvc in het tuitje zit wordt die met 
behulp van een vlechtmachine gefixeerd aan de wapeningskorf. Zodra de centraaldoos is gefixeerd 
worden de pvc buizen, die in de dozen komen, bevestigd. Voor het opmeten van de positie van de 
pvc buizen wordt ook gebruik gemaakt van de nieuwe mal van de binnenkist. Doordat zonder te 
meten zichtbaar is waar de pvc buizen en leidingen moeten komen, kunnen deze snel uitgezet 
worden. Vervolgens wordt de pvc buis tussen de wapening geplaatst en in de centraaldoos gestoken. 
Zodra de lengte bekend is, worden de pvc buizen op maat geknipt met behulp van een buissnijtang. 
Voor het uitzetten van de maten van de water-, gas-, afvoer en eventuele convectorleidingen wordt 
gebruik gemaakt van hetzelfde principe. Doordat per project de leidingen bij iedere woning dezelfde 
afmetingen en hoeken hebben, kunnen deze vooraf prefab op maat gemaakt worden. Hierdoor 
kunnen deze seriematig gemaakt worden op dezelfde werkplek. Hierdoor kan gewerkt worden met 
een hogere kwaliteit en verminderd de kans op faalkosten. Wanneer de pvc buizen en prefab 
leidingen gereed zijn worden ze gefixeerd aan de wapeningskorf met een vlechtmachine. Waar de 
pvc buizen en leidingen een bocht om moeten, wordt gebruik gemaakt van een buigveer. Het 
monteren van deze bochten wordt gedaan nadat het wapeningsbuitennet van de wand is vast gelast 
aan de korf. Dit kan pas achteraf gebeuren, doordat tijdens het lassen in de hoeken, de pvc buizen en 
leidingen beschadigd kunnen worden door de lasspatten.  
Nu de pvc buizen en leidingen aan de korf vastzitten, kunnen de instortvoorzieningen geplaatst 
worden. Allereest moeten de sparingen, voor het doorvoeren van elektra tussen twee elementen en 
voor de doorvoer van elektra in het element, gemaakt worden. Bij de groene methode worden de 
sparingen voor het doorvoeren van elektra tussen twee elementen gemaakt van metaal. Deze 
sparingen zitten op een vaste plek in de mal. Deze sparingen kunnen hergebruikt worden en zijn 
meer maatvast doordat ze op een vaste positie in de mal zitten. De sparingen voor de doorvoer van 
elektra in het element worden gemaakt van kunststof, welke prefab aangeleverd worden. Zodra alle 
instortvoorzieningen ter beschikking zijn wordt begonnen met het uitzetten van de maten. Hiervoor 
wordt ook gebruik gemaakt van de nieuwe mal van de binnenkist met daarop maatvoering. Voor het 
positioneren van de inbouwdozen wordt tevens gebruik gemaakt van een aanpassing in de 
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binnenwand wapeningsnetten. Doordat gemiddeld 85% van de inbouwdozen op hart 300mm zitten, 
wordt één wapeningsstaaf verplaatst en er wordt een staaf toegevoegd waar de inbouwdoos tussen 
past. Hierdoor hoeft alleen nog maar de verticale maat afgelezen te worden. Door een sticker te 
plaatsen op de binnenkist wordt de positie van de instortvoorzieningen zichtbaar. Indien er op de 
positie van de instortvoorzieningen wapening zit wordt deze weggeknipt met behulp van een 
betonschaar. Door gebruik te maken van de aanpassing van het wapeningsnet wordt het wegknippen 
verminderd. Door de aanpassing van het wapeningsnet past de inbouwdoos tussen de twee 
wapeningstaven. Doordat deze wapeningstaven achter de tuitjes van de inbouwdozen komen hoeft 
deze wapening niet weggeknipt te worden. Wanneer het mogelijk is om de wapening te laten zitten 
wordt deze alleen omgebogen met behulp van een plooiijzer. Nu de positie is uitgekipt of verbogen 
kunnen de instortvoorzieningen gekoppeld worden aan de pvc buizen en leidingen. Bij de 
enkelvoudige inbouwdozen kunnen de pvc buizen verlengd worden tot in het tuitje. Bij de dubbele 
inbouwdozen wordt een stuk flexibele buis in het tuitje van de inbouwdoos gestoken en in de pvc 
buis die al gefixeerd is aan de wapeningskorf. De pvc buizen worden ter plaatste van de sparingen in 
de kunststof sparingen gestoken.  
 
Gele methode 
De gele methode lijkt veel op de groene methode. Het enige verschil tussen deze twee is dat de gele 
methode begint met het uitzetten van de maten met behulp van de mal van de binnenkist die de 
lassers gebruiken voor het maken van de wapeningskorven. Op deze mal wordt de maatvoering 
aangeven met behulp van rasterlijnen om de 100mm. Hierdoor is zonder te meten zichtbaar wat de 
exacte locaties van de instortvoorzieningen en leidingen zijn. Doordat deze mallen al in gebruik zijn, 
moeten deze alleen maar aangepast te worden. Door een sticker te plaatsen op de binnenkist wordt 
de positie van de centraaldozen zichtbaar. Als eerste worden de centraaldozen bevestigd aan de 
wapeningskorf. Hiervoor worden rest stukken van pvc buizen gebruikt die in de tuitjes gestopt 
worden waar geen pvc buis op aangesloten wordt. Wanneer de pvc in het tuitje zit wordt die met 
behulp van een vlechtmachine gefixeerd aan de wapeningskorf. Zodra de centraaldoos is gefixeerd 
worden de pvc buizen die in de dozen komen bevestigd. Voor het opmeten van de pvc buizen wordt 
ook gebruik gemaakt van de nieuwe mal van de binnenkist. Doordat zonder te meten zichtbaar is 
waar de pvc buizen en leidingen moeten komen, kunnen deze snel uitgezet worden. Vervolgens 
wordt de pvc buis tussen de wapening geplaatst en in de centraaldoos gestoken. Zodra de lengte 
bekend is worden de pvc buizen op maat geknipt met behulp van een buissnijtang. Voor het 
uitzetten van de maten van de water-, gas-, afvoer en eventuele convectorleidingen wordt gebruik 
gemaakt van hetzelfde principe. Doordat per project de leidingen bij iedere woning dezelfde 
afmetingen en hoeken hebben, kunnen deze vooraf prefab op maat gemaakt worden. Hierdoor 
kunnen deze seriematig gemaakt worden op dezelfde werkplek en kan gewerkt worden met een 
hogere kwaliteit en verminderd de kans op faalkosten. Wanneer de pvc buizen en prefab leidingen 
gereed zijn worden ze gefixeerd aan de wapeningskorf met een vlechtmachine. Waar de pvc buizen 
en leidingen een bocht om moeten, wordt gebruik gemaakt van een buigveer. Het monteren van 
deze bochten wordt gedaan nadat het wapeningsbuitennet van de wand is vast gelast, doordat 
tijdens het lassen in de hoeken lasspatten ontstaan.  
Nu de pvc buizen en leidingen aan de korf vastzitten, kunnen de instortvoorzieningen geplaatst 
worden. Allereest moeten de sparingen, voor het doorvoeren van elektra tussen twee elementen en 
voor de doorvoer van elektra in het element, gemaakt worden. Bij de gele methode worden de 
sparingen voor het doorvoeren van elektra tussen twee elementen gemaakt van metaal. Deze 
sparingen zitten op een vaste plek in de mal. Deze sparingen kunnen hergebruikt worden en zijn 
meer maatvast doordat ze op een vaste positie in de mal zitten. De sparingen voor de doorvoer van 
elektra in het element worden gemaakt van kunststof, welke prefab aangeleverd worden. Zodra alle 
instortvoorzieningen ter beschikking zijn wordt begonnen met het uitzetten van de maten. Hiervoor 
wordt ook gebruik gemaakt van de bestaande en nieuwe mal van de binnenkist met daarop 
maatvoering. Voor het positioneren van de inbouwdozen wordt ook gebruik gemaakt van een 
aanpassing in de binnenwand wapeningsnetten. Door een sticker te plaatsen op de binnenkist wordt 
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de positie van de instortvoorzieningen zichtbaar. Indien er op de positie van de instortvoorzieningen 
wapening zit wordt deze weggeknipt met behulp van een betonschaar. Door gebruik te maken van 
een andere enkelvoudige inbouwdoos en door de aanpassing van het wapeningsnet wordt het 
wegknippen verminderd. Bij de andere enkelvoudige inbouwdozen zit het tuitje aan de achterkant, 
hierdoor hoeft geen wapening weggeknipt te worden. Indien op de positie van de overige 
instortvoorzieningen wapening zit wordt deze weggeknipt met behulp van een betonschaar. 
Wanneer het mogelijk is om de wapening te laten zitten wordt deze alleen omgebogen met behulp 
van een vlechttang. Nu de positie is uitgekipt of verbogen kunnen de instortvoorzieningen gekoppeld 
worden aan de pvc buizen en leidingen. Bij de enkelvoudige inbouwdozen kunnen de pvc buizen 
verlengd worden tot in het tuitje. Bij de dubbele inbouwdozen wordt een stuk flexibele buis in het 
tuitje van de inbouwdoos gestoken en in de pvc buis die al gefixeerd is aan de wapeningskorf. De pvc 
buizen worden ter plaatste van de sparingen in de kunststof sparingen gestoken.  
 
Paarse methode 
De paarse methode begint met het uitzetten van de maten met behulp van een meetlat die op de 
grond om de korf geschoven kan worden. Met deze maatvoering op de grond kan snel de horizontale 
maatvoering uitgezet worden zonder dat vanuit de lucht gemeten wordt. Met behulp van een andere 
meetlat worden de verticale maten uitgezet. Wanneer de maten zijn opgemeten wordt met behulp 
van een spuitbus de positie op de dichtstbijzijnde wapeningsstaaf afgetekend. Als eerste worden de 
centraaldozen bevestigd aan de wapeningskorf. Hiervoor worden rest stukken van pvc buizen 
gebruikt die in de tuitjes gestopt worden waar geen pvc buis op aangesloten wordt. Wanneer de pvc 
in het tuitje zit wordt die met behulp van een vlechtmachine gefixeerd aan de wapeningskorf. Zodra 
de centraaldoos is gefixeerd worden de pvc buizen die in de dozen komen bevestigd. Voor het 
opmeten van de pvc buizen wordt ook gebruik gemaakt van de nieuwe mal van de binnenkist. 
Doordat zonder te meten zichtbaar is waar de pvc buizen moeten komen, kunnen deze snel uitgezet 
worden. Doordat per project de pvc buizen bij iedere woning dezelfde afmetingen en hoeken 
hebben, kunnen deze vooraf prefab op maat gemaakt worden. Hierdoor kunnen deze seriematig 
gemaakt worden op dezelfde werkplek en kan gewerkt worden met een hogere kwaliteit en 
verminderd de kans op faalkosten. Voor het uitzetten van de maten en het plaatsen van de water-, 
gas-, afvoer en eventuele convectorleidingen wordt gebruik gemaakt van hetzelfde principe. 
Wanneer de pvc buizen en prefab leidingen gereed zijn worden ze gefixeerd aan de wapeningskorf 
met een vlechtmachine. Waar de pvc buizen en leidingen een bocht om moeten, wordt gebruik 
gemaakt van een buigveer.  
Nu de pvc buizen en leidingen aan de korf vastzitten, kunnen de instortvoorzieningen geplaatst 
worden. Allereest moeten de sparingen, voor het doorvoeren van elektra tussen twee elementen en 
voor de doorvoer van elektra in het element, gemaakt worden. Bij de paarse methode worden deze 
gemaakt van polyurethaan. Deze sparingen kunnen hergebruikt worden en zijn meer maatvast door 
de magneten. Zodra alle instortvoorzieningen ter beschikking zijn, wordt begonnen met het uitzetten 
van de maten. Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt een meetlat die op de grond om de korf 
geschoven kan worden. Voor het positioneren van de inbouwdozen wordt tevens gebruik gemaakt 
van een aanpassing in de binnenwand wapeningsnetten. Hierdoor hoeft alleen nog maar de verticale 
maat afgelezen te worden. Indien er op de positie van de instortvoorzieningen wapening zit wordt 
deze weggeknipt met behulp van een betonschaar. Door gebruik te maken van de aanpassing van het 
wapeningsnet wordt het wegknippen verminderd. Door de aanpassing van het wapeningsnet past de 
inbouwdoos tussen de twee wapeningstaven. Doordat deze wapeningstaven achter de tuitjes van de 
inbouwdozen komen, hoeft deze wapening niet weggeknipt te worden. Wanneer het mogelijk is om 
de wapening te laten zitten wordt deze alleen omgebogen met behulp van een plooiijzer. Nu de 
positie is uitgekipt of verbogen kunnen de instortvoorzieningen gekoppeld worden aan de pvc buizen 
en leidingen. Hiervoor wordt een stuk flexibele buis in het tuitje van de inbouwdoos gestoken en in 
de pvc buis die al gefixeerd is aan de wapeningskorf. De pvc buizen worden ter plaatste van de 
sparingen in de polyurethaan sparingen gestoken.  
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Oranje methode 
Het uitzetten van de maten begint bij de oranje methode met behulp van een frame op wielen met 
een zeil die naar beneden komt met daarop maatvoering, aangeven met behulp van rasterlijnen om 
de 100mm. Hierdoor is zonder te meten zichtbaar wat de exacte locaties van de instortvoorzieningen 
en leidingen zijn. Door een sticker te plaatsen op het zeil wordt de positie van de centraaldozen 
zichtbaar. Als eerste worden de centraaldozen bevestigd aan de wapeningskorf. Hiervoor worden 
ook rest stukken van pvc buizen gebruikt in de tuitjes die met behulp van een vlechtmachine 
gefixeerd aan de wapeningskorf. Zodra de centraaldoos is gefixeerd worden de pvc buizen die in de 
dozen komen bevestigd. Voor het opmeten van de pvc buizen wordt ook gebruik gemaakt van het 
frame op wielen met een zeil. Doordat zonder te meten zichtbaar is waar de pvc buizen en leidingen 
moeten komen, kunnen deze snel uitgezet worden. Vervolgens wordt de pvc buis tussen de 
wapening geplaatst en in de centraaldoos gestoken. Zodra de lengte bekend is worden de pvc buizen 
op maat geknipt met behulp van een buissnijtang. Voor het uitzetten van de maten van de water-, 
gas-, afvoer en eventuele convectorleidingen wordt gebruik gemaakt van hetzelfde principe. Doordat 
per project de leidingen bij iedere woning dezelfde afmetingen en hoeken hebben, kunnen deze 
vooraf prefab op maat gemaakt worden. Hierdoor kunnen deze seriematig gemaakt worden op 
dezelfde werkplek. Hierdoor kan gewerkt worden met een hogere kwaliteit en verminderd de kans 
op faalkosten. Wanneer de pvc buizen en prefab leidingen gereed zijn worden ze gefixeerd aan de 
wapeningskorf met een vlechtmachine. Waar de pvc buizen en leidingen een bocht om moeten, 
wordt gebruik gemaakt van een buigveer.  
Nu de pvc buizen en leidingen aan de korf vastzitten, kunnen de instortvoorzieningen geplaatst 
worden. Allereest moeten de sparingen, voor het doorvoeren van elektra tussen twee elementen en 
voor de doorvoer van elektra in het element, gemaakt worden. Bij de oranje methode worden deze 
gemaakt van polyurethaan. Deze sparingen kunnen hergebruikt worden. Zodra alle 
instortvoorzieningen ter beschikking zijn, wordt begonnen met het uitzetten van de maten. Hiervoor 
wordt ook gebruik gemaakt het frame op wielen met het zeil met maatvoering. Voor het 
positioneren van de inbouwdozen wordt ook gebruik gemaakt van een aanpassing in de binnenwand 
wapeningsnetten. Door een sticker te plaatsen op het zeil wordt de positie van de 
instortvoorzieningen zichtbaar. Indien er op de positie van de instortvoorzieningen wapening zit 
wordt deze weggeknipt met behulp van een betonschaar. Door gebruik te maken van de aanpassing 
van het wapeningsnet wordt het wegknippen verminderd. Door de aanpassing van het wapeningsnet 
past de inbouwdoos tussen de twee wapeningstaven. Doordat deze wapeningstaven achter de tuitjes 
van de inbouwdozen komen hoeft deze wapening niet weggeknipt te worden. Wanneer het mogelijk 
is om de wapening te laten zitten wordt deze alleen omgebogen met behulp van een plooiijzer. Nu 
de positie is uitgekipt of verbogen kunnen de instortvoorzieningen gekoppeld worden aan de pvc 
buizen en leidingen. Hiervoor wordt een stuk flexibele buis in het tuitje van de inbouwdoos gestoken 
en in de pvc buis die al gefixeerd is aan de wapeningskorf. De pvc buizen worden ter plaatste van de 
sparingen in de polyurethaan sparingen gestoken. 
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Afbeelding 3.3.2.4: Morfologisch overzicht 

Morfologisch overzicht prepareren van de wapeningskorf in de mal 
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Afbeelding 3.3.2.5: Structuurlijnen 

Structuurlijnen prepareren van de wapeningskorf in de mal 
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Afbeelding 3.3.2.6: Mogelijke werkwijzen 

Mogelijke werkwijzen prepareren van de wapeningskorf in de mal 
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Varianten werkwijzen prepareren wapeningskorf in de mal 
Huidige methode 
De blauwe methode is gelijk aan de huidige uitvoeringsmethode voor het prepareren van de 
wapeningskorven van de iQelementen in de mallen. Deze methode is als variant in het schema 
opgenomen om bij het toetsen van de varianten te kunnen zien hoe de nieuwe methodes scoren ten 
opzichte van de huidige methode. Zodra de kist is ingeolied, wordt begonnen met het maken van de 
sparingen. Bij de blauwe methode worden deze gemaakt van piepschuim. De volgende stap is het 
uitzetten van de maten. Bij de huidige methode wordt het uitzetten van de maten gedaan met 
behulp van een rolmaat en een meetbalk. Als eerste wordt de verticale maat uitgezet met behulp 
van de rolmaat en zodra deze maat bekend is, wordt met behulp van de meetbalk de horizontale 
maat opgemeten. Met behulp van gele markeerpasta worden de hartmaten uitgezet op de 
binnenkist. Wanneer alle maten zijn afgetekend kan de wapeningskorf in de mal geplaatst worden. 
Tijdens het plaatsen van de wapeningskorf moeten de vloerverwarmingsleidingen gepositioneerd 
worden. Indien er op de positie van de instortvoorzieningen wapening zit, die niet is weggeknipt 
tijdens het prepareren van de wapeningskorf, wordt deze weggeknipt met behulp van een 
betonschaar. Wanneer het mogelijk is om de wapening te laten zitten, wordt deze alleen omgebogen 
met behulp van een plooiijzer. 
Nu de positie van de instortvoorzieningen vrij is, wordt begonnen met het fixeren van de 
inbouwdozen. In het huidige montageproces worden de inbouwdozen met behulp van magneten op 
de binnenkist vastgeklikt. Echter zijn deze magneten niet sterk genoeg om schuiven in de kist te 
voorkomen. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van ankers van wapening waarmee de inbouwdoos 
tegen de kist wordt gedrukt en op de juiste positie blijft. Deze wapeningsankers worden aan de 
wapeningskorf gefixeerd met draadbinders en binddraadjes. De piepschuim sparingen moeten 
daarna gefixeerd worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van reststukken van wapeningsstaven. 
Door de sparing in te klemmen met wapeningsstaven, wordt deze op de juiste positie gehouden. De 
wapeningsstaven worden ook gefixeerd met draadbinders en binddraadjes. Als laatste moeten de 
leidingen aan de binnenkist gefixeerd worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van schroefhuls 
magneten met een kunststof knie en piepschuim sparingen. 
 
Rode methode 
Zodra de kist ingeolied is, wordt begonnen met het maken van de sparingen. Bij de rode methode 
worden deze gemaakt van polyurethaan met een magneet. Deze sparingen kunnen hergebruikt 
worden en zijn meer maatvast door de magneten. De volgende stap is het uitzetten van de maten. Bij 
deze methode wordt het uitzetten van de maten gedaan met behulp van standaard maatvoering op 
de binnenkist van de mal. Op deze binnenkist wordt de maatvoering aangeven met behulp van 
horizontale rasterlijnen van ongeveer 50 mm om de 100mm. Hierdoor is zonder te meten zichtbaar 
wat de verticale positie van de instortvoorzieningen zijn. De horizontale positie moet uitgezet 
worden met behulp van een meetbalk. Met behulp van sticker worden de maten uitgezet op de 
binnenkist. Deze stickers blijven zitten na het ontkisten, hierdoor hoeven de maten maar één keer 
uitgezet te worden. Wanneer alle maten zijn afgetekend kan de wapeningskorf in de mal geplaatst 
worden. Tijdens het plaatsen van de wapeningskorf moeten de vloerverwarmingsleidingen 
gepositioneerd worden.  
Bij de rode methode zijn alle posities van de instortvoorzieningen al uitgeknipt tijdens het prepareren 
van de wapeningskorf. Hierdoor hoeft dit niet meer te gebeuren in de mallen. Het wegknippen van 
de wapening wordt gedaan met behulp van een betonschaar. Wanneer het mogelijk is om de 
wapening te laten zitten, wordt deze alleen omgebogen met behulp van een plooiijzer. Het 
ombuigen van de wapening gebeurd ook tijdens het prepareren van de wapeningskorf. Doordat de 
positie van de instortvoorzieningen hierdoor vrij is, kan gelijk begonnen worden met het fixeren van 
de inbouwdozen. Bij de rode methode worden de inbouwdozen met behulp van magneten op de 
binnenkist vastgeklikt. Echter zijn deze magneten niet sterk genoeg om schuiven in de kist te 
voorkomen. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van de aanpassing in de binnenwand wapeningsnetten. 
Doordat één wapeningsstaaf verplaatst en één staaf wordt toegevoegd past de inbouwdoos hier 
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tussen. Hierdoor hoeven deze inbouwdozen alleen nog maar vastgezet te worden met vlechtdraad 
en een tang. Voor de inbouwdozen die niet op hart 300mm zitten worden de wapeningsankers, 
draadbinders en binddraadjes gebruikt. De polyurethaan sparingen met een magneet moeten daarna 
gefixeerd worden. Doordat de sparingen een overmaat hebben in de lengte worden deze door de 
druk van de buitenkist gefixeerd op de binnenkist. Als laatste moeten de leidingen aan de binnenkist 
gefixeerd worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van schroefhuls magneten met een kunststof 
knie. 
 
Groene methode 
De groene methode lijkt veel op de rode methode. Zodra de kist ingeolied is, wordt begonnen met 
het maken van de sparingen. Bij de rode methode worden deze gemaakt van polyurethaan met een 
magneet. Deze sparingen kunnen hergebruikt worden en zijn meer maatvast door de magneten. De 
volgende stap is het uitzetten van de maten. Het verschil tussen de groene en gele methode is het 
uitzetten van de maten. Bij de groene methode wordt het uitzetten gegaan zoals in het huidige 
proces, namelijk met behulp van een rolmaat en een meetbalk. Als eerste wordt de verticale maat is 
uitgezet met behulp van de rolmaat. Zodra deze maat bekend is wordt met behulp van de meetbalk 
de horizontale maat opgemeten. Met behulp van een markeerstift worden de hartmaten uitgezet op 
de binnenkist. Deze stift blijft langer zitten dan de markeerpasta, hierdoor moeten de maten minder 
vaak uitgezet worden. Wanneer alle maten zijn afgetekend kan de wapeningskorf in de mal geplaatst 
worden. Tijdens het plaatsen van de wapeningskorf moeten de vloerverwarmingsleidingen 
gepositioneerd worden. 
Bij de groene methode worden alle posities van de instortvoorzieningen al uitgeknipt tijdens het 
prepareren van de wapeningskorf. Hierdoor hoeft dit niet meer te gebeuren in de mallen. Het 
wegknippen van de wapening wordt gedaan met behulp van een betonschaar. Wanneer het mogelijk 
is om de wapening te laten zitten, wordt deze alleen omgebogen met behulp van een plooiijzer. Het 
ombuigen van de wapening gebeurd ook tijdens het prepareren van de wapeningskorf. Doordat de 
positie van de instortvoorzieningen al vrij is, kan gelijk begonnen worden met het fixeren van de 
inbouwdozen. Bij de rode methode worden de inbouwdozen met behulp van magneten op de 
binnenkist vastgeklikt. Echter zijn deze magneten niet sterk genoeg om schuiven in de kist te 
voorkomen. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van de aanpassing in de binnenwand wapeningsnetten. 
Doordat één wapeningsstaaf verplaatst en één staaf wordt toegevoegd past de inbouwdoos hier 
tussen. Hierdoor hoeven deze inbouwdozen alleen nog maar vastgezet worden met vlechtdraad en 
een tang. Voor de inbouwdozen die niet op hart 300mm zitten worden de wapeningsankers, 
draadbinders en binddraadjes gebruikt. De polyurethaan sparingen met een magneet moeten daarna 
gefixeerd worden. Doordat de sparingen een overmaat hebben in de lengte, worden deze door de 
druk van de buitenkist gefixeerd op de binnenkist. Als laatste moeten de leidingen aan de binnenkist 
gefixeerd worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van schroefhuls magneten met een kunststof 
knie.   
 
Gele methode 
Zodra de kist ingeolied is, wordt begonnen met het maken van de sparingen. Bij de gele methode 
worden deze gemaakt van metaal met een magneet. Deze sparingen kunnen hergebruikt worden en 
zijn meer maatvast door de magneten. De volgende stap is het uitzetten van de maten. Bij de gele 
methode wordt het uitzetten van de maten gedaan met behulp met standaard posities. De metaal 
sparingen zitten vast op de binnenkist gefixeerd. Dit kan echter alleen bij de sparingen die op de 
bodem en bovenkant van de kist zitten. Voor de overige sparingen wordt het uitzetten gegaan zoals 
in het huidige proces, namelijk met behulp van een rolmaat en een meetbalk. Als eerste wordt de 
verticale maat is uitgezet met behulp van de rolmaat. Zodra deze maat bekend is wordt met behulp 
van de meetbalk de horizontale maat opgemeten. Met behulp van sticker worden de maten uitgezet 
op de binnenkist. Deze stickers blijven zitten na het ontkisten, hierdoor hoeven de maten maar één 
keer uitgezet te worden. Wanneer alle maten zijn afgetekend kan de wapeningskorf in de mal 
geplaatst worden. Tijdens het plaatsen van de wapeningskorf moeten de vloerverwarmingsleidingen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xchAiF7mNjXskM&tbnid=bpG6qm0fTp_2uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.groen7.nl/tu-eindhoven-maakt-schone-diesel-en-benzine-van-afvalhout/&ei=fxJEUpDjOsWdtQbu1IHYBw&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNGZM804Zk1cMiP4C2EGFBDfvP4aUA&ust=1380279292963155


  
 

Afstudeerrapport M.D. ten Voorde 65 

gepositioneerd worden. Bij de gele methode worden alle posities van de instortvoorzieningen al 
uitgeknipt tijdens het prepareren van de wapeningskorf. Hierdoor hoeft dit niet meer te gebeuren in 
de mallen. Het wegknippen van de wapening wordt gedaan met behulp van een betonschaar. 
Wanneer het mogelijk is om de wapening te laten zitten, wordt deze alleen omgebogen met behulp 
van een plooiijzer. Het ombuigen van de wapening gebeurd ook tijdens het prepareren van de 
wapeningskorf. Doordat de positie van de instortvoorzieningen al vrij is, kan gelijk begonnen worden 
met het fixeren van de inbouwdozen. Bij de gele methode worden de inbouwdozen, net zoals het 
huidige montageproces, met behulp van magneten op de binnenkist vastgeklikt. Echter zijn deze 
magneten niet sterk genoeg om schuiven in de kist te voorkomen. Hierdoor wordt gebruik gemaakt 
van ankers van wapening waarmee de inbouwdoos tegen de kist wordt gedrukt en op de juiste 
positie houdt. Deze wapeningsankers worden aan de wapeningskorf gefixeerd met draadbinders en 
binddraadjes. De metaal sparingen met magneet moeten daarna gefixeerd worden. Doordat de 
sparingen een de lengte hebben van de dikte, worden deze door de druk van de buitenkist gefixeerd 
op de binnenkist. Als laatste moeten de leidingen aan de binnenkist gefixeerd worden. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van schroefhuls magneten met een kunststof knie.  
 
Paarse methode 
Na het inoliën van de kist, wordt begonnen met het maken van de sparingen. Bij de paarse methode 
worden deze gemaakt van polyurethaan met een magneet. Deze sparingen kunnen hergebruikt 
worden en zijn meer maatvast door de magneten. De volgende stap is het uitzetten van de maten. Bij 
deze methode wordt het uitzetten van de maten gedaan met behulp van standaard maatvoering op 
de binnenkist van de mal. Op deze binnenkist wordt de maatvoering aangeven met behulp van 
horizontale rasterlijnen van ongeveer 50 mm om de 100mm. Hierdoor is zonder te meten zichtbaar 
wat de verticale positie van de instortvoorzieningen zijn. De horizontale positie moet uitgezet 
worden met behulp van een meetbalk. Met behulp van sticker worden de maten uitgezet op de 
binnenkist. Deze stickers blijven zitten na het ontkisten, hierdoor hoeven de maten maar één keer 
uitgezet te worden. Wanneer alle maten zijn afgetekend kan de wapeningskorf in de mal geplaatst 
worden. Tijdens het plaatsen van de wapeningskorf moeten de vloerverwarmingsleidingen 
gepositioneerd worden. Indien er op de positie van de instortvoorzieningen wapening zit die niet is 
weggeknipt tijdens het prepareren van de wapeningskorf, wordt deze weggeknipt met behulp van 
een betonschaar. Wanneer het mogelijk is om de wapening te laten zitten, wordt deze alleen 
omgebogen met behulp van een plooiijzer. 
Nu de positie van de instortvoorzieningen vrij is, wordt begonnen met het fixeren van de 
inbouwdozen. Bij de paarse methode worden de inbouwdozen met behulp van magneten op de 
binnenkist vastgeklikt. Echter zijn deze magneten niet sterk genoeg om schuiven in de kist te 
voorkomen. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van de aanpassing in de binnenwand wapeningsnetten. 
Doordat één wapeningsstaaf verplaatst en één staaf wordt toegevoegd past de inbouwdoos hier 
tussen. Hierdoor hoeven deze inbouwdozen alleen nog maar vastgezet worden met vlechtdraad en 
een tang. Voor de inbouwdozen die niet op hart 300mm zitten worden de wapeningsankers, 
draadbinders en binddraadjes gebruikt. De polyurethaan sparingen met een magneet moeten daarna 
gefixeerd worden. Doordat de sparingen een overmaat hebben in de lengte worden deze door de 
druk van de buitenkist gefixeerd op de binnenkist. Als laatste moeten de leidingen aan de binnenkist 
gefixeerd worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van schroefhuls magneten met een kunststof 
knie. 
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Oranje methode 
Na het inoliën van de kist, wordt begonnen met het maken van de sparingen. Bij de oranje methode 
worden deze gemaakt van een polyurethaan sparing, omdat deze sparingen hergebruikt kunnen 
worden. De volgende stap is het uitzetten van de maten. Bij deze methode wordt het uitzetten van 
de maten gedaan met behulp van standaard maatvoering op de binnenkist van de mal. Op deze 
binnenkist wordt de maatvoering aangeven met behulp van horizontale rasterlijnen van ongeveer 50 
mm om de 100mm. Hierdoor is zonder te meten zichtbaar wat de verticale positie van de 
instortvoorzieningen zijn. De horizontale positie moet uitgezet worden met behulp van een 
meetbalk. Met behulp van een markeerstift worden de hartmaten uitgezet op de binnenkist. Deze 
stift blijft langer zitten dan de markeerpasta, hierdoor moeten de maten minder vaak uitgezet 
worden. Wanneer alle maten zijn afgetekend kan de wapeningskorf in de mal geplaatst worden. 
Tijdens het plaatsen van de wapeningskorf moeten de vloerverwarmingsleidingen gepositioneerd 
worden. Indien er op de positie van de instortvoorzieningen wapening zit die niet is weggeknipt 
tijdens het prepareren van de wapeningskorf, wordt deze weggeknipt met behulp van een 
betonschaar. Wanneer het mogelijk is om de wapening te laten zitten, wordt deze alleen omgebogen 
met behulp van een plooiijzer. 
Nu de positie van de instortvoorzieningen vrij is, wordt begonnen met het fixeren van de 
inbouwdozen. In het huidige montageproces worden de inbouwdozen met behulp van magneten op 
de binnenkist vastgeklikt. Echter zijn deze magneten niet sterk genoeg om schuiven in de kist te 
voorkomen. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van ankers van wapening waarmee de inbouwdoos 
tegen de kist wordt gedrukt en op de juiste positie houdt. Deze wapeningsankers worden aan de 
wapeningskorf gefixeerd met draadbinders en binddraadjes. De polyurethaan sparingen moeten 
daarna gefixeerd worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van reststukken van wapeningsstaven. 
Door de sparing in te klemmen met wapeningsstaven wordt deze op de juiste positie gehouden. De 
wapeningsstaven worden ook gefixeerd met draadbinders en binddraadjes. Als laatste moeten de 
leidingen aan de binnenkist gefixeerd worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van schroefhuls 
magneten met een kunststof knie. 

3.4 Toetsen uitvoeringsvarianten 
Na het uitwerken van de opgestelde structuurlijnen dient er een keuze gemaakt te worden om 
verder te gaan in het ontwerptraject. De eerder opgestelde eisen en wensen dienen hierbij als 
leidraad voor de boordeling van de concept werkwijzen. Een gestelde eis geldt hier als ‘voorwaarde’ 
waaraan in elk geval in zijn geheel moet worden voldaan. Als aan één methode niet aan een eis niet 
voldoet kan deze als onbruikbaar beschouwd worden. Aan de hand van argumenten zijn de 
concepten beoordeeld. Tevens bestaat het PvE uit een achttal wensen. Aan de hand van deze 
wensen worden de concepten door middel van een puntentelling beoordeeld. Om niet willekeurig te 
kiezen en een beredeneerde keuze te kunnen maken, is gebruik gemaakt van keuzetabellen. Hoewel 
deze veelal van subjectieve aard zijn, zijn dit soort tabellen ondersteunend bij het nemen van 
beslissingen. Per criterium wordt een beoordeling gegeven waarmee een eindscore gemaakt is. Deze 
eindscore bepaalt met welk concept er verder gegaan wordt in het ontwerp. Bij de criteria voorzien 
van een sterretje (*) zijn de concepten ten opzichte van elkaar beoordeeld. Bij de overige criteria zijn 
de varianten op zichzelf staand beoordeeld. Per onderdeel is een keuzetabel opgesteld waarin de 
structuurlijnen beoordeeld zijn. Aan de hand van de onderstaande scores zijn de concepten 
beoordeeld: 

 ++ Uitstekend ( 2 pt) 

 + Voldoende ( 1 pt) 

 0 Neutraal of niet van toepassing ( 0 pt) 

 ‐ Zwak (‐1 pt) 

 ‐ ‐ Onvoldoende (‐2 pt) 
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Tabel 3.4.1.1: Toetsing varianten 

3.4.1 Toetsing varianten prepareren van de wapeningskorf 
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De zes uitvoeringsvarianten zijn eerst getoetst aan de eisen uit het Programma van Eisen, zie 
bovenste deel tabel 3.4.1.1. Dit zijn eisen waaraan de nieuwe uitvoeringsmethode moet voldoen, dus 
als een methode hier niet aan voldoet valt hij direct af. In de tabel is te zien dat de gele methode niet 
aan alle eisen voldoet. Bij de gele methode vindt procesverstoring plaats voor de lassers en 
installateurs. Bij deze methode wordt tegelijkertijd bij dezelfde mal gewerkt, hierdoor kan niet op 
een effectieve manier gewerkt worden.  
De uitvoeringsvarianten zijn ook beoordeeld op de wensen uit het Programma van Eisen, zie 
onderste deel tabel 3.4.1.1. Onder aan de tabel zijn de scores per methode opgeteld. De eerste wens 
is om de kosten van het montageproces zo laag mogelijk te hebben. De groene en gele methode 
krijgen hierbij de meeste plusjes. Dit komt doordat de kosten van de sparingen goedkoper zijn ten 
opzichte van de andere methoden. Daarnaast wordt bij de rode methode gebruik gemaakt van 
stekkerbare leidingen. Deze zijn zeer prijzig in aanschaf. Dit wordt niet gecompenseerd met het 
voordeel dat deze leidingen op kunnen leveren in vervolg handelingen.  
Naast dat het montageproces zo goedkoop mogelijk moet zijn, is de wens ook om zo min mogelijk 
manuren en handelingen te gebruiken om het proces te voltooien. Hiervoor kan gekeken worden 
naar bij welke methode de meeste handelingen minder lang duren of niet meer nodig zijn. Bij de 
groene en gele methode komt dit neer op tien handelingen en bij de rode en oranje op acht. De 
paarse methode volgt met zeven. De groene en gele methode hebben de minste handelingen, omdat 
bij het uitzetten van de maten zowel de horizontale en verticale maat al zijn uitgezet.  
De vierde eis is dat de kans op faalkosten zoveel mogelijk beperkt wordt. Door gedwongen te 
maatvoeren, geprefabriceerde leidingen, standaard sparingen en aanpassingen in het wapeningsnet 
kan dit gerealiseerd worden. Uit de toetsing komt naar voren dat bij de groene en gele methode de 
kans op faalkosten bij veertien onderdelen wordt verminderd. De oranje methode volgt met twaalf 
en de rode en paarse met negen en acht. Hierdoor krijgen de groene, gele en oranje twee plusjes en 
de rode en paarse één. 
Tijdens het ‘Participeren Observeren’ zijn op de bouwplaats en in de fabriek gezamenlijk 121 
knelpunten geconstateerd. Een wens is om zoveel mogelijk knelpunten op te lossen met de nieuwe 
uitvoeringsmethode. Bij dit onderdeel hebben alle methodes gelijk gescoord, omdat ze allemaal rond 
de 18 van de 121 knelpunten zitten. Hetzelfde geldt voor het zo min mogelijk aantasten van de 
iQelementen. Het ontwerp hoeft bij geen methode aangepast te worden. 
Bij de verschillende methoden worden hulpmiddelen gebruikt. Een wens is om de kosten van deze 
hulpmiddelen zo laag mogelijk te houden. Hierbij scoren de rode, groene en oranje methode niet 
goed. Het hulpmiddel dat gebruikt wordt voor het uitzetten van de maten brengt hoge kosten met 
zich mee. Echter is het gevolg zo goed, dat de kosten gecompenseerd worden. De gele methode 
heeft geen aanschafkosten en is hierbij het beste. Bij de uiteindelijke score hebben de groene en gele 
methode de hoogste score, maar doordat de gele methode niet voldoet aan een eis valt deze af. 
Hierdoor is de groene methode aangemerkt als meest geschikte methode voor het prepareren van 
de wapeningskorf.   
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Tabel 3.4.2.1: Toetsing varianten 

3.4.2 Toetsing varianten prepareren wapeningskorf in de mal  
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De zes uitvoeringsvarianten zijn eerst getoetst aan de eisen uit het Programma van Eisen, zie 
bovenste deel tabel 3.4.2.1. Dit zijn eisen waaraan de nieuwe uitvoeringsmethode moet voldoen, dus 
als een methode hier niet aan voldoet valt hij direct af. In de tabel is te zien dat bij het prepareren 
van de wapening in de mal iedere methode voldoet aan de eisen. De uitvoeringsvarianten zijn ook 
beoordeeld op de wensen uit het Programma van Eisen, zie onderste deel tabel 3.4.2.1. Onder aan 
de tabel zijn de scores per methode opgeteld.  
De eerste wens is om de kosten van het montageproces zo laag mogelijk te hebben. De groene en 
gele methode krijgen hierbij de meeste plusjes. Dit komt doordat de kosten van de sparingen 
goedkoper zijn ten opzichte van de andere methoden.  
Naast dat het montageproces zo goedkoop mogelijk moet zijn, is de wens ook om zo min mogelijk 
manuren en handelingen te gebruiken om het proces te voltooien. Hiervoor kan gekeken worden 
naar bij welke methode de meeste handelingen minder lang zullen duren of niet meer nodig zijn. Bij 
de rode en gele methode komt dit neer op acht handelingen en bij de groene en paarse op zes. De 
oranje methode volgt met drie. De rode en gele methode hebben de minste handelingen, omdat bij 
het uitzetten van de maten verticale maat al is uitgezet en er standaard posities gebruikt worden. 
Daarnaast wordt de wapening vooraf al gebogen of weggeknipt.  
De vierde eis is dat de kans op faalkosten zoveel mogelijk beperkt wordt. Door standaard 
maatvoering, vooraf knippen en buigen van wapening, standaard sparingen en aanpassingen in het 
wapeningsnet kan dit gerealiseerd worden. Uit de toetsing komt naar voren dat bij de rode en gele 
methode de kans op faalkosten bij acht onderdelen wordt verminderd. De groene en paarse 
methode volgen met zes en de oranje met drie. Hierdoor krijgen de rode, groene, gele en paarse 
twee plusjes en de oranje één. 
Tijdens het ‘Participeren Observeren’ zijn op de bouwplaats en in de fabriek gezamenlijk 121 
knelpunten geconstateerd. Een wens is om zoveel mogelijk knelpunten op te lossen met de nieuwe 
uitvoeringsmethode. Bij dit onderdeel hebben alle methodes gelijk gescoord, omdat ze allemaal rond 
de 17 van de 121 knelpunten zitten. Hetzelfde geldt voor het zo min mogelijk aantasten van de 
iQelementen. Het ontwerp hoeft bij geen methode aangepast te worden. 
Bij de verschillende methoden worden hulpmiddelen gebruikt. Een wens is om de kosten van deze 
hulpmiddelen zo laag mogelijk te houden. Hier liggen de methoden dicht bij elkaar. Bij de 
uiteindelijke score heeft de rode methode de hoogste score en is daarmee aangemerkt als meest 
geschikte methode voor het prepareren van de wapeningskorf in de mal.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xchAiF7mNjXskM&tbnid=bpG6qm0fTp_2uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.groen7.nl/tu-eindhoven-maakt-schone-diesel-en-benzine-van-afvalhout/&ei=fxJEUpDjOsWdtQbu1IHYBw&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNGZM804Zk1cMiP4C2EGFBDfvP4aUA&ust=1380279292963155


  
 

Afstudeerrapport M.D. ten Voorde 71 

4. Montage- en terreinplannen  
Aan de hand van het uitvoeringsconcept is ervoor gekozen om de centraaldozen, pvc buizen, 
leidingen, sparingen en inbouwdozen te monteren en te positioneren nadat de 
binnenwapeningsnetten aan elkaar zijn gelast. Dit heeft tot gevolg dat het montageproces 
veranderd, waardoor een nieuw montageplan gemaakt moet worden. In paragraaf 4.1 wordt het 
montageplan van het prepareren van de wapeningskorf behandeld. Het montageplan van het 
prepareren van de wapeningskorf in de mal wordt besproken in paragraaf 4.2. Per montageplan 
wordt eerst de maatvoering gevisualiseerd en besproken. Zodra duidelijk is hoe alle installaties 
gepositioneerd worden, wordt per installatie besproken hoe deze eventueel verwerkt en daarna 
bevestigd wordt. De montageplannen volgen een systematiek die uniform is aan het feit dat de te 
monteren installaties woning specifiek zijn en niet altijd dezelfde afmetingen hebben. 
In het terreinplan wordt de indeling van de iQfabriek beschreven. Het eerste doel van een 
terreinplan is een zo efficiënt mogelijke productie. Het tweede doel van een terreinplan is het 
bevorderen van de veiligheid en het werkklimaat in de iQfabriek. Dit terreinplan zal de globale 
indeling van de fabriek behandelen en specifiek ingaan op het gedeelte van hal 5 en hal 4 waar het 
prepareren van de wapeningskorf (in de mal) plaats zal gaan vinden. Dit terreinplan is gebaseerd op 
het uitvoeringsconcept welke beschreven staat in paragraaf 4.1. Om een terreinplan te kunnen 
ontwerpen is een stappenplan (naar aanleiding van Maas, 1996) gevolgd om de juiste keuzes te 
kunnen maken, deze is: 
 
1. Verzamelen van gegevens over de plaatselijke situatie 
2. De lay-out van de bewerkingsplekken 
3. De hoeveelheid benodigde opslagruimte voor bouwmaterialen 
4. De keuze van de transportmiddelen 
5. De plaats van de vaste transportmiddelen 
6. Vaststellen van het terreinplan 
7. Werkruimte installateur 
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Afbeelding 4.1.1: SADT prepareren wapeningskorf 

4.1 Montageplan voor het prepareren van de wapeningskorf 
Het montageproces van het prepareren van de wapeningskorf is te onderscheiden in dertien 
deelprocessen die achtereenvolgens uitgevoerd moeten worden, zie afbeelding 4.1.1. Hiervan zijn elf 
handelingen voor de installateur (donker- en lichtblauw) en twee voor de lassers (rood). Ten opzichte 
van het uitgedachte montageproces treedt bij iedere handelingen een wijziging op. Bij de 
donkerblauwe handelingen verandert zowel de handeling als de locatie van de handeling. Bij de 
lichtblauwe handelingen blijft de handeling hetzelfde maar veranderd de locatie. Deze handelingen 
gelden zowel voor de 5,40 als de 6,30 woningen. Voor de activiteiten van het uitvoeringsproces die 
veranderen zijn voor de installateurs draaiboeken gemaakt. In deze draaiboeken staan de activiteiten 
uitgebreid beschreven en is in één oogopslag te zien wat het benodigde materiaal, materieel en 
arbeid per activiteit is. De draaiboeken zijn terug te vinden in hoofdstuk 6. 
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Afbeelding 4.1.1.1: Houten mal met maatvoering 

4.1.1 Uitzetplan 
De eerste stap die gedaan kan worden bij het prepareren van de wapeningskorf is het positioneren 
van de centraaldozen, pvc buizen, leidingen, inbouwdozen en sparingen. Het positioneren gebeurt 
met behulp van twee nieuwe houten mallen van de binnenkist in samenwerking met de vier houten 
mallen die al in gebruik zijn. De lassers gebruiken deze houten mallen voor het lassen van de 
wapeningskorven. Als de verschillende wapeningsonderdelen gereed zijn worden ze met een 
bovenloopkraan getransporteerd naar één van de houten mallen. Deze mal is gemaakt ten behoeve 
van het ruimtelijk verbinden van de verschillende wapeningsonderdelen (2D). De houten mal heeft 
dezelfde vorm als de binnenkist van de stalen mal waarin een iQelement uiteindelijk gestort gaat 
worden. Hierdoor kunnen de wapeningsnetten tegen de mal aangezet worden en aan elkaar gelast 
worden tot korf. Hiervoor worden eerst de vier binnenwapeningsnetten aan elkaar gelast en 
uiteindelijk de twee buitenwandwapeningsnetten. Doordat de houten mallen de exacte maten 
hebben van de binnenkist kunnen deze gebruikt worden voor het uitzetten van de maten. Voordat 
de lassers beginnen is de mal leeg, hierdoor kunnen de installateurs vooraf de maten van de 
centraaldozen, pvc buizen, leidingen, inbouwdozen en sparingen uitzetten. Op de mallen wordt de 
maatvoering aangegeven met behulp van rasterlijnen om de 100mm. Hierdoor is zonder te meten 
zichtbaar wat de exacte locaties zijn van de instortvoorzieningen en sparingen. De maten op de 
mallen worden, net zoals op de bekistingstekeningen, aangegeven vanuit binnenkant beton, zie 
afbeelding 4.1.1.1.  
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Afbeelding 4.1.1.2; Stickers centraaldozen 

Afbeelding 4.1.1.3; Stickers pvc buizen Afbeelding 4.1.1.4; Stickers waterleidingen 

Afbeelding 4.1.1.5; Stickers sparingen in de mal 

Afbeelding 4.1.1.5; Stickers sparingsdoos Afbeelding 4.1.1.6; Stickers inbouwdozen 

Afbeelding 4.1.1.4; Stickers sparing voor doorvoer 

Bij het gebruik van zes mallen krijgt iedere mal een eigen element type. Doordat dezelfde type 
elementen per project dezelfde positie hebben qua installaties, is het mogelijk om maatvoering over 
te nemen naar het volgende element. Dit kan 
gerealiseerd worden met behulp van een sticker. 
Wanneer de positie is uitgezet kan een sticker met het 
juiste formaat op deze plek geplakt worden, zie 
afbeeldingen 4.1.1.2 t/m 4.1.1.7 voor een voorbeeld. 
De afmetingen en posities van deze voorbeelden 
kunnen veranderen per korf en project. Deze sticker 
kan het gehele project blijven zitten en hierdoor 
hoeven de maten niet meer uitgezet te worden en 
valt deze handeling weg. Zodra het project is afgerond 
kunnen de stickers verwijderd worden en kan het 
principe zich herhalen voor het volgende project.  
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Afbeelding 4.1.1.8: Lassen vier binnenwapeningsnetten 

Zodra de posities van de installaties, bij de drie huidige mallen, zijn opgemeten en gemarkeerd, 
kunnen de vier binnenwapeningsnetten aan elkaar gelast worden. De installateurs kunnen dan 
beginnen met het opmeten en markeren van de andere drie houten mallen. De lasser lessen als 
eerste de vier binnenwapeningsnetten aan elkaar, zie afbeelding 4.1.1.8. Zodra de vier 
binnenwapeningsnetten aan elkaar zijn gelast, bij de huidige drie mallen, beginnen de lassers met de 
volgende drie korven bij de andere drie mallen. In de tijd dat de lassers bezig zijn met het lassen van 
de vier binnenwapeningsnetten, bij de volgende mallen, kunnen de installateurs de wapeningskorf 
prepareren. 
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Afbeelding 4.1.2.1: Monteren centraaldozen 

4.1.2 Centraaldozen 
Het monteren van centraaldozen is een bewerking die geldt voor alle wapeningskorven. Doordat de 
positie van de centraaldozen al zijn uitgezet, kunnen ze direct gefixeerd worden aan de 
wapeningskorf. Hiervoor worden rest stukken van pvc buizen gebruikt die in de tuitjes gestopt 
worden waar geen pvc buis op aangesloten wordt. Wanneer de pvc in het tuitje zit, wordt die met 
behulp van een vlechtmachine gefixeerd aan de wapeningskorf, zie afbeelding 4.1.2.1. Het fixeren is 
belangrijk om te zorgen dat de centraaldozen op de plek blijven zitten tijdens het storten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.3 Pvc buizen en leidingen 
Na het fixeren van de centraaldozen worden de pvc buizen ten behoeve van de elektra en de water-, 
convector-, afvoer-, en eventuele gasleidingen op de korf bevestigd. Doordat het positioneren van 
deze pvc buizen en leidingen al is gebeurd, kan direct begonnen worden met het verwerken en 
fixeren van de pvc buizen en leidingen. Het monteren van de pvc buizen is een bewerking die geldt 
voor alle wapeningskorven. Het monteren van water-, convector-, afvoer-, en eventuele gasleidingen 
is afhankelijk van het project. 

 
4.1.3.1 Verwerken pvc buizen en leidingen 
Verwerken pvc buizen 
Doordat de positie van de pvc buizen bekend is, is de eerste stap het gereed maken van de pvc 
buizen. Hiervoor wordt de pvc buis tussen de wapening geplaatst en in de centraaldoos gestoken. 
Vervolgens zijn twee bewerkingen mogelijk, namelijk het op maat maken en het buigen van de pvc 
buizen. Zodra de lengte bekend is, worden de pvc buizen op maat geknipt met behulp van een 
buissnijtang. Het knippen van de pvc buizen is nodig om volgens het daarvoor bestemde patroon 
geplaatst te kunnen worden. Waar de pvc buizen een hoek maken of een bocht om moeten, wordt 
gebruik gemaakt van een buigveer. De hoeken kunnen direct op de korf gefixeerd worden. Het 
monteren van de bochten wordt gedaan nadat het wapeningsbuitennet van de wand is vast gelast 
aan de korf. Dit kan pas achteraf gebeuren, doordat tijdens het lassen in de hoeken lasspatten 
ontstaan. Deze kunnen de pvc buizen beschadigen, waardoor ze vervangen moeten worden. 
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Afbeelding 4.1.3.1.1: Verwerkingstafel 

Verwerken leidingen 
Doordat de positie van de leidingen bekend is, is de eerste stap het gereed maken van de leidingen. 
Doordat per project de leidingen bij iedere woning dezelfde afmetingen en hoeken hebben, kunnen 
deze vooraf prefab op maat gemaakt worden. Hierdoor kunnen deze op dezelfde werkplek 
seriematig gemaakt worden. Deze werkplek is een tafel met daarom rasterlijnen om de 100 mm. Met 
behulp van deze rasterlijnen kan snel het patroon van de leidingen, met behulp van stickers, 
overgezet worden op de tafel (zie afbeelding 4.1.3.1.1). Hierdoor kan gewerkt worden met een 
hogere kwaliteit en verminderd de kans op faalkosten. Zodra de lengte bekend is, worden de 
leidingen op maat geknipt met behulp van een buissnijtang. Waar de leidingen een hoek moeten 
maken of een bocht om moeten, wordt gebruik gemaakt van een buigveer. Waar de leidingen geen 
bocht omgaan, kunnen ze direct als prefab geheel gefixeerd worden op de wapeningskorf. Indien de 
leidingen een bocht omgaan, worden deze net zoals de pvc buizen pas gemonteerd nadat het 
wapeningsbuitennet van de wand is vast gelast aan de korf. Dit kan pas achteraf gebeuren vanwege 
de lasspatten die ontstaan die de leidingen kunnen beschadigen.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.2 Fixeren van pvc buizen en Leidingen aan wapeningskorf  
Nu de pvc buizen en leidingen gereed zijn, worden ze gefixeerd aan de wapeningskorf met een 
vlechtmachine. Het fixeren is belangrijk om te zorgen dat de pvc buizen en leidingen op de plek 
blijven zitten tijdens het storten.  
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Afbeelding 4.1.4.1: Stalen sparing 

Afbeelding 4.1.4.2: Sparingsdoosjes 

4.1.4 Sparingen 
Nu de pvc buizen en leidingen op de korf vastzitten, kunnen de instortvoorzieningen geplaatst 
worden. Allereest moeten de sparingen voor het doorvoeren van elektra tussen twee elementen en 
voor de doorvoer van elektra in het element gemaakt worden. Bij het nieuwe uitvoeringsprincipe 
worden de sparingen voor het doorvoeren van elektra tussen twee elementen gemaakt van metaal. 
Deze sparingen zitten op een vaste plek in de mal en hoeven daarom maar één keer geplaatst te 
worden. Deze sparingen zijn hierdoor meer maatvast en tijdens het ontkisten hoeven deze niet 
verwijderd te worden Deze sparingen kunnen tevens hergebruikt worden omdat ze het gehele 
project blijven zitten. (zie afbeelding 4.1.4.1). 
Voor de sparingen voor de doorvoer van elektra in het element wordt gebruik gemaakt van kunststof 
sparingsdozen (zie afbeelding 4.1.4.1). Deze sparingsdozen worden prefab aangeleverd en hoeven 
daarvoor niet meer gemaakt te worden. Op deze sparingsdoos kan één pvc buizen aangesloten 
worden. De sparingsdozen zijn onderling te koppelen om een grotere doos te creëren.  
Indien de leidingen recht doorgevoerd moeten worden in het element wordt gebruik gemaakt van de 
piepschuimsparing van het huidige montageproces. 
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Afbeelding 4.1.5.1.1: Aanpassing wapeningsnet 

4.1.5 Instortvoorzieningen  
Zodra de instortvoorzieningen beschikbaar zijn kunnen ze gepositioneerd worden op de 
wapeningskorf. Hiervoor zijn drie bewerkingen nodig, namelijk het uitzetten van de maten, het 
wegknippen en buigen van wapening. 
 

4.1.5.1 Positioneren 
Uitzetten maten 
Zodra alle instortvoorzieningen ter beschikking zijn wordt begonnen met het uitzetten van de maten. 
Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van de maatvoering op mallen en de stickers. Voor het 
positioneren van de inbouwdozen wordt tevens gebruik gemaakt van een aanpassing in de 
binnenwand wapeningsnetten. De wapeningsnetten worden standaard aangeleverd met 
wapeningsstaven met een diameter van 6 en 8 mm. De wapeningsstaven met de diameter van 6 mm 
zitten hart op hart 200 mm. Hierdoor zit één staaf in de buurt van hart 300 mm en zit hierdoor voor 
de inbouwdozen die op hart 300 mm zitten. Doordat 85% van de inbouwdozen op hart 300 mm 
komen moet hiervoor een sparing geknipt worden. Door de wapeningsstaaf 50 mm naar links te 
verplaatsen komt die naast de inbouwdoos te liggen. Door aan de andere kant van de inbouwdoos 
een extra wapeningsstaaf te 
plaatsen, ontstaat er een spleet 
van 80 mm waar de inbouwdoos 
tussen valt. De inbouwdoos heeft 
dan aan beide kanten een speling 
van 5 mm tot aan de 
wapeningsstaaf, zie afbeelding 
4.1.5.1.1. Hierdoor wordt de 
inbouwdoos tijdens productie 
horizontaal gedwongen 
gepositioneerd en hoeft alleen nog 
maar de verticale maat afgelezen 
te worden op de houten mal. De 
wapeningsstaven kunnen 
daarnaast ook gebruikt worden 
om de inbouwdoos vast te zetten. 
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Afbeelding 4.1.5.1.2: Wegknippen wapening 

Afbeelding 4.1.5.1.3: Wegknippen wapening Afbeelding 4.1.5.1.4: Buigen wapening 

Wegknippen wapening 
Indien op de positie van de instortvoorzieningen (sticker) 
wapening zit, wordt deze weggeknipt met behulp van een 
betonschaar of weggeslepen met behulp van een slijptol. 
Doordat de buitenwapeningsnetten nog niet zijn vastgelast 
kan de installateur hier goed bij. Door gebruik te maken van 
de aanpassing van het wapeningsnet wordt het wegknippen 
verminderd bij de inbouwdozen, zie afbeelding 4.1.5.1.2 en 
4.1.5.1.3. Door de aanpassing van het wapeningsnet past de 
inbouwdoos tussen de twee wapeningstaven. Doordat deze 
wapeningstaven achter de tuitjes van de inbouwdozen 
komen hoeft deze wapening niet weggeknipt te worden. 
 
Buigen wapening 
Wanneer het mogelijk is om de wapening te laten zitten wordt deze alleen omgebogen met behulp 
van een plooiijzer, zie afbeelding 4.1.5.1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6 Koppelen instortvoorzieningen aan pvc buizen of leiding 
Nu de positie is uitgekipt of verbogen kunnen de instortvoorzieningen gekoppeld worden aan de pvc 
buizen en leidingen. Bij de inbouwdozen wordt een stuk flexibele buis in het tuitje van de 
inbouwdoos gestoken en in de pvc buis die al gefixeerd is aan de wapeningskorf. De pvc buizen 
worden ter plaatste van de sparingen in de kunststof sparingen gestoken.  
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Afbeelding 4.1.7.1: Lassen buitennetwapening 

Afbeelding 4.1.8.1: Monteren bochten pvc buizen 

4.1.7 Werkzaamheden lassers 
Zodra de centraaldozen, pvc buizen, leidingen, inbouwdozen en sparingen gefixeerd zijn aan de 
binnenwapeningsnetten kunnen de lassers de twee buitenwapeningsnetten aan de wapeningskorf 
lassen, zie afbeelding 4.1.7.1. Op het moment dat de wapeningskorf gereed is, wordt die van de mal 
gehesen en getransporteerd naar hal 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.8 Monteren bochten pvc buizen en leidingen. 
Zodra de wapeningskorf is getransporteerd 
naar hal 4 kunnen de bochten van de pvc 
buizen en leidingen gefixeerd worden, zie 
afbeelding 4.1.8.1. Doordat de hoeken, van 
de pvc buizen, bij iedere wapeningskorf 
dezelfde afmetingen en bocht heeft, kunnen 
deze prefab op maat gemaakt worden door 
de installateur. Hierdoor kunnen deze op 
dezelfde werkplek seriematig gemaakt 
worden. Hiervoor wordt een werktafel 
gebruikt met de afmetingen 1,5 m¹ x 1 m¹ x 1 
m¹. Aan de linkerzijde van de tafel is ruimte 
voor opslag voor materiaal en materieel. 
Deze opslag heeft een oppervlak van 1 m¹ x 1 
m¹. Zodra de bochten zijn gefixeerd is de 
wapeningskorf geprepareerd.  
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Afbeelding 4.2.1: SADT prepareren wapeningskorf in de mal 

4.2 Montageplan voor het prepareren van de wapeningskorf in de mal 
Het prepareren van de wapeningskorf in de mal loopt nauw samen met het prepareren van de 
wapeningskorf. Wanneer fouten zijn gemaakt bij het prepareren van de wapeningskorf worden deze 
zichtbaar in de mal en moeten hersteld worden. Na het schoonmaken van de mal worden de maten 
van de sparingen en instortvoorzieningen uitgezet op de binnenbekisting. Zodra dit is gedaan kan de 
bekisting geolied en de wapeningskorf geplaatst worden. Tijdens het zakken van de wapeningskorf 
moeten de vloerverwarmingsleidingen in speciale sparingen geplaatst worden. Hiervoor moet eerst 
de juiste lengte van de leidingen aangegeven worden. Wanneer dit is gedaan worden de leidingen in 
de sparing gestoken. Doordat het verplaatsen van de wapeningskorf en positioneren van de 
vloerverwarmingsleidingen op een effectieve manier wordt uitgevoerd, worden deze niet 
meegenomen bij het ontwerpen van de nieuwe uitvoeringsmethode. Het montageproces van het 
prepareren van de wapeningskorf in de mal is te onderscheiden in acht deelprocessen die 
achtereenvolgens uitgevoerd moeten worden, zie afbeelding 4.2.1. Hiervan zijn vijf handelingen voor 
de installateur (donkerblauw en zwart) en drie voor de betonwerkers (rood). Ten opzichte van het 
huidige uitgedachte montageproces treedt bij vier handelingen (donkerblauw) een wijziging op. Deze 
handelingen gelden zowel voor de 5,40 als de 6,30 woningen. Voor de activiteiten van het 
uitvoeringsproces die veranderen zijn voor de installateurs draaiboeken gemaakt. In deze 
draaiboeken staan de activiteiten uitgebreid beschreven en is in één oogopslag te zien wat het 
benodigde materiaal, materieel en arbeid per activiteit is. De draaiboeken zijn terug te vinden in 
hoofdstuk 6. 
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Afbeelding 4.2.1.1: Maatvoering stalen mal 

4.2.1 Uitzetplan 
De eerste stap die gedaan kan worden bij het prepareren van de wapeningskorf in de mal, is het 
uitzetten van de maten van de centraaldozen, leidingen, inbouwdozen en sparingen. Het uitzetten 
van de maten wordt gedaan met behulp van standaard maatvoering op de binnenkist van de stalen 
mal. Op deze binnenkist wordt de maatvoering aangeven met behulp van horizontale rasterlijnen van 
ongeveer 50 mm, om de 100mm, zie afbeelding 4.2.1.1. Hierdoor is zonder te meten zichtbaar wat 
de verticale positie van de instortvoorziening is. De horizontale positie moet, net zoals het 
uitgedachte montageproces, uitgezet worden met behulp van een meetbalk. Doordat het gebruik 
van zes mallen krijgt iedere mal een eigen element type. Doordat dezelfde type elementen per 
project dezelfde positie hebben qua installaties, is het mogelijk om maatvoering over te nemen naar 
het volgende element. Dit kan gerealiseerd worden met behulp van een sticker. Wanneer de positie 
is uitgezet kan een sticker met het juiste formaat op deze plek geplakt worden, zie afbeeldingen 
4.2.1.2 t/m 4.2.1.6 voor een voorbeeld.  
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Afbeelding 4.2.1.2; Stickers centraaldozen Afbeelding 4.2.1.3; Stickers sparingen 

Afbeelding 4.2.1.4; Stickers inbouwdozen Afbeelding 4.2.1.5; Stickers leidingen 

Afbeelding 4.2.1.6; Stickers metaal sparing Afbeelding 4.2.1.6; Stickers sparingsdoosjes 

Bij het gebruik van zes mallen krijgt iedere mal een eigen element type. Doordat dezelfde type 
elementen per project dezelfde posities heeft qua installaties, is het mogelijk om maatvoering over 
te nemen naar het volgende element. Dit kan gerealiseerd worden met behulp van een sticker. 
Wanneer de positie is uitgezet kan een sticker met het juiste formaat op deze plek geplakt worden, 
zie afbeeldingen 4.1.1.2 t/m 4.1.1.6 voor een voorbeeld. De afmetingen en posities van deze 
voorbeelden kunnen veranderen per korf en project. De sticker kan het gehele project blijven zitten 
en hierdoor hoeven de maten niet meer uitgezet te worden en valt deze handeling weg. Zodra het 
project is afgerond kunnen de stickers verwijderd worden en kan het principe zich herhalen voor het 
volgende project. 
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Afbeelding 4.2.2.1; Wapeningskorf in mal 

4.2.2 Instortvoorzieningen 
Nu alle maten van de instortvoorzieningen zijn afgetekend, kan de wapeningskorf in de mal geplaatst 
worden, zie afbeelding 4.2.2.1. Tijdens het plaatsen van de wapeningskorf worden, indien aanwezig, 
de vloerverwarmingsleidingen gepositioneerd. Doordat het wegknippen en buigen van de wapening 
als is gebeurd tijdens het prepareren van de wapeningskorf, hoeft dit niet te gebeuren in de mal. 
Hierdoor kunnen de instortvoorzieningen direct gepositioneerd worden zodra de wapeningskorf in 
de mal staat. 
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Afbeelding 4.2.2.1.1; Sparingen op tekening 

Afbeelding 4.2.2.1.2; Magneet sparingen 

4.2.2.1Positioneren 
Inbouwdozen 
Als eerste worden de inbouwdozen gepositioneerd. De magneten die in de inbouwdozen zitten 
worden op de stalen mal geklikt. Zodra de inbouwdoos over de gehele sticker zit, zit die op de juiste 
positie en kan gefixeerd worden. 
 
Sparingen 
Polyurethaan 
Doordat de sparingen gemaakt zijn van polyurethaan met een magneet hoeven deze niet meer 
gemaakt te worden. Hierdoor kunnen de sparingen direct gepositioneerd worden zodra de 
wapeningskorf in de mal staat. De leidingen die voorheen door een gezamenlijke piepschuimsparing 
kwamen, moeten nu gescheiden worden in losse sparingen (zie afbeelding 4.2.2.1.1). De leidingen 
die voornamelijk door de piepschuim sparingen gingen zijn de standleiding, de CV leidingen en de 
mechanische ventilatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Voor de standleiding is gekozen voor een magneetsparing rond 120mm en voor de CV leidingen rond 
70mm. Deze magneetsparingen zijn al aanwezig bij iQwoning®. Voor de mechanische ventilatie zijn 
zes nieuwe sparingen ontworpen (afbeelding 4.2.2.1.2). Om één woning geheel met deze sparingen 
te voorzien dienen er 14 sparingen besteld te worden (zie bijlage C).  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xchAiF7mNjXskM&tbnid=bpG6qm0fTp_2uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.groen7.nl/tu-eindhoven-maakt-schone-diesel-en-benzine-van-afvalhout/&ei=fxJEUpDjOsWdtQbu1IHYBw&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNGZM804Zk1cMiP4C2EGFBDfvP4aUA&ust=1380279292963155


  
 

Afstudeerrapport M.D. ten Voorde 87 

Afbeelding 4.2.2.1.2; Metaal sparing 

Afbeelding 4.2.3.1; Fixeren inbouwdoos 

Metaal 
Bij het nieuwe uitvoeringsprincipe worden de sparingen voor het doorvoeren van elektra tussen 
twee elementen gemaakt van metaal. Deze sparingen zitten op een vaste plek in de mal en hoeven 
daarom maar één keer geplaatst te worden. Deze sparingen zijn hierdoor meer maatvast en tijdens 
het ontkisten hoeven deze niet verwijderd te worden. Deze sparingen kunnen daarom hergebruikt 
worden, omdat ze het gehele project moeten blijven zitten (zie afbeelding 4.2.2.1.3). Deze sparingen 
zijn al aanwezig bij iQwoning®, deze worden op dit moment gebruikt voor de vloerverwarmings-
leidingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leidingen 
De leidingen worden met behulp van schroefhulsmagneten op de binnenkist vastgeklikt. Zodra de 
magneten over de gehele stickers zitten, zitten ze op de juiste positie en kunnen gefixeerd worden. 

 
4.2.3 Fixeren instortvoorzieningen 
Inbouwdozen 
Zodra de instortvoorzieningen zijn gepositioneerd, kunnen de 
instortvoorzieningen gefixeerd worden aan de binnenbekisting. De 
inbouwdozen worden met behulp van magneten op de binnenkist 
vastgeklikt. Echter zijn deze magneten niet sterk genoeg om 
schuiven in de kist te voorkomen. Om de inbouwdozen te fixeren 
wordt gebruik gemaakt van de aanpassing in de binnenwand 
wapeningsnetten. Door de wapeningsstaven naar elkaar toe te 
knijpen met staaldraad, wordt de inbouwdoos gefixeerd, zie 
afbeelding 4.2.3.1. Voor de inbouwdozen die niet op hart 300mm 
zitten worden de wapeningsankers, draadbinders en binddraadjes 
gebruikt zoals het uitgedachte montageproces. Het is belangrijk 
dat de instortvoorzieningen goed gefixeerd zijn, zodat ze niet gaan 
schuiven of loskomen van de binnenkist.   
 
Sparingen 
De polyurethaan sparingen met magneet moeten daarna gefixeerd worden. Doordat deze sparingen 
een overmaat hebben in de lengte, worden deze door de druk van de buitenkist gefixeerd op de 
binnenkist.  
 
Leidingen  
Als laatste moeten de leidingen aan de binnenkist gefixeerd worden. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van schroefhuls magneten met een kunststof knie. Om eventueel schuiven te voorkomen 
worden de magneten vastgezet met staaldraad en een tang.   

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xchAiF7mNjXskM&tbnid=bpG6qm0fTp_2uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.groen7.nl/tu-eindhoven-maakt-schone-diesel-en-benzine-van-afvalhout/&ei=fxJEUpDjOsWdtQbu1IHYBw&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNGZM804Zk1cMiP4C2EGFBDfvP4aUA&ust=1380279292963155


  
 

Afstudeerrapport  M.D. ten Voorde 88 

Afbeelding 4.3.1.1; iQfabriek 

4.3 Terreinplan prepareren van de wapeningskorf in hal 5 

4.3.1 Verzamelen van gegevens over de plaatselijke situatie 
Het iQbouwproces begint met het produceren van de iQelementen in de iQfabriek. Het opvallende 
aan de iQfabriek is dat de werkzaamheden onder geconditioneerde omstandigheden plaatsvinden. 
De fabriek gaat uit van een vaste opstelling voor een iQwoning® om afgebouwd te worden. De 
iQfabriek is opgebouwd uit vijf hallen die ontworpen zijn voor bepaalde activiteiten, zie afbeelding 
4.3.1.1. Deze hallen zijn op de volgende manier ingedeeld:  

 Hal 1: Magazijn en distributie inbouwmaterialen  

 Hal 2: Afbouw en opslag iQelementen  

 Hal 3: Transporthal  

 Hal 4: Productie van casco iQelementen  

 Hal 5: Productie wapening  
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Afbeelding 4.3.1.1.1; Hal 5 huidige situatie  

4.3.1.1 Hal 5 
Hal 5 is ontworpen voor het assembleren van de wapeningskorven en zal ook gebruikt worden voor 
het prepareren van de wapeningskorven. De hal bestaat uit verwerkingsplekken en (tussen)opslag. 
De huidige verwerkingsplekken bestaan uit een stelling om wapeningsribben samen te stellen, twee 
tafels om ribben op de plafond- en vloerwapeningsnetten te lassen, een mal voor vloerverwarming 
montage en vier houten mallen om korven, voor 5,40 woningen, samen te stellen, zie afbeelding 
4.3.1.1.1. In het huidige montageproces worden de wand, plafond- en vloernetten prefab 
aangeleverd (grijs). Echter is er nog wapening, voor het maken van de plafond- en vloernetten, voor 
enkele maanden over van vorige bestellingen (donkerblauw). Deze wapening wordt gebruikt om een 
voorraad op te bouwen. Hiervoor worden de wapeningsribben gefabriceerd, waarna de ribben aan 
de plafond- en vloernetten gelast worden. Als de verschillende wapeningsonderdelen gereed zijn 
worden ze met een bovenloopkraan getransporteerd naar één van de houten mallen. De indeling van 
de hal is flexibel en kan worden aangepast aan de wenselijke situatie. De overheaddeur van hal vier 
bevindt zich aan de zuidwest zijde van de hal en is 4,5m¹ hoog en 6m¹ breed. Hal 5 is 48m¹ lang en 
34m¹ breed, de werkhoogte is 10,7m¹.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het nieuwe terreinplan, voor het prepareren van de wapeningskorf, wordt uitgegaan van een 
korte termijnplan en een lange termijnplan. Bij het korte termijnplan worden eerst de overtollige 
wapeningsnetten opgemaakt. Hierdoor zullen de twee tafels om de ribben op de plafond- en 
vloerwapeningsnetten te lassen en de stelling om de wapeningsribben samen te stellen weer 
terugkomen. Daarnaast zullen er twee houten mallen bijkomen. Bij het plan lange termijnplan zijn de 
overtollige wapeningsnetten weggewerkt en worden deze prefab aangeleverd. Hierdoor vervallen de 
twee tafels om de ribben op de plafond- en vloerwapeningsnetten te lassen en de stelling om de 
wapeningsribben samen te stellen. Doordat in de toekomst ook steeds meer gebruik gemaakt gaat 
wordt van de 6,30 woning, wordt in het lange termijnplan rekening gehouden met drie houten 
mallen voor een 6,30 woning. Daarnaast komt er een mal voor vloerverwarming montage van de 
6,30 netten bij. 
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Afbeelding 4.3.2.1; Hal 5 bewerkingsplekken korte termijn  

4.3.2 De lay-out van de bewerkingsplekken 
Korte termijn 
De bewerkingsplekken, in hal 5, bestaan uit een werktafel om leidingen te prefabriceren (geel), een 
stelling om wapeningsribben samen te stellen (groen), twee tafels om ribben op de plafond- en 
vloerwapeningsnetten te lassen (groen), een mal voor vloerverwarming montage (rood) en zes 
mallen om korven voor 5,40 woningen samen te stellen (lichtblauw), zie afbeelding 4.3.2.1.  
 
Werktafel om leidingen prefab te maken 
Doordat per project de leidingen bij iedere 
woning dezelfde afmetingen en hoeken 
hebben, kunnen deze vooraf prefab op 
maat gemaakt worden door de installateur. 
Deze worden op dezelfde werkplek 
seriematig gemaakt. Hiervoor wordt een 
werktafel gebruikt met daarom rasterlijnen 
om de 100 mm. De tafel heeft de 
afmetingen van 2m¹ x 1m¹ x 1m¹. Aan de 
linkerzijde van de tafel is ruimte voor opslag 
voor materiaal en materieel. Deze opslag 
heeft een oppervlak van 2,4m¹ x 1m¹. 
 
Mal vloerverwarming 
De mal voor de vloerverwarming montage 
blijft op zijn huidige positie. De mal van de 
vloerverwarming montage heeft de 
afmetingen van 4,23m¹ x 5,50m¹ x 0,18m¹. 
De bewegingsruimte die nodig is bedraagt 
1,00m¹ rondom de mal en 0,50m¹ rondom 
de leidingopslag.  
 
Stelling om de wapeningsribben samen te 
stellen 
De mal om wapeningsribben samen te 
stellen heeft de afmetingen van 1,52m¹ x 
7,00m¹ x 1,48m¹. De bewegingsruimte die 
nodig is bedraagt 1,00m¹ rondom de mal. 
 
Tafels om de ribben op de plafond- en vloerwapeningsnetten te lassen 
Voor het samenstellen van plafond- en vloerwapeningsnetten wordt gebruik gemaakt van twee 
wapeningstafels. Deze tafels hebben de afmetingen van 5,49m¹ x 3,54m¹ x 0,80m¹. De 
bewegingsruimte die nodig is bedraagt 1,00m¹ rondom de tafels. Bij het korte termijnplan komen de 
wapeningstafels bij elkaar te staan. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd voor de twee nieuwe houten 
mallen. 
 
Mallen om korven samen te stellen 
De zes houten mallen die nodig zijn voor het samenstellen van de wapeningskorven, van de 5,40 
woningen, hebben de afmetingen van 5,14m¹ x 2,64m¹ x 3,50m¹. De ruimte tussen de korven 
bedraagt 1,75m¹. Hier komen de trappen tussen te staan die nodig zijn voor het werken op hoogte. 
De twee nieuwe mallen komen in het verlengde van de huidige mal. Er is voor gekozen om de B1 en 
B3 en de V1 en V3 naast elkaar te zetten, omdat de wapening voor deze korven hetzelfde is.  
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Afbeelding 4.3.2.2; Hal 5 bewerkingsplekken lange termijn  

Lange termijn 
Doordat bij het lange termijnplan de overtollige wapening is weggewerkt, kunnen de stelling om de 
wapeningsribben samen te stellen en de twee tafels om de ribben op de plafond- en 
vloerwapeningsnetten te lassen weg. De bewerkingsplekken op de lange termijn bestaan uit een 
werktafel om leidingen te prefabriceren (geel), twee mallen voor vloerverwarming montage (rood), 
zes mallen om korven voor 5,40 woningen samen te stellen (lichtblauw) en drie nieuwe mallen om 
korven voor 6,30 woningen samen te stellen (donkerblauw), zie afbeelding 4.3.2.2.  
 
Mal vloerverwarming 
De mal van de vloerverwarming montage, 
van de 5,40 woningen, heeft de 
afmetingen van 4,23m¹ x 5,50m¹ x 0,18m¹. 
De mal van de vloerverwarming montage, 
van de 6,30 woningen, heeft de 
afmetingen van 4,23m¹ x 6,40m¹ x 0,1m¹. 
De bewegingsruimte die nodig is bedraagt 
1,00 m¹ rondom de mal en 0,50m¹ 
rondom de leidingopslag. 
 
Mallen om korven samen te stellen 
De zes houten mallen die nodig zijn voor 
het samenstellen van de 
wapeningskorven, van de 5,40 woningen, 

hebben de afmetingen van 5,14m¹ x 
2,64m¹ x 3,50m¹. De ruimte tussen de 
korven bedraagt 1,75m¹. Hier komen de 
trappen tussen te staan die nodig zijn 
voor het werken op hoogte. De drie 
houten mallen die nodig zijn voor het 
samenstellen van de wapeningskorven 
voor de 6,30 woningen hebben de 
afmetingen van 6,11m¹ x 2,70m¹ x 3,50m¹. 
Bij het lange termijnplan komen de zes 
houten mallen voor de 5,40 woning bij 
elkaar te staan aan de rechterkant van de 
hal en de drie houten mallen voor de 6,30 
woning bij elkaar aan de linkerkant van de 
hal. Hier is voor gekozen omdat de stalen mallen van de 6,30 woning aan de linkerkant in hal 4 staan. 
Er is voor gekozen om de B1 en B3 en de V1 en V3 naast elkaar te zetten, omdat de wapening voor 
deze korven hetzelfde is. 
 
Werktafel om leidingen prefab te maken 
Doordat per project de leidingen bij iedere woning dezelfde afmetingen en hoeken hebben, kunnen 
deze vooraf prefab op maat gemaakt worden. Deze worden op dezelfde werkplek seriematig 
gemaakt. Hiervoor wordt een werktafel gebruikt met daarom rasterlijnen om de 100 mm. De tafel 
heeft de afmetingen van 2m¹ x 1m¹ x 1m¹. Aan de linkerzijde van de tafel is ruimte voor opslag voor 
materiaal en materieel. Deze opslag heeft een oppervlak van 2,4m¹ x 1m¹. 
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Afbeelding 4.3.3.1; Opslagplek  

4.3.3 De hoeveelheid benodigde opslagruimte 
Korte termijn 
De installateurs heeft opslag nodig voor de pvc buizen, 
inbouwdozen, centraaldozen, convector- en gasleidingen. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een frame op wielen, zie 
afbeelding 4.3.3.1. De afmetingen van dit frame op wielen zijn 
4,5m¹ x 1,4m¹ x 1,6m¹. Bij het korte termijnplan wordt gebruik 
gemaakt van twee opslagplekken (geel). De overige opslag 
ruimte, voor de installateur, is de ruimte naast de 
verwerkingstafel, voor het prefabriceren van de leidingen. Deze 
ruimte is bedoeld voor opslag van materiaal en materieel. Het 
oppervlak van deze ruimte bedraagt van 2,4m¹ x 1m¹, zie 
afbeelding 4.3.3.2. 
  
Wapening 
De lassers hebben opslag nodig voor de wapeningsnetten. Doordat sommige wapeningsnetten 
hetzelfde zijn, kunnen deze bij elkaar opgestapeld worden om ruimte te besparen. Om zo min 
mogelijk te hijsen worden de benodigde wapeningsnetten zo dicht mogelijk bij de juiste kant van de 
mallen gelegd. Tijdens het transport moet rekening gehouden worden dat de netten gescheiden zijn. 
Doordat de netten al aan de juiste kant van de houten mallen liggen hoeven deze alleen nog maar 
ophoog getild en tegen de mal aangezet worden. Hierdoor is de kraan sneller vrij om het volgende 
net op te pikken. Voor de prefab aangeleverde wapening is de volgende opslag nodig, zie afbeelding 
4.3.3.2 (grijs). 
 
Vloerwapening 
Voor de vloerwapeningsnetten zijn twee opslagplekken nodig met een oppervlakte van 17,75m² 
(5,22m¹ x 3,4m¹) en drie opslagplekken met een oppervlakte van 16,66m² (5,22m¹ x 3m¹). De 
wapening van de begane grond vloeren komen naast de houten mal voor het monteren van de 
vloerverwarming te liggen, omdat op deze netten vloerverwarming moet komen.  
 
Plafondwapening 
Voor de plafondwapeningsnetten zijn twee opslagplekken nodig met een oppervlakte van 17,75m² 
(5,22m¹ x 3,4m¹) en twee opslagplekken met een oppervlakte van 16,66m² (5,22m¹ x 3m¹).  
 
Wandwapening 
Voor de binnenwandwapeningsnetten zijn twee opslagplekken nodig met een oppervlakte van 
9,52m² (2,8m¹ x 3,4m¹) en twee opslagplekken met een oppervlakte van 8,4m² (2,8m¹ x 3m¹). Voor de 
buitenwandwapeningnetten zijn twee opslagplekken nodig met een oppervlakte van 9,89m² (2,91m¹ 
x 3,4m¹) en twee opslagplekken met een oppervlakte van 8,73m² (2,91m¹ x 3m¹). 
 
De opslag die nodig is voor de wapening die gebruikt wordt om voorraad op te bouwen voor de 
vloer- en plafondwapeningsnetten (donkerblauw) is vijf maal 16,66m² (5,22m¹ x 3m¹). De 
wapeningsnetten die extra geleverd worden, of niet bovenop de overige netten kunnen, worden 
opgeslagen in het roze gedeelte, zie afbeelding 4.3.3.2. 
 
Opslag vloerverwarmingsleiding 
Voor de montage van de vloerverwarmingsleiding wordt gebruik gemaakt van leiding op rol en 
machine die automatische uitrolt (lichtblauw). De opslag die nodig is voor deze machine en leidingrol 
heeft een oppervlakte van 6m² (2,0m¹ x 3,0m¹), zie afbeelding 4.3.3.2. 
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Afbeelding 4.3.3.2; Hal 5 opslag korte termijn    
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Lange termijn 
De installateurs heeft opslag nodig voor de pvc buizen, inbouwdozen, centraaldozen, convector- en 
gasleidingen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een frame op wielen. De afmetingen van dit frame 
op wielen is 4,5m¹ x 1,4m¹ x 1,6m¹. Bij het lange termijnplan wordt gebruik gemaakt van drie 
opslagplekken. De overige opslag ruimte, voor de installateur, is de ruimte naast de verwerkingstafel, 
voor het prefabriceren van de leidingen. Deze ruimte is bedoeld voor opslag van materiaal en 
materieel. Het oppervlak van deze ruimte bedraagt van 2,4m¹ x 1m¹, zie afbeelding 4.3.3.3. 
 
Wapeningsnetten 
De lassers hebben opslag nodig voor de wapeningsnetten. Doordat sommige wapeningsnetten 
hetzelfde zijn, kunnen deze bij elkaar opgestapeld worden om ruimte te besparen. Om zo min 
mogelijk te hijsen worden de benodigde wapeningsnetten zo dicht mogelijk bij de juiste kant van de 
mallen gelegd. Tijdens het transport moet rekening gehouden worden dat de netten gescheiden zijn. 
Doordat de netten al aan de juiste kant van de houten mallen liggen hoeven deze alleen nog maar 
ophoog getild en tegen de mal aangezet worden. Hierdoor is de kraan sneller vrij om het volgende 
net op te pikken. Voor de prefab aangeleverde wapening is de volgende opslag nodig, zie afbeelding 
4.3.3.3. 
 
Vloerwapening 5,40 woning 
Voor de vloerwapeningsnetten zijn twee opslagplekken nodig met een oppervlakte van 17,75m² 
(5,22m¹ x 3,4m¹) en drie opslagplekken met een oppervlakte van 16,66m² (5,22m¹ x 3m¹). De 
wapening van de begane grond vloeren komen naast de houten mal voor het monteren van de 
vloerverwarming te liggen, omdat op deze netten vloerverwarming moet komen (lichtgrijs).  
 
Plafondwapening 5,40 woning 
Voor de plafondwapeningsnetten zijn twee opslagplekken nodig met een oppervlakte van 17,75m² 
(5,22m¹ x 3,4m¹) en twee opslagplekken met een oppervlakte van 16,66m² (5,22m¹ x 3m¹), (lichtgrijs). 
 
Vloerwapening 6,30 woning 
Voor de vloerwapeningsnetten zijn twee opslagplekken nodig met een oppervlakte van 20,81m² 
(6,12m¹ x 3,4m¹) en drie opslagplekken met een oppervlakte van 18,36m² (6,12m¹ x 3m¹). De 
wapening van de begane grond vloeren komen naast de houten mal voor het monteren van de 
vloerverwarming te liggen, omdat op deze netten vloerverwarming moet komen (donkergrijs). 
 
Plafondwapening 6,30 woning 
Voor de plafondwapeningsnetten zijn twee opslagplekken nodig met een oppervlakte van 20,81m² 
(6,12m¹ x 3,4m¹) en twee opslagplekken met een oppervlakte van 18,36m² (6,12m¹ x 3m¹). 
 
Wandwapening 
Om ruimte te besparen worden de wandwapeningsnetten op bokken geleverd. De oppervlakte van 
deze bokken is 7,5m² (3m¹ x 2,5m¹). In totaal zijn er minimaal acht bokken nodig voor de 5,40 en 6,30 
woning samen, zie afbeelding 4.3.3.3.  
 
De wapeningsnetten die extra geleverd worden, of niet bovenop de overige netten kunnen, worden 
opgeslagen in het roze gedeelte. 
 
Opslag vloerverwarmingsleiding 
Voor de montage van de vloerverwarmingsleiding wordt gebruik gemaakt van leiding op rol en 
machine die automatische uitrolt (lichtblauw). De opslag die nodig is voor deze machine en leidingrol 
heeft een oppervlakte van 6m² (2,0m¹ x 3,0m¹), zie afbeelding 4.3.3.3. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xchAiF7mNjXskM&tbnid=bpG6qm0fTp_2uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.groen7.nl/tu-eindhoven-maakt-schone-diesel-en-benzine-van-afvalhout/&ei=fxJEUpDjOsWdtQbu1IHYBw&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNGZM804Zk1cMiP4C2EGFBDfvP4aUA&ust=1380279292963155


  
 

Afstudeerrapport M.D. ten Voorde 95 

Afbeelding 4.3.3.3; Hal 5 opslag lange termijn  
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Afbeelding 4.3.4.2.1; Gele kar  

Afbeelding 4.3.4.2.2; Kolomkraan  

4.3.4 Keuze van transportsystemen 
Voor het prepareren van de wapeningskorf wordt door de installateur, op een materiaalkar na, geen 
gebruik gemaakt van transportsystemen. Doordat de werkzaamheden van de lassers in hal 5 invloed 
hebben op het montageproces, worden de transportsystemen die zij gebruiken besproken. 

4.3.4.1 Basisgegevens voor transportmiddelen 
De te transporteren middelen zijn de zes wapeningsnetten die gezamenlijk de korf vormen, dit zijn 
de vloer- en plafondwapeningsnetten en de binnen- en buitenwandwapeningsnetten. De vloer- en 
plafondwapeningsnetten hebben de afmetingen van 5,22m¹ x 2,1/3,0/3,4m¹, de vloer- en 
plafondwapeningsnetten van de 6,30 woningen hebben de afmetingen van 6,12m¹ x 2,1/3,0/3,4m¹, 
de binnenwandwapeningsnetten hebben de afmetingen van 2,8m¹ x 2,1/3,0/3,4m¹ en de 
buitenwandwapeningnetten hebben de afmetingen van 2,91m¹ x 2,1/3,0/3,4m¹. 

4.3.4.2 Horizontale en verticale transportmiddelen  
Om het materieel en materiaal horizontaal te transporteren ten behoeve van het prepareren van de 
wapeningskorf, gebruikt de installateurs een materiaalkar. Deze materiaalkar worden handmatig 
geduwd en heeft de afmetingen 0,80m¹ x 1,20m¹ x 1,05m¹. Verticale transportmiddelen zijn bij het 
prepareren van de wapeningskorf niet nodig voor de installateur. 
De lassers maken gebruik van een enkelligger bovenloopkraan met dubbele kat 10/2943 voor het 
hijsen van de wapeningsnetten. Kraan 10/2943 heeft een hijsvermogen van 2 x 3.200 kg per takel. De 
kraan heeft een overspanning van 32.950 mm. Zodra de wapeningskorf gereed is, wordt deze 
getransporteerd naar hal 4. Het transporteren van de wapeningskorf van hal 5 naar hal 4 bestaat uit 
drie activiteiten. De korf wordt van de houten mal gehesen met behulp van de kraan 10/2943. Vanuit 
daar wordt de wapeningskorf op een stalen frame met wielen 
gezet (afbeelding 4.3.4.2.1). Met behulp van dit stalen frame 
kan de korf in enkele seconden naar hal 4 geduwd worden. Er 
wordt gebruik gemaakt van twee karen. Aangekomen in hal 4, 
wordt de korf aangepakt met behulp van de kraan 10/2941. De 
kraan 10/2941 is een enkelligger bovenloopkraan met dubbele 
kat. Kraan 10/2941 heeft een hijsvermogen van 2 x 4.000 kg 
per takel. De kraan heeft een overspanning van 32.900 mm. 
 

Korte termijn 
In het korte termijnplan wordt naast de bovenloopkraan een ABUS 
kolomzwenkkraan LS toegepast, zie afbeelding 4.3.4.2.2. Doordat 
er twee houten mallen bij komen moeten deze ook voorzien 
kunnen worden met wapeningsnetten. Dit kan gerealiseerd worden 
met behulp van de kolomzwenkkraan LS. Deze kraan heeft een 
draaglast tot 1 ton en heeft een vlucht tot 7 meter. Deze kraan kan 
tot een vlucht van 7 meter 250 kg (zwaarste net) tillen. De kraan 
kan 270 graden draaien. De kosten voor deze kraan bedraagt 
€3.800,‐ en de verankering €1.100,‐ (samen €4.900,‐). Dit bedrag is 
exclusief de montage van de kraan.  
 

Lange termijn 
In het lange termijnplan is het een mogelijkheid om naast de bovenloopkraan, vier ABUS 
kolomzwenkkranen LS toe te passen. Doordat er vijf houten mallen bij komen moeten deze ook 
voorzien kunnen worden met wapeningsnetten. Dit kan gerealiseerd worden met behulp van deze 
kolomzwenkkranen. Een tweede optie is door het toepassen van een extra enkelligger 
bovenloopkraan met dubbele kat 10/2943. Hierdoor kan één kraan continu gebruikt worden voor de 
5.40 mallen en de andere kraan voor het lossen van de wapening en de drie 6.30 mallen. De kosten 
voor deze kraan is €61.850,‐. Dit bedrag is inclusief de montage van de kraan. 
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Afbeelding 4.3.5.1; Transportmiddelen korte termijn 

4.3.5 De plaats van de vaste transportmiddelen 
De vaste transportmiddelen zijn de kraan 10/2943 en de kraan 10/2941. Kraan 10/2943 zit in hal 5 op 
een hoogte van 11m¹ en Kraan 10/2941 zit in hal 4 op een hoogte van 10,4m¹.  
 

Korte termijn 
In het korte termijnplan wordt naast de bovenloopkraan een ABUS kolomzwenkkraan LS toegepast. 
Door deze kraan op een zo efficiënt mogelijke plaatst te zetten, kan deze voor vijf kanten van de 
mallen bereiken met wapeningsnetten, zie afbeelding 4.3.5.1. De kraan kan hierdoor voor de mal V1 
de binnen- en buitenwandwapeningsnetten aan beide kanten en het plafondwapeningsnet plaatsen. 
Voor de mal V3 kan de kraan het binnen- en buitenwandwapeningsnet aan één kant en het 
plafondwapeningsnet plaatsen. 
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Afbeelding 4.3.5.2; Transportmiddelen lange termijn, optie 1 

Afbeelding 4.3.5.3; Transportmiddelen lange termijn, optie 2 

Lange termijn 
Optie 1 
In het plan voor op lange termijn kan naast de bovenloopkraan gekozen worden voor vier ABUS 
kolomzwenkkranen LS toegepast. Door deze kranen op een zo efficiënt mogelijke plaatst te zetten, 
kunnen deze zoveel mogelijk netten tillen, zie afbeelding 4.3.5.2. De kraan aan de linkerkant van de 
6,30 mallen kan voor de mallen B1/V1 en B3/V3 de plafondwapeningsnetten plaatsen. De kraan aan 
de rechterkant van de 6,30 mallen kan voor de mal B2/V2 de binnen- en 
buitenwandwapeningsnetten aan beide kanten en het vloerwapeningsnet V2 plaatsen. De kraan aan 
de linkerkant van de 5,40 mallen kan voor de mal B1 de binnen- en buitenwandwapeningsnetten aan 
beide kanten en het 
plafondwapeningsnet plaatsen. Voor 
de mal B3 kan de kraan het binnen- en 
buitenwandwapeningsnet aan één 
kant en het plafondwapeningsnet 
plaatsen. De kraan aan de rechterkant 
van de 5,40 mallen kan voor de mal V1 
de binnen- en 
buitenwandwapeningsnetten aan 
beide kanten en het 
vloerwapeningsnet plaatsen. Voor de 
mal V3 kan de kraan het binnen- en 
buitenwandwapeningsnet aan één 
kant en het vloerwapeningsnet 
plaatsen. De kosten voor de vier kraan 
is €19.600,‐ exclusief montage.  
 
Optie 2 
Een andere optie voor op lange 
termijn is het toepassen van een extra 
enkelligger bovenloopkraan met 
dubbele kat 10/2943. Hierdoor kan 
één kraan continu gebruikt worden 
voor de 5.40 mallen en de andere 
kraan voor het lossen van de wapening 
en de drie 6.30 mallen, zie afbeelding 
4.3.5.3. Het voordeel van een extra 
bovenloopkraan is de vrijheid voor de 
lassers. Er zijn meer mogelijkheden 
voor opslag. Tevens wordt het proces 
niet verstoord door kranen die in de 
weg zitten. De kosten voor deze kraan 
is €61.850,‐ inclusief montage. 

 
Keuze opties lange termijn 
Voor het terreinplan op lange termijn is gekozen voor optie 2, om ruimte te besparen. De ruimte die 
de kolomkranen in beslag nemen verstoord het montageproces van de lassers en daarmee ook de 
installateurs. Met een bovenloop kraan hoeft geen rekening gehouden te worden met obstakels 
tijdens het hijsen. Deze bovenloopkraan zal bij het terreinplan voor op korte termijn aangeschaft 
worden, hierdoor zal de kolomkraan in dit plan vervallen.  
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Afbeelding 4.3.6.1; Terreinplan hal 5 

4.3.6 Vaststellen terreinplan hal 5  
Nadat de gegevens over de plaatselijke situatie zijn verzameld, de lay-out voor de opstelplekken zijn 
bepaald, de benodigde opslagruimte bekend is en de transportmiddelen zijn gekozen, kan het 
terreinplan voor hal 5 vastgesteld worden. Voor het definitieve terreinplan wordt uitgegaan van het 
lange termijnplan, zie afbeelding 4.3.6.1.  
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Afbeelding 4.3.7.1; Werkruimte installateur 

4.3.7 Vaststellen werkruimte voor de installateur  
Nadat de gegevens over de plaatselijke situatie zijn verzameld, de transportmiddelen zijn gekozen en 
de lay-out voor de opstelplekken zijn bepaald, is het terreinplan voor de lassers en installateurs 
vastgesteld, zie vorige paragrafen. De werkruimte waar de installateurs moeten werken is rondom en 
tussen de houten mallen (rood), zie afbeelding 4.3.7.1. Rondom de mallen heeft de installateur een 
werkruimte van 1,20m¹ en tussen de mallen 1,75m¹. 
 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xchAiF7mNjXskM&tbnid=bpG6qm0fTp_2uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.groen7.nl/tu-eindhoven-maakt-schone-diesel-en-benzine-van-afvalhout/&ei=fxJEUpDjOsWdtQbu1IHYBw&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNGZM804Zk1cMiP4C2EGFBDfvP4aUA&ust=1380279292963155


  
 

Afstudeerrapport M.D. ten Voorde 101 

Afbeelding 4.4.1.1; iQfabriek 

4.4 Terreinplan prepareren van de wapeningskorf hal 4 
In dit terreinplan wordt de indeling van de hal 4 beschreven. Dit terreinplan zal specifiek ingaan op 
het gedeelte van hal 4 waar het prepareren van de wapeningskorf plaats gaat vinden. Dit terreinplan 
is gebaseerd op het uitvoeringsconcept welke beschreven staat in hoofdstuk zes. Om dit terreinplan 
te kunnen ontwerpen zal ook het stappenplan (naar aanleiding van Maas, 1996) worden gevolgd om 
de juiste keuzes te kunnen maken in de volgorde van belangrijke aspecten naar minder belangrijke 
aspecten. Voor het terreinplan van hal 4 wordt rekening gehouden met terreinplan van hal 5 op 
lange termijn. Hier is voor gekozen, omdat deze de meeste moeilijkheid heeft qua 
opslagmogelijkheden. Tevens is dit het plan gekozen omdat het plan bruikbaar moet zijn in de 
toekomst en niet voor een paar maanden. 

4.4.1 Verzamelen van gegevens over de plaatselijke situatie 
Het iQbouwproces begint met het produceren van de iQelementen in de iQfabriek. De fabriek gaat 
uit van een vaste opstelling voor een iQwoning® om afgebouwd te worden. De iQfabriek is 
opgebouwd uit vijf hallen die ontworpen zijn voor bepaalde activiteiten. Deze hallen zijn op de 
volgende manier ingedeeld:  

 Hal 1: Magazijn en distributie inbouwmaterialen  

 Hal 2: Afbouw en opslag iQelementen  

 Hal 3: Transporthal  

 Hal 4: Productie van casco iQelementen  

 Hal 5: Productie wapening  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.1.1 Hal 4 
Hal 4 is 128m¹ lang en 34m¹ breed en heeft een werkhoogte van 8,0m¹. Er is ruimte voor vier sets van 
zes mallen, waarmee de betonnen casco’s worden gestort. Eén set kan zes betonnen casco’s voor 
één basis iQwoning® produceren. Er staat nu één set tussen stramien P24 & P27 en T24 & T27; deze 
set is verankerd aan de vloer. Daarnaast staat er nog een enkele mal voor de afmetingen van 6,3 
tussen P22 & P23 en Q22 & Q23. De overheaddeur van hal vier bevindt zich aan de zuidwest zijde 
van de hal en is 4,5m¹ hoog en 8m¹ breed. De overheaddeur is met opzet groter dan de andere 
overheaddeuren zodat het mogelijk is in de toekomst extra mallen naar hal 4 te transporteren. Deze 
mallen passen namelijk niet door de kleinere overheaddeuren. Tot slot is in hal 4 ruimte gemaakt 
voor de betoncentrale die in de toekomst gebouwd gaat worden. De betoncentrale zal tussen 
stramien Q29 & Q30 tot en met stramien W29 & W30 geplaatst worden. 
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Afbeelding 4.4.2.1; 5,40 mallen 

4.4.2 De lay-out van de bewerkingsplekken 
De bewerkingsplekken voor de installateur bestaan uit een werktafel om bochten van pvc buizen te 
prefabriceren (geel), werkplek om hoeken van pvc buizen te fixeren, zes mallen om 5,40 elementen 
te storten en één mal om 6,30 elementen te storten. De bewerkingsplekken die niet door de 
installateur worden gebruikt, worden niet besproken. Deze plekken worden wel aangegeven op de 
plattegrond. Deze bewerkingsplekken zijn de kantelbank (lichtblauw) en de positie van de 
betonwagen. 
 
Werktafel om hoeken van pvc buizen prefab te maken 
Doordat de bochten, van de pvc buizen, bij iedere wapeningskorf dezelfde afmetingen en hoek heeft, 
kunnen deze prefab op maat gemaakt worden door de installateur. Hierdoor kunnen deze op 
dezelfde werkplek seriematig gemaakt worden. Hiervoor wordt een werktafel gebruikt met de 
afmetingen 1,5m¹ x 1m¹ x 1m¹. Aan de linkerzijde van de tafel is ruimte voor opslag voor materiaal en 
materieel. Deze opslag heeft een oppervlak van 1m¹ x 1m¹. Er komt één tafel aan de kant van de 6,30 
mallen en één aan de kant van de 5,40 mallen, zie afbeelding 4.4.2.2 (geel met zwarte omlijning). 
 
Mallen om elementen te storten 
Op dit moment zijn er zes mallen om 5,40 elementen te storten en één mal om 6,30 elementen te 
storten. De mallen staan drie naast elkaar en gespiegeld tegenover elkaar. De mallen worden 
verbonden door middel van een werkplateau.  
 
5,40 mallen 
De 5,40 mallen (afbeelding 4.4.2.1) 
hebben ieder een oppervlak van 
29,6m² aan de onderkant en met de 
balustrade meegerekend een 
oppervlak van 48,6m² en staan hart op 
hart op 8m¹. De afmetingen van een 
enkele mal is aan de onderkant 7,6m¹ x 
3,9m¹ en met de balustrade 
meegerekend 9,0m¹ x 5,4m¹. De mallen 
hebben een totale hoogte van 4,3m¹. 
De ruimte tussen de mallen is 4m¹ aan 
de onderkant en 2,6m¹ op hoogte van 
de balustrade. De bewegingsruimte en 
daarmee ook de bewerkingsruimte in 
de mal is 20,7m² (2 x 7,12m¹ x 1,08m¹) 
+ (2 x 2,64m¹ x 1,01m¹). 
 
6,30 mallen 
De 6,30 mal heeft een oppervlak van 33,15m² aan de onderkant en met de balustrade meegerekend 
een oppervlak van 53,46m². De mal staat hart op hart op 16m¹ van de naast gelegen 5,40 mal. De 
afmetingen van de mal is aan de onderkant 8,5m¹ x 3,9m¹ en met de balustrade meegerekend 9,9m¹ 
x 5,4m¹. De mal heeft een totale hoogte van 4,3m¹. De ruimte tussen de 6,3 mal en de 5,4 mallen is 
12m¹ aan de onderkant en 10,6m¹ op hoogte van de balustrade. De bewegingsruimte en daarmee 
ook de bewerkingsruimte in de mal is 22,7m² (2 x 8,02m¹ x 1,08m¹) + (2 x 2,64m¹ x 1,01m¹). 
 
Werkplateau 
Het werkplateau heeft een breedte van 4m¹ en een lengte van 40m¹. Door een sparing (6m²) ten 
behoeve van een trap wordt het oppervlak 154m². De onderkant van het plateau zit op een hoogte 
van 3,2m¹. Er zijn drie trappen om op het plateau te komen. Iedere trap heeft een breedte van 1,5m¹, 
afbeelding 4.4.2.2. 
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Afbeelding 4.4.2.3; Bewerkingsplekken hal 4 

Werkplek om hoeken van pvc buizen te fixeren 
Doordat de hoeken, van de pvc buizen, prefab op maat zijn gemaakt door de installateur, kunnen 
deze direct gefixeerd worden op de wapeningskorf. De benodigde bewegingsruimte rondom de 
wapeningskorf bedraagt minimaal 1m¹. De opslagruimte van de wapeningskorf, voor de 5,40 woning, 
bedraagt 5,3m¹ x 3m¹, hierdoor wordt de benodigde werkruimte, per wapeningskorf, 7,3m¹ x 5m¹ 
(36,5m²), voor het totale oppervlak afbeelding 7.2.2.2 (groen). De opslag ruimte van de 
wapeningskorf, voor de 6,30 woning, bedraagt 6,2m¹ x 3m¹, hierdoor wordt de benodigde 
werkruimte, per wapeningskorf, 8,2m¹ x 5m¹ (41m²), zie afbeelding 4.4.2.1 voor het totale oppervlak 
(rood). 
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Afbeelding 4.4.3.1; Opslagruimte hal 4 

4.4.3 De hoeveelheid benodigde opslagruimte 
De benodigde opslagruimte voor de installateur is opslag naast de werktafel om bochten van pvc 
buizen te prefabriceren (geel), zes opslagplekken om de wapeningskorven van de 5,40 elementen 
neer te zetten en drie opslagplekken om de wapeningskorven van de 5,40 elementen neer te zetten 
(beige). Daarnaast moet altijd een mogelijkheid zijn om extra wapeningskorven te kunnen plaatsen 
(roze). De bewerkingsplekken die niet door de installateur worden gebruikt, worden niet besproken. 
Deze plekken worden wel aangegeven op de plattegrond. Deze opslagplekken zijn opslag voor 
ontkistingmiddelen (donkerblauw) en de opslag voor de gestorte elementen (donker grijs), zie 
afbeelding 4.4.3.1. 
 
Opslag naast werktafel 
De installateurs heeft opslag nodig naast de verwerkingstafels, voor het prefabriceren van de 
leidingen. Deze ruimte is bedoeld voor opslag van materiaal en materieel. Het oppervlak van deze 
ruimte bedraagt van 1m¹ x 1m¹ (1m²), zie afbeelding 4.4.3.1 (groen met zwarte omlijning). 
 
Wapeningskorven 
5,40 woning 
De installateurs hebben opslag nodig voor de wapeningskorven. Om zo min mogelijk te hijsen 
worden de wapeningskorven zo dicht mogelijk aan de kant van de 5,40 mallen opgeslagen, waar ze in 
moeten komen. Hierdoor is de kraan sneller vrij om een volgende hijs te maken. Hierdoor komen de 
B1/B2/B3 korven rechts bovenin en de V1/V2/V3 korven rechts onder in hal 4 opgeslagen. De 
opslagruimte van één wapeningskorf, voor de 5,40 woning, bedraagt 5,3m¹ x 3m¹ (15,9m²).  
 
6,30 woning 
De installateurs hebben opslag nodig voor de wapeningskorven. Om zo min mogelijk te hijsen 
worden de wapeningskorven zo dicht mogelijk aan de kant van de 6,30 mal opgeslagen. Hierdoor is 
de kraan sneller vrij om een volgende hijs te maken. Hierdoor komen de korven rechts in het midden 
van hal 4 opgeslagen. De opslagruimte van de wapeningskorf, voor de 6,30 woning, bedraagt 6,2m¹ x 
3m¹ (18,6m²). 
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Afbeelding 4.4.4.2.1; Kraan 10/2940 Afbeelding 4.4.4.2.2; Kraan 10/2941 

4.4.4 Keuze van transportsystemen 
Voor het prepareren van de wapeningskorf wordt door de installateur gebruik gemaakt van een 
materiaalkar, kraan 10/2940 en kraan 10/2941. In hal 4 is nog een derde kraan (kraan 10/2942) 
aanwezig, maar deze wordt niet gebruikt door de installateur. Deze kraan is een dubbelligger 
bovenloopkraan met een betonkubel. 

4.4.4.1 Basisgegevens voor transportmiddelen 
De te transporteren middelen zijn de wapeningskorven bestaande uit de vloer- en 
plafondwapeningsnetten en de binnen- en buitenwandwapeningsnetten. De vloer- en 
plafondwapeningsnetten, van de 5,40 woningen, hebben de afmetingen van 5,22m¹ x 2,1/3,0/3,4m¹, 
de binnenwandwapeningsnetten hebben de afmetingen van 2,8m¹ x 2,1/3,0/3,4m¹ en de 
buitenwandwapeningnetten hebben de afmetingen van 2,91m¹ x 2,1/3,0/3,4 m¹. De 
wapeningskorven, voor de 5,40 woningen, hebben een oppervlak van 5,36m¹ x 2,91m¹ (15,6m²).De 
vloer- en plafondwapeningsnetten, van de 6,30 woningen, hebben de afmetingen van 6,12m¹ x 
2,1/3,0/3,4m¹, hierdoor is het oppervlak van 6,26m¹ x 2,91m¹ (18,2m²). 

4.4.4.2 Horizontale en verticale transportmiddelen  
Om het materieel en materiaal horizontaal te transporteren ten behoeve van het prepareren van de 
wapeningskorf, gebruikt de installateur een materiaalkar. Deze materiaalkar worden handmatig 
geduwd en heeft de afmetingen 0,80 m¹ x 1,20 m¹ x 1,05 m¹. De verticale transportmiddelen die, bij 
het prepareren van de wapeningskorf, gebruikt worden zijn kraan 10/2940 (afbeelding 4.4.4.2.1) en 
kraan 10/2941 (afbeelding 4.4.4.2.2). Deze kranen worden toegepast voor het oppakken van de 
wapeningskorf van het gele frame en verplaatsen naar de tijdelijke opslagplek/bewerkingsplek en het 
verplaatsen van de wapeningskorf vanaf de tijdelijke opslagplek/bewerkingsplek naar de daarvoor 
bestemde mal voor het prepareren van de wapeningskorf in de mal. Kraan 10/2940 is een 
dubbelligger bovenloopkraan met elementgrijper en heeft een hijsvermogen van 20 ton. De kraan 
heeft een overspanning van 32.900 mm. Kraan 10/2941 is een enkelligger bovenloopkraan met 
dubbele kat en heeft een hijsvermogen van 2 x 4.000 kg per takel. De kraan heeft een overspanning 
van 32.900 mm. Beide kranen lopen op dezelfde kraanbaan, voor specificatie zie bijlage D (bron: R. 
Hazen, 2012). 

 

7.2.5 De plaats van de vaste transportmiddelen 
De vaste transportmiddelen zijn de kraan 10/2940 en de kraan 10/2941. De kranen zitten in hal 4 op 
een hoogte van 10,4 m¹.  
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Afbeelding 4.4.6.1; Terreinplan hal 4 

4.4.6 Vaststellen terreinplan hal 4  
Nadat de gegevens over de plaatselijke situatie zijn verzameld, de lay-out voor de opstelplekken zijn 
bepaald, de benodigde opslagruimte bekend is en de transportmiddelen zijn gekozen, kan het 
terreinplan voor hal 4 vastgesteld worden. Zie afbeelding 4.4.6.1 voor een plattegrond en een 3D 
impressie.  
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Afbeelding 4.4.7.1; Werkruimte installateur hal 4 

4.4.7 Vaststellen werkruimte voor de installateur  
Voor het prepareren van de van de wapeningskorf in hal 4 maakt de installateur gebruik van drie 
soorten werkruimtes. Deze werkruimtes (rood) zijn de werkruimte om hoeken van pvc buizen te 
fixeren, in de 5,40 mallen en in de 6,30 mal, zie afbeelding 4.4.7.1.  
 
5,40 mallen en 6,30 mal 
De bewegingsruimte en daarmee ook de werkruimte in de 5,40 mal is 20,7m² (2 x 7,12m¹ x 1,08m¹) + 
(2 x 2,64m¹ x 1,01m¹). De bewegingsruimte en daarmee ook de werkruimte in de mal is 22,7m² (2 x 
8,02m¹ x 1,08m¹) + (2 x 2,64m¹ x 1,01m¹). 
 
Werkplek om hoeken van pvc buizen te fixeren 
De benodigde bewegingsruimte rondom de wapeningskorf bedraagt minimaal 1m¹. De opslagruimte 
van de wapeningskorf, voor de 5,40 woning, bedraagt 5,3m¹ x 3m¹, hierdoor wordt de benodigde 
werkruimte, per wapeningskorf, 7,3m¹ x 5m¹ (36,5m²), voor het totale oppervlak afbeelding 4.4.2.2. 
De opslag ruimte van de wapeningskorf, voor de 6,30 woning, bedraagt 6,2m¹ x 3m¹, hierdoor wordt 
de benodigde werkruimte, per wapeningskorf, 8,2m¹ x 5m¹ (41m²), zie afbeelding 4.4.7.1 voor het 
totale oppervlak. 
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Afbeelding 4.4.8.1; Transporteren wapeningskorf 

4.4.8 Transportplan 
In het transportplan wordt vastgelegd hoe tijdens het prepareren van de wapeningskorf de 
materiaal- en materieelstromen zijn georganiseerd. Bij het prepareren van de wapeningskorf in hal 4 
maakt de installateur gebruik van kranen om de korven te verplaatsen. Deze kranen worden 
toegepast zodra de wapeningskorf in hal 4 is geduwd op het gele frame (stap 1). Aangekomen wordt 
de wapeningskorf opgepakt van het gele frame (stap 2) en verplaatst naar de tijdelijke 
opslagplek/bewerkingsplek (stap 3). Zodra de bewerkingen die uitgevoerd moeten worden zijn 
gedaan wordt de wapeningskorf verplaatst vanaf de tijdelijke opslagplek/bewerkingsplek (stap 4 & 5) 
naar de daarvoor bestemde mal. Aangekomen laten ze de wapeningskorf in de mal zakken zodat het 
prepareren van de wapeningskorf in de mal kan beginnen (stap 6), zie afbeelding 4.4.8.1. Dit principe 
geldt voor alle wapeningskorven. 
 
 
 
 
  

Stap 1 Stap 2 

Stap 3 Stap 4 

Stap 5 Stap 6 
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5. Tijd en kosten  
Het tijdplan is een belangrijk deelplan. Eisen voor het nieuwe uitvoeringsconcept zijn onder meer dat 
deze minder manuren moet hebben dan het uitgedachte montageproces. Uit het vooronderzoek is 
naar voren gekozen dat het uitgedachte montageproces van het prepareren van de wapeningskorf 
(in de mallen) 1740,6 manminuten (29 manuren) bedraagt (Voorde, 2014). Door de geconstateerde 
knelpunten bij het Participerend Observeren wordt het werkelijke montageproces 1956,6 
manminuten (32,6 manuren) per woning. Het nieuwe uitvoeringsconcept moet onder de benodigde 
manuren van het uitgedachte montageproces zitten. Nadat de nieuwe uitvoeringsmethode is 
uitgewerkt en de benodigde tijd is vastgesteld, kunnen de kosten en baten van de nieuwe ontworpen 
werkmethoden berekend worden. De kosten worden opgesplitst in materiaal, materieel en arbeid en 
besproken in paragraaf 5.4. Als laatste is gekeken wat de opbrengsten zijn van de nieuwe 
uitvoeringsmethode. 

5.1 Tijdplan prepareren wapeningskorf  
Eisen voor het nieuwe uitvoeringsconcept voor het prepareren van de wapeningskorf zijn onder 
meer sneller bouwen en geen procesverstoringen. Doordat er geen procesverstoring op mag treden, 
moet onderzocht worden of de installateurs en lassers hun werk kunnen doen zonder verstoringen. 
Het prepareren van de wapeningskorven, van één woning, duurt in het werkelijke montageproces 
777 manminuten (13 manuren). Er zijn twee installateurs voor het prepareren van de wapeningskorf, 
hierdoor duurt het 388,5 manminuten (6,5 manuren). 

5.1.1 Mallen B1/B2/B3 
De installateurs moeten hun handelingen, bij het opstarten, doen in de tijd dat de lassers bezig zijn 
met de vier binnenwapeningsnetten bij de andere drie mallen. Het lassen van de 
binnenwapeningsnetten (12 stuks), bij de mallen B1/B2/B3, duurt 639,6 manminuten (10,7 
manuren). Doordat er vier lassers aan de korven werken zijn de binnenwapeningsnetten na 159,9 
manminuten (2,7 manuren) gereed. De installateurs kunnen dan beginnen met het prepareren van 
de wapeningskorven B1/B2/B3. Het prepareren van deze wapeningskorven, van één woning, duurt in 
het werkelijke montageproces 327 manminuten (5,5 manuren). Er zijn twee installateurs voor het 
prepareren van de wapeningskorf, hierdoor duur het 163,5 manminuten (2,7 manuren). Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat procesverstoring optreedt en het montageproces moet versnellen. 
Tijdens het ontwerpen zijn verschillende oplossingen naar voren gekomen om hier aan te voldoen. 
Met behulp van deze oplossingen kan de cyclustijd versneld worden, waardoor geen 
procesverstoringen plaatsvinden bij de eerste keer en dat de nieuwe uitvoeringsmethode mogelijk is. 
 
Uitzetten maten 
De eerste oplossing is het toepassen van de twee nieuwe houten binnenkist mallen. Doordat iedere 
mal een eigen elementtype krijgt heeft deze iedere keer dezelfde positie qua installaties. Hierdoor 
kan met behulp van een sticker de maatvoering overgenomen worden naar de volgende 
wapeningskorf. Wanneer de positie is uitgezet kan een sticker met het juiste formaat op deze plek 
geplakt worden. Het uitzetten van de maten moet in het begin van het project gedaan worden en 
neemt twee manminuten per sticker in beslag. Ieder project heeft andere hoeveelheden qua stickers. 
Bij het project Barendrecht komen in totaal voor de instortvoorzieningen 37 stickers en voor de 
sparingen 19 stickers op de mallen B1/B2/B3. In totaal moeten er 138 sticker geplakt worden. Het 
uitzetten van de maten neemt hierdoor eenmalig 276 manminuten (4,6 manuren) in beslag. 
Met behulp van de stickers kan tijdens het prepareren van de wapeningskorf tijdwinst gehaald 
worden. Het prepareren van deze wapeningskorven B1/B2/B3 duurt in het werkelijke 
montageproces 327 manminuten (5,5 manuren). Doordat de installateur de maten van de 
centraaldozen, inbouwdozen en sparingsdoosjes niet meer hoeft uit te zetten, kan gelijk begonnen 
worden met het monteren. Bij ieder van deze handelingen wordt hiermee een minuut bespaard. Bij 
de mallen B1/B2/B3 zijn dit 37 handelingen (instortvoorzieningen), wat resulteert in 37 manminuten 
tijdwinst.  
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Bochten pvc buizen achteraf monteren 
De tweede oplossing om tijd te besparen in hal 5, is het achteraf plaatsen van de pvc bochten. De pvc 
bochten moeten achteraf geplaatst worden vanwege de kans op beschadigingen door lasspatten. De 
wapeningskorven B1/B2/B3 hebben bij het project Barendrecht 11 bochten die achteraf geplaatst 
moeten worden. Het plaatsten en maken van een bocht neemt 5 manminuten in beslag, in totaal 
resulteert dit in 55 manminuten extra tijd voor de installateur.  
 
Verwerken leidingen 
Doordat per project de leidingen bij iedere woning dezelfde afmetingen en hoeken hebben, worden 
deze vooraf prefab op maat gemaakt. Op wapeningskorf B1 komt één waterleiding. Doordat deze al 
is geprefabriceerd kan die direct gemonteerd worden. Een bijkomend voordeel is dat het 
buitenwapeningsnet nog niet geplaatst is. Hierdoor hoeven deze leidingen nergens doorheen 
gestoken te worden en zijn snel te fixeren op de korf. Het vooraf prefabriceren van de leidingen 
bespaard de installateur, bij het prepareren van de wapeningskorf, 8 manminuten per leiding. Het 
monteren en plaatsen van de leidingen, zonder buitenwapeningsnet, bespaard 2 minuten per leiding. 
In totaal wordt hierdoor 10 manminuten bespaard op het prepareren van de wapeningskorven 
B1/B2/B3. 
 
Metalen sparingen 
Bij het nieuwe uitvoeringsprincipe worden de sparingen voor het doorvoeren van elektra tussen 
twee elementen gemaakt van metaal. Deze sparingen zitten op een vaste plek in de mal en hoeven 
daarom maar één keer geplaatst te worden. Hierdoor hoeven de piepschuim sparingen niet meer 
gemaakt te worden. Het maken van een piepschuim sparing nam 5 manminuten in beslag. De 
wapeningskorven B1 en B2 maken gebruik van de metalen sparingen. Hierdoor wordt 10 
manminuten bespaard op het montageproces. 
 
Extra handelingen 
De 19 stickers van de sparingen worden gebruikt voor het uitknippen of buigen van de wapening. In 
het huidige proces worden de sparingen pas uitgeknipt in de stalen mal. Echter is hier tijdens het 
prepareren van de wapeningskorf in de mal geen tijd voor. Bij Barendrecht moeten er bij de mallen 
B1/B2 negen sparingen uitgeknipt worden. Het knippen van één sparing duurt 5 manminuten. 
Hierdoor duurt het prepareren van de wapeningskorven B1/B2/B3 voor de installateur 45 
manminuten langer. 
 

5.1.1.1 Conclusie mallen B1/B2/B3 
Doordat er geen procesverstoring op mag treden, moest het prepareren van de wapeningskorven 
versneld worden. Het prepareren van de wapeningskorven B1/B2/B3, van één woning, duurt in het 
werkelijke montageproces 327 manminuten (5,5 manuren). Er zijn twee installateurs voor het 
prepareren van de wapeningskorf, hierdoor duur het 163,5 manminuten (2,7 manuren). Door de 
nieuwe methode van uitzetten, doordat de pvc bochten achteraf geplaatst worden, de leidingen 
geprefabriceerd worden en de metalen sparingen toegepast worden, wordt het montageproces bij 
de houten mallen B1/B2/B3 met 112 manminuten (1,5 manuren) ingekort. Doordat de installateur de 
wapening wegknipt op de plaatsen van de sparingen, duurt het prepareren 45 manminuten langer. 
Hierdoor wordt de uiteindelijke tijdswinst 77 manminuten (1,3 manuur). Het prepareren van de 
wapeningskorven B1/B2/B3, van één woning, duurt hierdoor nog maar 260 manminuten (4,3 
manuren). Met de twee installateurs komt dit uit op 130 manminuten (2,2 manuren). Dit valt binnen 
de 159,9 manminuten (2,7 manuren) die nodig zijn voor het lassen van de binnenwapeningsnetten.  
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5.1.2 Mallen V1/V2/V3 
Zodra de installateur gaat beginnen met het prepareren van de wapeningskorven V1/V2/V3, moet 
rekening gehouden worden dat de lassers eerst de twee buitenwandwapeningsnetten van de 
B1/B2/B3 erop lassen en daarna kunnen beginnen met de vier nieuwe binnenwapeningsnetten van 
de volgende woning. Het lassen van de buitenwapeningsnetten (6 stuks), bij de mallen B1/B2/B3, 
duurt 319,8 manminuten (5,3 manuren). Doordat er vier lassers aan de korven werken zijn de 
buitenwapeningsnetten na 79,95 manminuten (1,3 manuren) gereed. Zodra de wapeningskorven 
gereed zijn, worden deze getransporteerd naar hal 4. De lassers beginnen dan met de 
binnenwapeningsnetten (12 stuks) van de nieuwe woning. Dit lassen duurt met vier lassers 159,9 
manminuten (2,7 manuren). Het lassen van de binnen- en buitenwapeningsnetten duurt samen 
239,8 manminuten (4 manuren). De installateur heeft vier uur de tijd om de wapeningskorven 
V1/V2/V3 te prepareren. Het prepareren van deze wapeningskorven V1/V2/V3 van één woning duurt 
in het werkelijke montageproces 450 manminuten (7,5 manuren). Er zijn twee installateurs voor het 
prepareren van de wapeningskorf, hierdoor duurt het 225 manminuten (3,8 manuren). Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat er geen procesverstoring optreedt, maar het scheelt maar 15 
manminuten. Om zeker te zijn moet het montageproces sneller. Tijdens het ontwerpen zijn 
verschillende oplossingen naar voren gekomen om de cyclustijd te versnellen. 
 
Uitzetten maten 
De eerste oplossing is het toepassen van de twee nieuwe houten binnenkist mallen. Doordat iedere 
mal een eigen elementtype krijgt heeft deze dezelfde positie qua installaties. Hierdoor kan de 
maatvoering met behulp van een sticker overgenomen worden naar het volgende element. Wanneer 
de positie is uitgezet kan er een sticker met het juiste formaat op deze plek geplakt worden. Het 
uitzetten van de maten moet in het begin van het project gedaan worden en neemt twee 
manminuten per sticker in beslag. Ieder project heeft andere hoeveelheden qua stickers. Bij het 
project Barendrecht komen in totaal voor de instortvoorzieningen 55 stickers en voor de sparingen 
27 stickers op de mallen V1/V2/V3.  
Met behulp van de stickers kan tijdens het prepareren van de wapeningskorf tijdwinst gehaald 
worden. Doordat de installateur de maten van de centraaldozen, inbouwdozen en sparingsdoosjes 
niet meer hoeft uit te zetten, kan gelijk begonnen worden met het monteren. Bij ieder van deze 
handelingen wordt hiermee een minuut bespaard. Bij de mallen V1/V2/V3 zijn dit 55 handelingen 
(instortvoorzieningen), wat resulteert in 55 manminuten tijdwinst.  
 
Hoeken pvc buizen achteraf monteren 
De tweede oplossing om tijd te besparen in hal 5, is het achteraf plaatsen van de pvc bochten. De pvc 
bochten moeten achteraf geplaatst worden vanwege de kans op beschadigingen door lasspatten. De 
wapeningskorven V1/V2/V3 hebben bij het project Barendrecht 23 bochten die achteraf geplaatst 
moeten worden. Het plaatsten en maken van een bocht neemt 5 manminuten in beslag, in totaal 
resulteert dit in 115 manminuten extra tijd voor de installateur.  
 
Verwerken leidingen 
Doordat per project de leidingen bij iedere woning dezelfde afmetingen en hoeken hebben, worden 
deze vooraf prefab op maat gemaakt. Op wapeningskorf V3 komen twee waterleidingen. Doordat 
deze al is geprefabriceerd kan die direct gemonteerd worden. Een bijkomend voordeel is dat het 
buitenwapeningsnet nog niet geplaatst is. Hierdoor hoeven deze leidingen nergens doorheen 
gestoken te worden en zijn snel te fixeren op de korf. Het vooraf prefabriceren van de leidingen 
bespaard de installateur, bij het prepareren van de wapeningskorf, 8 manminuten per leiding. Het 
monteren en plaatsen van de leidingen, zonder buitenwapeningsnet, bespaard 2 minuten per leiding. 
In totaal wordt hierdoor 20 manminuten bespaard op het prepareren van de wapeningskorven 
V1/V2/V3. 
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Metalen sparingen 
Bij het nieuwe uitvoeringsprincipe worden de sparingen voor het doorvoeren van elektra tussen 
twee elementen gemaakt van metaal. Deze sparingen zitten op een vaste plek in de mal en hoeven 
daarom maar één keer geplaatst te worden. Hierdoor hoeven de piepschuim sparingen niet meer 
gemaakt te worden. Het maken van de piepschuim sparing nam 5 manminuten in beslag. De 
wapeningskorven V1/V2/V3 maken gebruik van acht metalen sparingen. Hierdoor wordt 40 
manminuten bespaard op het montageproces. 
 
Extra handelingen 
De 27 stickers van de sparingen worden gebruikt voor het uitknippen of buigen van de wapening. In 
het huidige proces worden de sparingen pas uitgeknipt in de stalen mal. Echter is hier tijdens het 
prepareren van de wapeningskorf in de mal hier geen tijd voor. Bij Barendrecht moeten er bij de mal 
V1 elf sparingen uitgeknipt worden. Het knippen van één sparing duurt 5 manminuten. Hierdoor 
duurt het prepareren van de wapeningskorven V1/V2/V3 voor de installateur 55 manminuten langer. 
 

5.1.2.1 Conclusie mallen V1/V2/V3 
Doordat er geen procesverstoring op mag treden, moest het prepareren van de wapeningskorven 
versneld worden. Het prepareren van de wapeningskorven V1/V2/V3 van één woning duurt in het 
werkelijke montageproces 450 manminuten (7,5 manuren). Er zijn twee installateurs voor het 
prepareren van de wapeningskorf, hierdoor duurt het 225 manminuten (3,8 manuren). Door de 
nieuwe methode van uitzetten, doordat de pvc bochten achteraf geplaatst worden, de leidingen 
geprefabriceerd worden en de metalen sparingen toegepast worden, wordt het montageproces bij 
de houten mallen V1/V2/V3 met 230 manminuten (3,8 manuren) ingekort. Doordat de installateur 
de wapening wegknipt op de plaatsen van de sparingen, duurt het prepareren 55 manminuten 
langer. Hierdoor wordt de uiteindelijke tijdswinst 175 manminuten (2,9 manuren). Het prepareren 
van de wapeningskorven V1/V2/V3, van één woning, duurt hierdoor nog maar 275 manminuten (4,6 
manuren). Met de twee installateurs komt dit uit op 137,5 manminuten (2,3 manuren). Dit valt 
binnen de 239,8 manminuten (4 manuren) die nodig zijn voor het lassen van de buiten- en 
binnenwapeningsnetten. 

5.1.3 Monteren pvc bochten  
Zodra de wapeningskorven gereed zijn, worden ze getransporteerd naar hal 4. Zodra de 
wapeningskorf is getransporteerd naar hal 4 kunnen de bochten van de pvc buizen gefixeerd worden. 
Doordat de hoeken, van de pvc buizen, bij iedere wapeningskorf dezelfde afmetingen en hoek heeft, 
kunnen deze prefab op maat gemaakt worden door de installateur. Het maken van de bochten 
neemt 2 manminuten per stuk in beslag. De wapeningskorven hebben, bij het project Barendrecht, 
34 bochten die achteraf geplaatst moeten worden. Dit houdt in dat het maken 68 manminuten (1,1 
manuren) kost. Met de twee installateurs komt dit uit op 34 manminuten (0,6 manuren). De bochten 
worden gemaakt nadat de installateur de wapeningskorven B1/B2/B3 heeft geprepareerd, zie 
afbeelding 5.1.5.1. 
Het plaatsten van een bocht neemt 3 manminuten in beslag. Het monteren van de pvc bochten duurt 
102 manminuten (1,7 manuren). Met de twee installateurs komt dit uit op 51 manminuten (0,9 
manuren). De bochten worden gefixeerd nadat de installateur de wapeningskorven V1/V2/V3 heeft 
geprepareerd, zie afbeelding 5.1.5.1. Zodra de bochten zijn gefixeerd is de wapeningskorf 
geprepareerd.  
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5.1.4 Conclusie prepareren van de wapeningskorf 
Het prepareren van de wapeningskorven, van één woning, duurt in het werkelijke montageproces 
777 manminuten (13 manuren). Het prepareren van deze wapeningskorven B1/B2/B3, van één 
woning, duurt in het werkelijke montageproces 327 manminuten (5,5 manuren) en de 
wapeningskorven V1/V2/V3 van één woning duurt in het werkelijke montageproces 450 
manminuten (7,5 manuren). Er zijn twee installateurs voor het prepareren van de wapeningskorf, 
hierdoor duur het 388,5 manminuten (6,5 manuren). 
De nieuwe methode van het prepareren van de wapeningskorven B1/B2/B3, duurt nog maar 260 
manminuten (4,3 manuren) en het prepareren van de wapeningskorven V1/V2/V3, duurt nog maar 
275 manminuten (4,6 manuren). De nieuwe methode van het prepareren van de wapeningskorven, 
bij de mallen, duurt in totaal nog maar 535 manminuten (8,9 manuren). Zodra de wapeningskorf is 
getransporteerd naar hal 4 kunnen de bochten van de pvc buizen en leidingen gefixeerd worden. Het 
maken en monteren van de bochten neemt 5 manminuten per bocht in beslag. De wapeningskorven 
hebben, bij het project Barendrecht, 34 bochten die achteraf geplaatst moeten worden. Dit houdt in 
dat het maken en monteren 170 manminuten (2,8 manuren) kost. De leidingen worden vooraf 
prefab op maat gemaakt. Het vooraf prefabriceren van de leidingen duurt 4 manminuten per leiding. 
In totaal wordt dit 12 manminuten (0,2 manuren). De nieuwe methode voor het prepareren van de 
wapeningskorven duurt in totaal 717 manminuten (12 manuren). Met de twee installateurs komt dit 
neer op 358,5 manminuten (6 manuren). Bij de nieuwe methode voor het prepareren van de 
wapeningskorf wordt 60 manminuten (1 manuur) tijdswinst geboekt per woning ten opzichte van het 
uitgedachte montageproces.  
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Afbeelding 5.1.5.1; Weekplanning hal 5 

5.1.5 Planning 
Nu alle benodigde tijden bekend zijn kan de planning opgesteld worden, zie afbeelding 5.1.5.1 voor 
een indicatie van een weekplanning. De werkzaamheden van de lassers zijn in het lichtblauw 
aangegeven. Het uitzetten van de maten, prepareren van de wapeningskorven, prefabriceren 
leidingen en monteren van de leidingen wordt gedaan door de twee installateurs. 
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5.2 Tijdplan prepareren wapeningskorf in de mal 
Een eis voor het nieuwe concept voor de uitvoering voor het prepareren van de wapeningskorf in de 
mal is onder meer sneller bouwen. Op dit moment kan er geen gehele woning gestort worden, in de 
daarvoor bedoelde 8 werkuren. Het prepareren van de wapeningskorven in de mallen duurt bij het 
werkelijke montageproces 506 manminuten (8,4 manuren) voor de mallen B1/B2/B3 en 674 
manminuten (11,2 manuren) voor de mallen V1/V2/V3. De totale manuren voor het prepareren van 
de wapeningskorven met twee medewerkers is 1.180 manminuten (19,7 manuren) per woning. Het 
prepareren van de wapeningskorven in de mallen, met twee installateurs, duurt bij het werkelijke 
montageproces 253 manminuten (4,2 manuren) voor de mallen B1/B2/B3 en 337 manminuten (5,6 
manuren) voor de mallen V1/V2/V3. De totale manuren voor het prepareren van de 
wapeningskorven met twee medewerkers is 590 manminuten (9,8 manuren) per woning. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat er 0,8 woning per dag gestort kan worden en dat de 8 werkuren 
overschreden worden. Hierdoor moet het montageproces sneller. Tijdens het ontwerpen zijn 
verschillende oplossingen naar voren gekomen om dit te realiseren. Met behulp van deze 
oplossingen kan de cyclustijd versneld worden, waardoor er één woning per dag gestort kan worden. 

5.2.1 Mallen B1/B2/B3 
Uitzetten maten 
De eerste oplossing is het toepassen van standaard maatvoering op de binnenkist van de stalen 
mallen. Op de binnenkist wordt de maatvoering aangeven met behulp van horizontale rasterlijnen 
van 50 mm, om de 100mm. Hierdoor is zonder te meten zichtbaar wat de verticale positie van de 
instortvoorzieningen zijn. Hierdoor valt deze handeling weg. Doordat iedere mal een eigen element 
type krijgt heeft deze dezelfde positie qua installaties. Hierdoor kan de maatvoering met behulp van 
een sticker overgenomen worden naar het volgende element. Wanneer de positie is uitgezet kan er 
een sticker met het juiste formaat op deze plek geplakt worden. Het uitzetten van de maten kan in 
het begin van het project gedaan worden en neemt vier manminuten per sticker in beslag. Ieder 
project heeft andere hoeveelheden qua stickers. Bij het project Barendrecht komen in totaal voor de 
instortvoorzieningen 37 stickers en voor de sparingen 19 stickers op de mallen B1/B2/B3. In totaal 
moeten er 138 sticker geplakt worden. Het uitzetten van de maten neemt hierdoor eenmalig 552 
manminuten (9,2 manuren) in beslag. Met behulp van deze stickers kan tijdens het prepareren van 
de wapeningskorf in de mal tijdwinst behaald worden. Doordat de installateur de maten van de 
centraaldozen, inbouwdozen, sparingsdoosjes en sparingen niet meer hoeft uit te zetten, kan gelijk 
begonnen worden met het monteren. Uit gesprekken met de installateurs komt naar voren dat het 
uitzetten van de maten in de mallen B1/B2/B3, 75 manminuten duurt. Doordat deze handeling 
wegvalt, resulteert dit in een tijdwinst van 75 manminuten (1,3 manuren).  
 
Vooraf wegknippen / buigen wapening 
Bij het nieuwe montageproces wordt de wapening die op de plaats zit van de sparingen, bij het 
prepareren van de wapeningskorf weggeknipt of omgebogen. Bij Barendrecht zijn er bij de mallen 
B1/B2 al negen sparingen uitgeknipt. Het vooraf knippen bespaart de installateur 5 manminuten per 
sparing in de mal. Hierdoor duurt het prepareren van de wapeningskorven in de mallen B1/B2/B3 
voor de installateurs 45 manminuten (0,9 manuren) minder lang. 
 
Metaal sparingen 
Bij het nieuwe uitvoeringsprincipe worden de sparingen voor het doorvoeren van elektra tussen 
twee elementen gemaakt van metaal. Deze sparingen zitten op een vaste plek in de mal en hoeven 
daarom maar één keer geplaatst te worden. Deze sparingen zijn hierdoor meer maatvast en tijdens 
het ontkisten hoeven deze niet verwijderd te worden. Deze sparingen kunnen daarom hergebruikt 
worden omdat ze het gehele project blijven zitten. Het positioneren van een piepschuim sparing 
neemt 2 manminuten in beslag. De wapeningskorven B1 en B2 maken gebruik van de metalen 
sparingen. Hierdoor wordt 4 manminuten bespaard op het prepareren van de wapeningskorf in de 
mal. 
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Aanpassing wapeningsnet 
Zodra de instortvoorzieningen zijn gepositioneerd, kunnen de instortvoorzieningen gefixeerd worden 
aan de binnenbekisting. De inbouwdozen worden met behulp van magneten op de binnenkist 
vastgeklikt. Echter zijn deze magneten niet sterk genoeg om schuiven in de kist te voorkomen. Om de 
inbouwdozen te fixeren wordt gebruik gemaakt van de aanpassing in de binnenwand-
wapeningsnetten. Door de wapeningsstaven naar elkaar toe te knijpen met vlechtdraad wordt de 
inbouwdoos gefixeerd, hierdoor hoeven er bij de mallen B1/B2/B3 geen wapeningsankers 
gemonteerd te worden bij 7 inbouwdozen. Het fixeren van een inbouwdoos met een 
wapeningsanker neemt 5 manminuten per doos in beslag. Het fixeren van een inbouwdoos met de 
vlechtdraadjes neemt 2 manminuten per doos in beslag. Hierdoor wordt 3 manminuten per doos 
bespaard wat uitkomt op een totaal van 21 manminuten (0,4 manuren). 
 
Polyurethaan sparingen 
De sparingen van de standleiding, CV leidingen en mechanische ventilatie die in de nieuwe 
uitvoeringsmethode gebruikt worden, zijn gemaakt van polyurethaan en hebben een magneet. Deze 
sparingen kunnen hergebruikt worden en hoeven daarom maar één keer gemaakt te worden. Het 
maken van een piepschuim sparing nam 5 manminuten in beslag. De wapeningskorf B1 maakt 
gebruik van drie nieuwe sparingen. Hierdoor wordt 15 manminuten bespaard op het montageproces. 
 
Extra handeling positioneren pvc buizen 
Bij het nieuwe uitvoeringsprincipe worden de sparingen voor het doorvoeren van elektra tussen 
twee elementen gemaakt van metaal. Deze sparingen zitten op een vaste plek in de mal en daarom 
moeten de pvc buizen tijdens het inhijsen van de wapeningskorf gepositioneerd worden. Dit 
positioneren neemt 3 manminuten per sparing in beslag. De wapeningskorven B1 en B2 maken 
gebruik van twee metalen sparingen. Hierdoor duurt het prepareren van de wapeningskorf in de mal 
6 manminuten langer. 
 

5.2.1.1 Conclusie mallen B1/B2/B3 
Doordat op dit moment geen woning per dag gestort kan worden, moest het prepareren van de 
wapeningskorven in de mallen versneld worden. Het prepareren van de wapeningskorven in de 
mallen duurt bij het werkelijke montageproces 506 manminuten (8,4 manuren) voor de mallen 
B1/B2/B3. Door de nieuwe methode van uitzetten, het vooraf wegknippen / buigen van de 
wapening, het toepassen van metalen sparingen, de aanpassing in het wapeningsnet en de 
polyurethaan sparingen, wordt het montageproces in de stalen mallen B1/B2/B3 met 160 
manminuten (2,7 manuren) ingekort. Doordat de pvc buizen gepositioneerd moeten worden tijdens 
het inhijsen van de wapeningskorf, duurt het prepareren 6 manminuten langer. Hierdoor wordt de 
uiteindelijke tijdswinst, voor twee installateurs, 154 manminuten (2,6 manuur). Het prepareren van 
de wapeningskorven B1/B2/B3 duurt hierdoor nog maar 352 manminuten (5,9 manuren) per woning. 
Met twee installateurs duurt bij het nieuwe montageproces 176 manminuten (2,9 manuren) voor de 
mallen B1/B2/B3. 
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5.2.2 Mallen V1/V2/V3 
Het prepareren van deze wapeningskorven in de mallen duurt bij het werkelijke montageproces 674 
manminuten (11,2 manuren) voor de mallen V1/V2/V3. Met twee installateurs/betonwerkers komt 
dit neer op 337 manminuten (5,6 manuren) voor de mallen V1/V2/V3. Samen met de mallen 
B1/B2/B3 worden dat de 8 werkuren overschreden en daarom moet het nieuwe montageproces 
sneller. Tijdens het ontwerpen zijn verschillende oplossingen naar voren gekomen om dit te 
realiseren. Met behulp van deze oplossingen kan de cyclustijd versneld worden, waardoor er één 
woning per dag gestort kan worden. 
 
Uitzetten maten 
De eerste oplossing is het toepassen van standaard maatvoering op de binnenkist van de stalen 
mallen. Doordat iedere mal een eigen element type krijgt heeft deze dezelfde positie qua installaties. 
Hierdoor kan de maatvoering met behulp van een sticker overgenomen worden naar het volgende 
element. Het uitzetten van de maten kan in het begin van het project gedaan worden en neemt drie 
manminuten per sticker in beslag. Bij het project Barendrecht komen op de mallen V1/V2/V3 voor de 
instortvoorzieningen 55 stickers en de sparingen 27 stickers.  
Met behulp van deze stickers kan tijdens het prepareren van de wapeningskorf in de mal tijdwinst 
gehaald worden. Doordat de installateur de maten van de centraaldozen, inbouwdozen, 
sparingsdoosjes en sparingen niet meer hoeft uit te zetten, kan gelijk begonnen worden met het 
monteren. Uit gesprekken met de installateurs komt naar voren dat het uitzetten van de maten in de 
mallen V1/V2/V3, 90 manminuten (1,5 manuren) duurt. Doordat deze handeling wegvalt, resulteert 
dit in een tijdwinst van 90 manminuten (1,5 manuren).  
 
Vooraf wegknippen / buigen wapening 
Bij het nieuwe montageproces wordt de wapening die op de plaats zit van de sparingen, bij het 
prepareren van de wapeningskorf weggeknipt of omgebogen. Bij Barendrecht zijn er bij de mallen V1 
al elf sparingen uitgeknipt. Het vooraf knippen bespaart de installateur 5 manminuten per sparing in 
de mal. Hierdoor duurt het prepareren van de wapeningskorven in de mallen V1/V2/V3 voor de 
installateurs 55 manminuten (0,8 manuren) minder lang. 
 
Metaal sparingen 
Bij het nieuwe uitvoeringsprincipe worden de sparingen voor het doorvoeren van elektra tussen 
twee elementen gemaakt van metaal. Deze sparingen zitten op een vaste plek in de mal en hoeven 
daarom maar één keer geplaatst te worden. Deze sparingen zijn hierdoor meer maatvast en tijdens 
het ontkisten hoeven deze niet verwijderd te worden. Deze sparingen kunnen daarom hergebruikt 
worden omdat ze het gehele project blijven zitten. Het positioneren van een piepschuim sparing 
neemt 2 manminuten in beslag. De wapeningskorven V1/V2/V3 maken gebruik van de metalen 
sparingen (8 stuk). Hierdoor wordt 16 manminuten bespaard op het prepareren van de 
wapeningskorf in de mal. 
 
Aanpassing wapeningsnet 
Zodra de instortvoorzieningen zijn gepositioneerd, kunnen de instortvoorzieningen gefixeerd worden 
aan de binnenbekisting. De inbouwdozen worden met behulp van magneten op de binnenkist 
vastgeklikt. Echter zijn deze magneten niet sterk genoeg om schuiven in de kist te voorkomen. Om de 
inbouwdozen te fixeren wordt gebruik gemaakt van de aanpassing in de binnenwand 
wapeningsnetten. Door de wapeningsstaven naar elkaar toe te knijpen met vlechtdraad wordt de 
inbouwdoos gefixeerd, hierdoor hoeven er bij de mallen V1/V2/V3 geen wapeningsankers 
gemonteerd te worden bij 10 inbouwdozen. Het fixeren van een inbouwdoos met een 
wapeningsanker neemt 5 manminuten per doos in beslag. Het fixeren van een inbouwdoos met de 
vlechtdraadjes neemt 2 manminuten per doos in beslag. Hierdoor wordt 3 manminuten per doos 
bespaard wat uitkomt op een totaal van 30 manminuten (0,5 manuren). 
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Polyurethaan sparingen 
De sparingen van de standleiding, CV leidingen en mechanische ventilatie die in de nieuwe 
uitvoeringsmethode gebruikt worden, zijn gemaakt van polyurethaan en hebben een magneet. Deze 
sparingen kunnen hergebruikt worden en hoeven daarom maar één keer gemaakt te worden. Het 
maken van een piepschuim sparing nam 5 manminuten in beslag. De wapeningskorf V1 maakt 
gebruik van tien nieuwe sparingen. Hierdoor wordt 50 manminuten bespaard op het montageproces. 
 
Extra handeling positioneren pvc buizen 
Bij het nieuwe uitvoeringsprincipe worden de sparingen voor het doorvoeren van elektra tussen 
twee elementen gemaakt van metaal. Deze sparingen zitten op een vaste plek in de mal en daarom 
moeten de pvc buizen tijdens het inhijsen van de wapeningskorf gepositioneerd worden. Dit 
positioneren neemt 3 manminuten per sparing in beslag. De wapeningskorven V1/V2/V3 maken 
gebruik van vier metalen sparingen. Hierdoor duurt het prepareren van de wapeningskorf in de mal 
12 manminuten langer. 
 

5.2.2.1 Conclusie mallen V1/V2/V3 
Doordat op dit moment geen woning per dag gestort kan worden, moest het prepareren van de 
wapeningskorven in de mallen versneld worden. Het prepareren van deze wapeningskorven in de 
mallen V1/V2/V3 duurt bij het werkelijke montageproces. Het prepareren van deze wapeningskorven 
in de mallen duurt bij het werkelijke montageproces 674 manminuten (11,2 manuren) voor de 
mallen V1/V2/V3. Met twee installateurs/betonwerkers komt dit neer op 337 manminuten (5,6 
manuren) voor de mallen V1/V2/V3. Door de nieuwe methode van uitzetten, het vooraf wegknippen 
/ buigen van de wapening, het toepassen van metalen sparingen, de aanpassing in het wapeningsnet 
en de polyurethaan sparingen, wordt het montageproces in de stalen mallen V1/V2/V3 met 241 
manminuten (4 manuren) per woning ingekort. Doordat de pvc buizen gepositioneerd moeten 
worden tijdens het inhijsen van de wapeningskorf, duurt het prepareren 12 manminuten langer. 
Hierdoor wordt de uiteindelijke tijdswinst, voor twee installateurs, 229 manminuten (3,8 manuur). 
Het prepareren van de wapeningskorven V1/V2/V3 in de mallen duurt hierdoor nog maar 445 
manminuten (7,4 manuren) per woning. Met twee installateurs/betonwerkers komt dit neer op 223 
manminuten (3,7 manuren) voor de mallen V1/V2/V3. 

5.2.3 Conclusie prepareren van de wapeningskorf in de mal 
Het prepareren van de wapeningskorven in de mallen duurt bij het werkelijke montageproces 506 
manminuten (8,4 manuren) voor de mallen B1/B2/B3 en 674 manminuten (11,2 manuren) voor de 
mallen V1/V2/V3. De totale manuren voor het prepareren van de wapeningskorven met twee 
medewerkers is 1.180 manminuten (19,7 manuren) per woning. Het prepareren van de 
wapeningskorven in de mallen, met twee installateurs, duurt bij het werkelijke montageproces 253 
manminuten (4,2 manuren) voor de mallen B1/B2/B3 en 337 manminuten (5,6 manuren) voor de 
mallen V1/V2/V3. 
De nieuwe methode van het prepareren van de wapeningskorven in de stalen mallen B1/B2/B3, 
duurt nog maar 352 manminuten (5,9 manuren) per woning. Het prepareren van de 
wapeningskorven V1/V2/V3 in de mallen duurt bij de nieuwe methode nog maar 445 manminuten 
(7,4 manuren) per woning. De nieuwe methode voor het prepareren van de wapeningskorven in de 
mallen duurt in totaal 797 manminuten (13,3 manuren). Met twee installateurs/betonwerkers komt 
dit neer op 399 manminuten (6,6 manuren). 
Bij het werkelijke montageproces kan er 0,8 woning per dag gestort worden. Bij de nieuwe methode 
voor het prepareren van de wapeningskorven in de mallen wordt 383 manminuten (6,4 manuur) 
tijdswinst geboekt per woning ten opzichte van het werkelijke montageproces. Uitgaande van dat de 
installateurs continu door kan werken, dat er genoeg wapeningskorven geprepareerd zijn en dat er 
mallen genoeg aanwezig zijn, kan er 1,2 woning per werkdag gestort worden bij de nieuwe 
uitvoeringsmethode. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er meer woningen op jaarbasis 
geproduceerd kunnen worden 
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Afbeelding 5.2.4.1; Dagplanning hal 4 

5.2.4 Planning 
Nu alle benodigde tijden bekend zijn kan de planning opgesteld worden, zie afbeelding 5.2.4.1 voor 
een indicatie van de dagplanning. In deze planning is rekening gehouden dat het uitzetten van de 
maten al is gedaan. De werkzaamheden van de betonwerkers zijn in het lichtblauw aangegeven. Het 
uitzetten van de maten (groen) wordt gedaan door twee installateurs. Het inhijsen van de 
wapeningskorven (oranje) wordt gedaan door een betonwerker en een installateur. Het prepareren 
van de wapeningskorven (oranje) wordt gedaan door twee installateurs/betonwerkers. Het storten 
van de mal (rood) wordt gedaan door twee betonwerkers.  
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5.3 Conclusie tijd 
Het nieuwe uitvoeringsconcept moet onder de benodigde manuren van het uitgedachte 
montageproces zitten. Uit het vooronderzoek is naar voren gekozen dat het uitgedachte 
montageproces van het prepareren van de wapeningskorf en het prepareren van de wapeningskorf 
in de mallen 1.741 manminuten (29 manuren) bedraagt. Door de geconstateerde knelpunten bij het 
Participerend Observeren wordt het werkelijke montageproces 1.957 manminuten (32,6 manuren) 
per woning. De nieuwe methode voor het prepareren van de wapeningskorven duurt in totaal 717 
manminuten (12 manuren). De nieuwe methode voor het prepareren van de wapeningskorven in de 
mallen duurt in totaal 797 manminuten (13,3 manuren). Het nieuwe uitvoeringsconcept voor het 
prepareren van de wapeningskorven en het prepareren van de wapeningskorven in de mallen duurt 
in totaal 1.514 manminuten (25,2 manuren). Hierdoor wordt per woning 227 manminuten (3,8 
manuur) tijdswinst geboekt ten opzichte van het uitgedachte montageproces en 443 manminuten 
(7,4 manuur) tijdswinst geboekt ten opzichte van het werkelijke montageproces. 
Bij de nieuwe methode voor het prepareren van de wapeningskorven in de mallen wordt 383 
manminuten (6,4 manuur) tijdswinst geboekt per woning ten opzichte van het werkelijke 
montageproces. Uitgaande van dat de installateurs continu door kan werken, dat er genoeg 
wapeningskorven geprepareerd zijn en dat er mallen genoeg aanwezig zijn, kan er 1,2 woning per 
werkdag gestort worden bij de nieuwe uitvoeringsmethode. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
er meer woningen op jaarbasis geproduceerd kunnen worden 

5.4 Kosten nieuwe uitvoeringsmethode 
Nu de nieuwe uitvoeringsmethode is uitgewerkt kunnen de kosten en baten van de nieuwe 
ontworpen werkmethoden berekend worden. De kosten worden opgesplitst in materiaal, materieel 
en arbeid. Als laatste wordt gekeken wat de opbrengsten zijn van de nieuwe uitvoeringsmethode. 

5.4.1 Materiaal 
De toegepaste installatiematerialen verschillen niet van die worden toegepast in het reguliere 
montageproces. Hierdoor zijn er geen extra kosten verbonden aan de nieuwe uitvoeringsmethode op 
het gebruikte installatiemateriaal.  
 

Stickers 
Voor het uitzetten van de maten worden zowel op de houten mallen als op stalen mallen gebruik 
gemaakt van stickers. In totaal worden er bij het project Barendrecht 276 stickers geplakt (138 op 
hout en 138 op staal). De hoeveelheden kunnen per project verschillen. De stickers zijn allemaal van 
hetzelfde materiaal (polylaser matt white, permanent, ptwla-p77). De kosten voor één a4 vel 
bedraagt €0,59 per stuk. De totaal kosten voor de stickers liggen hierdoor rond de €164,‐ per project. 
 

Aanpassing wapeningsnet  
Voor het positioneren van de inbouwdozen moet het wapeningsnet aangepast worden. Bij ieder 
binnenwandwapeningsnet komt een extra wapeningsstaaf met diameter rond 6. Voor de productie 
hoeven geen extra kosten gerekend te worden, omdat de netten met behulp van een machine 
gemaakt worden. Dit is enkel een kwestie van instellen. Hierdoor blijven de kosten voor de extra 
wapeningsstaaf over. Deze worden gecompenseerd doordat bij de nieuwe uitvoeringsmethode 85% 
van de inbouwdozen niet meer vastgezet worden met behulp van de wapeningsankers. Het staal van 
deze ankers en de extra wapeningsstaaf kunnen tegen elkaar worden weggestreept. 
 

Sparingsdoosjes 
Voor de sparingen voor de doorvoer van elektra in het element wordt gemaakt van kunststof 
sparingsdozen. In totaal worden er op één project (Barendrecht), bij één woning ongeveer 20 
sparingsdoosjes extra toegepast. De kosten van een sparingsdoosje is €0,62 per stuk. De totaal 
kosten voor de sparingsdoosjes liggen hierdoor rond de €12,40. Dit bedrag verschilt per project. 
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5.4.2 Materieel 
Houten mallen 
Bij het montageproces van het prepareren van de wapeningskorven in hal 5 en in de mallen wordt 
verschillend nieuw materieel toegepast. In hal 5 zijn dit voor de installateurs en lassers de twee 
nieuwe houten 5,40 mallen en de drie 6,30 mallen. Deze houten mallen worden door de eigen 
werknemers in elkaar gezet met rest hout van Hoco beton. De kosten voor het materiaal en het 
monteren van één mal is €4.000,‐. In totaal worden de kosten voor de houten mallen €20.000,‐. 
 

Werktafel voor prefabriceren leidingen 
Voor het prefabriceren van leidingen komt in hal 5 een werktafel. Deze tafel heeft de afmetingen 2m¹ 
x 1m¹ x 1m¹. Deze werktafel wordt geproduceerd door een eigen werknemer om kosten te besparen. 
De kosten voor een houten plaat van 2m² liggen rond de €10,‐. De vijf houten poten die eronder 
komen kosten rond de €20,‐. De medewerker is ongeveer twee uur bezig met het produceren van de 
tafel en het uitzetten van de rasterlijnen. De werknemer kost €27,‐ per uur, hierdoor worden de 
kosten voor het produceren en uitzetten van de rasterlijnen €54,‐. De totale kosten voor de werktafel 
liggen hierdoor rond de €84,‐. 
 

Werktafel voor prefabriceren pvc bochten 
Voor het prefabriceren van de pvc bochten komen in hal 4 twee werktafels. Deze tafels hebben de 
afmetingen 1,5m¹ x 1m¹ x 1m¹. Deze tafels worden geproduceerd door een eigen werknemer om 
kosten te besparen. De kosten voor een houten plaat van 1,5m² liggen rond de €7,50. De vier houten 
poten die eronder komen kosten rond de €16,‐. De medewerker is ongeveer 3 uur bezig met het 
produceren van de twee tafel. De werknemer kost €27,‐ per uur, hierdoor worden de kosten voor het 
produceren €81,‐. De totale kosten voor de twee werktafels liggen hierdoor rond de €128,‐. 
 

Magneet sparingen 
De sparingen van de mechanische ventilatie die in de nieuwe uitvoeringsmethode gebruikt worden, 
zijn gemaakt van een polyurethaan en hebben een magneet. Er dienen zes soorten sparingen besteld 
te worden. De kosten voor deze sparingen liggen tussen de €180,‐ en €290,‐. In totaal dienen er 20 
sparingen besteld te worden. De totaal kosten voor deze 20 magneet sparingen zijn €4.640,‐. 
 

Magneten sparingsdoosjes  
Op dit moment worden er niet overal sparingsdoosjes gebruikt, omdat er niet genoeg magneten zijn 
om deze te vullen. Bij de nieuwe methode moeten er 10 magneten extra besteld worden. De kosten 
voor één magneet is €60,‐. De totale kosten komen hierdoor op de €600,‐. 
 

Bovenloopkraan hal 5 
In het terreinplan is gekozen om een tweede enkelligger bovenloopkraan aan te schaffen in hal 5. De 
kosten voor deze kraan zijn €61.850,‐. Dit bedrag is inclusief de montage van de kraan. 
 

Lasapparatuur hal 5 
Doordat er nieuwe mallen aangeschaft worden, moet voor de lassers ook extra lasapparatuur 
aangeschaft worden. Deze lasapparaten kosten €3.500,‐ per stuk. Voor bij de 5,40 mallen moeten er 
twee extra apparaten komen, wat resulteert in €7.000,‐ aan kosten. Bij de 6,30 mallen moeten er vier 
apparaten extra komen, wat resulteert in €14.000,‐ aan kosten. 
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Tabel 5.5.1; Totale kosten 

5.4.3 Arbeid 
Maatvoering houten mallen 
Naast de inzet van materieel is arbeid een belangrijke kostenpost. Op de vijf nieuwe en de vier oude 
houten mallen moet maatvoering gezet worden. Het uitzetten van de rasterlijnen en maatvoering 
kan gedaan worden met een watervaste stift. Voor het uitzetten wordt uitgegaan van twee 
installateurs die 1,5 dag bezig zijn. De werknemers kosten €27,‐ per uur, hierdoor worden de kosten 
voor het uitzetten €648,‐ (24 manuren x €27,‐). 
 

Maatvoering stalen mallen 
Op de zeven stalen mallen moet maatvoering gezet worden met behulp van horizontale rasterlijnen 
van ongeveer 50 mm, om de 100mm. Het uitzetten van de rasterlijnen kan gedaan worden met een 
slijptol of kraspen (€4,29). Het uitzetten van de maatvoering kan gedaan worden met slagcijfers 
(€6,99) of een plunjerschiethamer voor markeren (€1.807,‐). Voor het uitzetten wordt uitgegaan van 
twee installateurs die een dag bezig zijn. De werknemers kosten €27,‐ per uur, hierdoor worden de 
kosten voor het uitzetten €432,‐ (16 manuren x €27,‐). Uitgaande van het uitzetten met behulp van 
slagcijfers en een kraspen worden de totale kosten €454,56.  

5.4.4 Totale kosten 
Alle kosten zijn in onderstaande tabel op een rijtje gezet. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xchAiF7mNjXskM&tbnid=bpG6qm0fTp_2uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.groen7.nl/tu-eindhoven-maakt-schone-diesel-en-benzine-van-afvalhout/&ei=fxJEUpDjOsWdtQbu1IHYBw&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNGZM804Zk1cMiP4C2EGFBDfvP4aUA&ust=1380279292963155


  
 

Afstudeerrapport M.D. ten Voorde 123 

5.5 Opbrengsten nieuwe uitvoeringsmethode 
Ten opzichte van uitgedachte montageproces  
De opbrengsten van de nieuwe uitvoeringsmethode komen voort uit de manuren. De nieuwe 
methode voor het prepareren van de wapeningskorven duurt in totaal 717 manminuten (12 
manuren). De nieuwe methode voor het prepareren van de wapeningskorven in de mallen duurt in 
totaal 797 manminuten (13,3 manuren). Het nieuwe uitvoeringsconcept voor het prepareren van de 
wapeningskorven en het prepareren van de wapeningskorven in de mallen duurt in totaal 1.514 
manminuten (25,2 manuren). Hierdoor wordt per woning 227 manminuten (3,8 manuren) tijdswinst 
geboekt ten opzichte van het uitgedachte montageproces. De werknemers kosten €27,‐ per uur, 
hierdoor is de besparing van de nieuwe uitvoeringsmethode €103,‐ per woning ten opzichte van het 
uitgedachte montageproces.  

 
Ten opzichte van werkelijke montageproces  
Bij de nieuwe methode voor het prepareren van de wapeningskorf wordt 60 manminuten (1 manuur) 
tijdswinst geboekt per woning ten opzichte van het werkelijke montageproces. Bij de nieuwe 
methode voor het prepareren van de wapeningskorven in de mallen wordt 443 manminuten (7,4 
manuur) tijdswinst geboekt ten opzichte van het werkelijke montageproces. In totaal komt dit neer 
op 503 manminuten (8,4 manuur) per woning. De werknemers kosten €27,‐ per uur, hierdoor is de 
besparing van de nieuwe uitvoeringsmethode €227,‐ per woning ten opzichte van het werkelijke 
montageproces. Bij deze tijdswinst ten opzichte van het werkelijke montageproces komen nog 184 
manminuten (3,1 manuren) boven op. Deze manminuten komen voort uit de overige geconstateerde 
knelpunten bij het Participerend Observeren (Voorde, 2014), zie bijlage E. Bij de nieuwe 
uitvoeringsmethoden vallen deze knelpunten weg. In totaal komt dit neer op 687 manminuten (11,5 
manuren) per woning, hierdoor is de besparing van de nieuwe uitvoeringsmethode €311,‐ per 
woning ten opzichte van het werkelijke montageproces.  
Bij de nieuwe uitvoeringsmethode kunnen meer woningen op jaarbasis geproduceerd worden. In het 
werkelijke montageproces kan er 0,81 woning per werkdag gestort worden. Uitgaande van 200 
werkbare dagen komt dit neer op 163 woningen. Uitgaande van dat de installateurs continu door kan 
werken, dat er genoeg wapeningskorven geprepareerd zijn en dat er mallen genoeg aanwezig zijn, 
kunnen er 1,2 woningen per werkdag gestort worden bij de nieuwe uitvoeringsmethode. Uitgaande 
van 200 werkbare dagen komt dit neer op 240 woningen. In het businessplan wordt uitgegaan van 
een winst van €3000,‐ per woning. Dit resulteert in een extra winst van €231.000,‐ (77 woningen * 
€3000,‐). Echter zouden hierdoor meer mallen aangeschaft moeten worden en de productie van 
wapeningskorven meer dan verdubbelen. Uitgaande van een productie van één woning per dag komt 
dit neer op 200 woningen, wat resulteert in een extra winst van €111.000,‐ per jaar. Hierdoor is extra 
winst van €550,‐ per woning ten opzichte van het werkelijke montageproces. 
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5.6 Conclusie kosten 
Ten opzichte van uitgedachte montageproces  
De eenmalige investeringskosten voor de nieuwe uitvoeringsmethode bedragen €109.405,‐. De 
besparing van de nieuwe uitvoeringsmethode is €103,‐ per woning ten opzichte van het uitgedachte 
montageproces. Van dit bedrag moeten de materiaalkosten van de extra sparingsdoosjes en de 
stickers afgetrokken worden. De prijs van de sparingsdoosjes liggen rond de €12,40 en van de 
stickers gemiddeld €3,40 (€164/48 woningen) per woning. De uiteindelijke besparing wordt daardoor 
€87,‐ per woning ten opzichte van het uitgedachte montageproces. De eenmalige investeringskosten 
zouden na het produceren van 1258 woningen gecompenseerd zijn.  
Echter zijn niet alle eenmalige investeringskosten voor de installateurs, maar vragen de 
ontwikkelingen bij iQwoning® hier om. Zo zijn de materiaalkosten voor de 6,30 houten mallen, de 
enkelligger bovenloopkraan en de lasapparatuur noodzakelijk voor de lassers. Deze kosten zijn in 
totaal €94.850,- en hierdoor worden de eenmalige investeringskosten, die noodzakelijk zijn voor de 
nieuwe uitvoeringsmethoden, voor de installateur €13.556,‐. Daarnaast zijn de magneetsparingen, 
van de 5,40 woningen, al aangeschaft. Deze kosten hoeven hierdoor niet meer gemaakt te worden. 
Deze kosten waren €3350,- en hierdoor worden de eenmalige investeringskosten €10.206,‐. Hierdoor 
zijn de eenmalige investeringskosten na het produceren van 117 woningen gecompenseerd. Dat wil 
zeggen dat na 24 weken produceren winst gemaakt wordt van €87,‐ per woning ten opzichte van het 
uitgedachte montageproces. 
 

Ten opzichte van werkelijke montageproces  
De besparing van de nieuwe uitvoeringsmethode is €311,‐ per woning ten opzichte van het 
werkelijke montageproces. Van dit bedrag moeten de materiaalkosten van de extra sparingsdoosjes 
en de stickers afgetrokken worden. De prijs van de sparingsdoosjes liggen rond de €12,40 en van de 
stickers gemiddeld €3,40 per woning. De uiteindelijke besparing wordt daardoor €295,‐ per woning 
ten opzichte van het werkelijke montageproces. De eenmalige investeringskosten zijn na het 
produceren van 35 woningen gecompenseerd. Dat wil zeggen dat na zeven weken produceren winst 
gemaakt wordt van €295,‐ per woning ten opzichte van het werkelijke montageproces. 
Bij de nieuwe uitvoeringsmethode kunnen meer woningen op jaarbasis geproduceerd worden. 
Uitgaande van 200 werkbare dagen bij de ideale situatie komt dit neer op 240 woningen. In het 
businessplan wordt uitgegaan van een winst van €3000,‐ per woning. Dit resulteert in een extra winst 
van €231.000,‐ per jaar. Echter zouden hierdoor meer mallen aangeschaft moeten worden en de 
productie van wapeningskorven meer dan verdubbelen. Uitgaande van een productie van één 
woning per dag komt dit neer op 200 woningen, wat resulteert in een extra winst van €111.000,‐ per 
jaar. 
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6. Draaiboek 
Voor de installateurs zijn voor de activiteiten waarvan het uitvoeringsproces gewijzigd is ten opzichte 
van de huidige methode draaiboeken gemaakt. In deze draaiboeken staan de activiteiten uitgebreid 
beschreven en is in één oogopslag te zien wat het benodigde materiaal, materieel en arbeid per 
activiteit is. Het doel van een draaiboek is de aspecten materiaal, materieel, montage, maat, tijd en 
veiligheid te vertalen in een chronologische tijdsvolgorde. Hierbij moeten, per activiteit van het 
montageproces, alle aspecten van deelplannen worden meegenomen zodat de werkvoorbereiding 
door middel van het draaiboek het werk kan overdragen naar de uitvoering van een iQwoning®.  

6.1 Prepareren van de wapeningskorf 
Deze paragraaf beschrijft de gewijzigde activiteiten (donkerblauw) van het prepareren van de 
wapeningskorf. Dit zijn:  
 

 Uitzetten maten 

 Prefabriceren leidingen 

 Monteren sparingsdozen 

 Monteren inbouwdozen 

 Prefabriceren bochten pvc buizen 

 Monteren bochten pvc buizen 
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6.2 Prepareren van de wapeningskorf in de mal 
Deze paragraaf beschrijft de gewijzigde activiteiten (donkerblauw) van het prepareren van de 
wapeningskorf in de mal. Dit zijn: 
 

 Uitzetten maten 

 Positioneren pvc buizen 

 Positioneren inbouwdozen 

 Positioneren sparingen  

 Fixeren inbouwdozen 
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Afbeelding 7.1.1; Test extra wapeningsstaaf 

7. Evaluatie van het ontwerp 
Dit hoofdstuk bestaat uit het toetsen van de ontworpen uitvoeringsmethode. In deze fase is 
gecontroleerd of het gebruik van het uitvoeringsplan daadwerkelijk leidt tot de beoogde eisen en 
wensen. Met andere woorden: wordt de doelstelling daadwerkelijk behaald. Het ontwerp is ook 
getoetst aan de hand van verschillende praktijktoetsen. Als afsluiting van dit rapport wordt een 
terugblik gegeven over het gehele afstudeertraject. Daarbij worden verdere aanbevelingen gegeven 
en het afstudeertraject geëvalueerd. 

7.1 Praktijktoets 
Om uitspraak te kunnen doen over de werkbaarheid van het ontwerp is gekozen voor een 
praktijktoets. In het kader van de beperkte tijd is deze test beperkt tot het testen van losse 
onderdelen van de uitvoeringsmethode en niet één gehele woning. De onderdelen die getoetst zijn, 
zijn de extra wapeningstaaf, de maatvoering in de stalen mallen, de metalen sparingen voor het 
doorvoeren van elektra tussen twee elementen, de stickers voor het uitzetten, de magneet sparingen 
voor de mechanische ventilatie en het plaatsen van inbouwdozen en pvc buizen bij de houten 
mallen. 
 

Extra wapeningsstaaf  
Bij het gebruik van een extra wapeningsstaaf worden de inbouwdozen naar voren geduwd, hierdoor 
moest getoetst worden of tijdens het inhijsen van de wapeningskorf in de mal de inbouwdozen niet 
beschadigen. Hiervoor zijn twee wapeningsstaven aan het net gebonden waar een enkele en een 
dubbele inbouwdoos zich bevonden. Doordat de stalen mallen aan de bovenkant naar binnen staan 
bleven de inbouwdozen onbeschadigd, zie afbeelding 7.1.1. Deze test is twee keer uitgevoerd en bij 
beide testen kwam hetzelfde resultaat eruit. 
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Afbeelding 7.1.2; Test maatvoering op stalen mal 

Afbeelding 7.1.3; Test metalen sparing 

Maatvoering op stalen mal  
Op de zeven stalen mallen moet maatvoering van horizontale rasterlijnen van ongeveer 50 mm, om 
de 100mm aangebracht worden. Om dit te toe te kunnen passen is getoetst of het mogelijk is om 
een lijn en maatvoering op de mal te krijgen. Daarnaast moest gekeken worden wat het resultaat is 
op het beton. Bij de test is gebruik gemaakt van een slijptol en slagcijfers. Uit de test kwam naar 
voren dat het uitzetten van de rasterlijnen en maatvoering geen probleem is. De gevolgen op het 
beton waren nauwelijks zichtbaar, zie afbeelding 7.1.2.  

 
Metalen sparingen 
Doordat de metalen sparingen al aanwezig zijn bij iQwoning® konden deze direct getoetst worden. 
De resultaten waren pvc buizen die op de juiste afstand van elkaar gepositioneerd zitten. De sparing 
hoefde niet meer uitgekapt te worden, hierdoor waren de buizen niet beschadigd. De buizen konden 
gemakkelijk op de juiste lengte geknipt worden. De metalen sparingen zorgen er tevens voor dat er 
geen beton in de buizen kan komen, zie afbeelding 7.1.3.  
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Afbeelding 7.1.4; Test stickers 

Afbeelding 7.1.5; Test stickers 

Stickers 
Om zeker te zijn dat de stickers blijven zitten tijdens het productieproces zijn verschillende soorten 
stickers getest. De eerste test was het kijken of de stickers bleven zitten op de stalen mal tijdens het 
storten en ontkisten. Hiervoor zijn drie soorten stickers met verschillende sterktes van plaklaag 
getest. Uit deze test kwam de sticker met de middelste sterkte als beste naar voren. Deze stickers 
bleven het gehele proces zitten en waren slechts lichtelijk beschadigd, zie afbeelding 7.1.4. Tevens 
waren de stickers uiteindelijk ook weer goed te verwijderen, ten opzichte van de sticker met de 
sterkste plaklaag.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een tweede test was om te kijken of de stickers beschadigen als een inbouwdoos met magneet over 
de sticker glijd. Doordat de inbouwdozen naar voren worden gedrukt door de twee wapeningsstaven 
klikt de magneet boven aan de kist al op de mal. De sticker mag niet kapot gaan wanneer dit 
gebeurd. Uit de test is naar voren gekomen dat de stickers intact blijven, zie afbeelding 7.1.5.  

 
De derde test was het onderzoeken of de stickers ook op de houten mallen blijven zitten tijdens het 
prepareren van de wapeningskorf en het assembleren van de wapeningskorf. Uit de test is naar 
voren gekomen dat alle drie de soorten stickers blijven zitten. 
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Afbeelding 7.1.6; Magneet sparingen 

Afbeelding 7.1.7; Test houten mallen 

Magneet sparingen voor de mechanische ventilatie 
Voor de mechanische ventilatie zijn zes nieuwe sparingen ontworpen. Deze sparingen zijn al besteld 
en ook al in gebruik geweest, zie afbeelding 7.1.6. Volgens de installateurs zijn de sparingen een 
goede toevoeging voor het versnellen van het montageproces. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Plaatsen van inbouwdozen en pvc buizen bij de houten mallen  
Het prepareren van de wapeningskorf gebeurd bij de houten mallen, hierdoor is getest wat er 
gebeurd bij het optillen van de wapeningskorf. Doordat de wapeningsstaven de inbouwdoos tegen 
de kist aan drukken moest getest worden wat het resultaat is na het optillen van de korf. Uit de test 
is naar voren gekomen dat de inbouwdozen niet beschadigen en op hun plek blijven zitten, zie 
afbeelding 7.1.7. 
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7.2 Toetsen aan eisen en wensen 
In deze paragraaf is de gekeken of de nieuwe uitvoeringsmethode aannemelijk is door te checken in 
welke mate de methode voldoet aan het Programma van Eisen. Met andere woorden: wordt de 
doelstelling daadwerkelijk behaald? De methode voldoet aan vier van de vier eisen en acht van de 
acht wensen. Om de methode goed te kunnen keuren moet deze voldoen aan alle eisen. Het is niet 
noodzakelijk dat ook aan alle wensen voldaan wordt, maar natuurlijk wel wenselijk. 

7.2.1 Eisen 
 
 Het monteren van de installaties, per iQwoning®, moet minder kosten dan de €9.581,26 van 

het uitgedachte montageproces van de installaties. 
Zoals in hoofdstuk 9 is besproken levert de nieuwe uitvoeringsmethode door vermindering van 
manuren per woning €87,‐ op ten opzichte van het uitgedachte montageproces. 
 

 Bij het nieuwe montageproces van de installaties moet de vereiste hoge kwaliteit (SWK 
Garantie- en waarborgregeling 2010) gebouwd worden. 
De toegepaste installatiematerialen verschillen niet van het reguliere montageproces. Hierdoor 
wordt met de vereiste hoge kwaliteit gebouwd. De kwaliteit van het montageproces wordt zelfs 
verbeterd door de oplossingen waardoor de kans op fouten wordt weggenomen. De kwaliteit 
kan beter gegarandeerd worden. 

 
 Het montageproces van de installaties, per iQwoning®, moet minder handelingen hebben en 

minder lang duren dan de 97,40 manuren van het uitgedachte montageproces van de 
installaties. 
Bij de nieuwe uitvoeringsmethode wordt het uitzetten van de maten, per project, eenmalig 
gedaan. Hierdoor valt deze handeling weg. Bij het project Barendrecht (48 woningen) moeten er 
per woning 276 maten uitgezet worden. Doordat deze handeling na de eerste keer wegvalt, 
worden 12.972 (276 x 47) handelingen bespaard. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van metalen 
en polyurethaan sparingen. Deze sparingen hoeven maar één keer gemaakt te worden. In totaal 
zijn dit per woning 23 stuks. Doordat deze handeling na de aanschaf wegvalt, worden 1.104 (23 x 
48) handelingen bespaard. 
Zoals in het tijdplan besproken is, duurt het nieuwe uitvoeringsconcept voor het prepareren van 
de wapeningskorven en het prepareren van de wapeningskorven in de mallen in totaal 1.514 
manminuten (25,2 manuren). Hierdoor wordt per woning 227 manminuten (3,8 manuur) 
tijdswinst geboekt ten opzichte van het uitgedachte montageproces 

 
 Bij het montageproces van de installaties moeten de installateurs en de overige werknemers 

beide zonder procesverstoringen kunnen werken. 
Door de aanschaf van twee nieuwe houten 5,40 mallen kunnen de installateurs en de lassers 
beide zonder procesverstoringen werken. In het tijdplan is een planning gemaakt waar dit 
zichtbaar is gemaakt.  
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7.2.2 Wensen 
Naast bovenstaande eisen zijn door de observaties en gesprekken punten naar voren gekomen 
waarvan het wenselijk was om bij het ontwerpen van het uitvoeringsplan rekening mee te houden. 

 
 De kosten van het montageproces liggen zo laag mogelijk. 

De kosten van het montageproces zijn per woning €87,‐ minder dan het uitgedachte 
montageproces. 
 

 Het montageproces heeft zo min mogelijk manuren nodig. 
Het montageproces heeft 227 manminuten (3,8 manuur) minder nodig dan het uitgedachte 
montageproces 

 
 Het montageproces heeft zo min mogelijk handelingen nodig. 

Door de stickers, de metalen en polyurethaansparingen heeft het montageproces minder 
handelingen. 
 

 De kans op faalkosten zoveel mogelijk beperken. 
Door het toepassen van stickers, metalen en polyurethaansparingen, het vooraf wegknippen / 
buigen van de wapening en de aanpassing aan het wapeningsnet wordt de kans op faalkosten 
zoveel mogelijk beperkt. 
 

 Dat de geconstateerde knelpunten uit het vooronderzoek worden zoveel mogelijk opgelost. 
Dus de knelpunten die geconstateerd zijn op de bouwplaats worden ook meegenomen. 
In totaal worden er 35 van de 121 knelpunten opgelost. 

 
 Het ontwerp van de iQelementen hoeft zo min mogelijk aangetast te worden. 

Het ontwerp van de iQelementen wordt niet aangetast. 
 
 De kosten voor een hulpmiddel liggen zo laag mogelijk. 

Door de houten mallen te laten maken door eigen werknemers en met resthout liggen de kosten 
hierdoor zo laag mogelijk. De kosten voor de drie verwerkingstafels liggen zo laag mogelijk, 
omdat de eigen werknemers deze maken. 
 

 Werkzaamheden worden door zo min mogelijk personen uitgevoerd. 
De werkzaamheden worden met net zoveel werknemers gedaan als het uitgedachte 
montageproces en alle werkzaamheden kunnen door één persoon uitgevoerd worden. 
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Afbeelding 7.4.1; Elektrische vloerverwarmingskabel 

7.3 Conclusie 
Aan de hand van de werking en de toetsing van de uitvoeringsmethode, is het mogelijk om 
conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het afstudeerproject en het uitvoeringsplan te 
formuleren. De doelstelling van het afstudeerproject luidt: 
 
Het doel is het ontwerpen van een uitvoeringsplan voor de installaties in een iQwoning®, waarbij 
minder handelingen nodig zijn, geen verspilling van tijd is, waar geen procesverstoring plaats vindt en 
waarin zorg wordt gedragen dat de vereiste hoge kwaliteit gebouwd wordt tegen lagere kosten dan 
het uitgedachte montageproces inclusief de gevolgkosten voor andere deelprocessen. 
 
Uit het testen blijkt dat er twee werkende uitvoeringsplannen zijn gemaakt, die direct gebruikt 
kunnen worden in het productieproces van een iQwoningproject. Uit het aannemelijk maken van het 
uitvoeringsplan, met behulp van het opstelde programma van eisen en wensen, blijkt dat het 
uitvoeringsplan voldoet aan alle opgestelde eisen. Dit wil zeggen dat in de nieuwe 
uitvoeringsmethode minder handelingen nodig zijn, er geen verspilling van tijd is, dat er geen 
procesverstoring plaats vindt en dat de vereiste hoge kwaliteit gebouwd wordt tegen lagere kosten 
dan het uitgedachte montageproces inclusief de gevolg kosten voor andere deelprocessen. De 
doelstelling van het afstuderen is dus behaald. 
Wat betreft de opgestelde wensen kan geconcludeerd worden dat alle wensen vervuld zijn. De twee 
belangrijkste wensen, dat de kosten en manuren van het montageproces zo laag mogelijk liggen, 
wordt in principe behaald. Het is echter mogelijk dat deze uitkomsten wisselen door project 
specifieke eigenschappen.  

7.4 Verdere aanbevelingen voor verbeteringen 
Tijdens mijn afstuderen heb ik meerdere handelingen en installaties onderzocht. Deze niet allemaal 
in detail uitgewerkt. Deze activiteiten en installaties kunnen wel verbeteren ten opzichte van het 
uitgedachte montageproces. Deze activiteiten en installaties zijn de vloerverwarming, infrarood 
verwarming, het toepassen van stekkerbare leidingen en bedrade actoren.  
 

Vloerverwarming 
Op het gebied van verwarmen zijn verschillende installatiesystemen mogelijk. Voor de 
hoofdverwarming wordt in de iQwoning® een WTH vloerverwarming met bijhorende verdeler 
toegepast. Een optie waar voor gekozen kan worden is het toepassen van een elektrische 
vloerverwarmingskabel, zie afbeelding 7.4.1. De voordelen van elektrische vloerverwarming is dat 
geen verdeler meer toegepast hoeft te worden. Hierdoor vervalt deze handeling bij de 
waterpasplaatsen en hebben de timmerlieden 
en installateur geen procesverstoring. De 
gebruikskosten van elektrische 
vloerverwarming en een CV installatie met 
vloerverwarming liggen bij elkaar in de buurt. 
Het nadeel van elektrische vloerverwarming 
zijn de aanschafkosten. De aanschafkosten 
voor één woning zijn €1.859,‐. De 
vloerverwarming die nu toegepast wordt 
heeft de aanschafkosten van €758,‐. Hierdoor 
zou een afweging gemaakt moeten worden 
over wat belangrijker is. De procesverstoring 
door de verdeler of de hogere aanschafkosten 
van de elektrische vloerverwarmingskabel. 
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Afbeelding 7.4.2; Radiance Infared 

Afbeelding 7.4.3; Stekkerbare leiding 

Convectoren 
Op de eerste verdieping worden meestal convectoren toegepast, namelijk de ‘Jaga Basic’ met 
bijbehorende verdeler VSK. Het verwarmen van deze ruimtes zou ook gedaan kunnen worden door 
middel van infrarood panelen, namelijk de Magnum Radiance Infared. Een voordeel van de infrarood 
verwarmingspanelen is dat ze op stroom werken en hierdoor geen verdeler nodig hebben. Hierdoor 
zou deze handeling vervallen in het montageproces. Een 
tweede voordeel zijn de aanschafkosten. De aanschafkosten 
voor één woning zijn €1.051,‐. De convectoren die nu 
toegepast wordt hebben de aanschafkosten van €1.888,‐ 
per woning. Een persoonlijk nadeel van de infrarood 
panelen is het uiterlijk, zie afbeelding 7.4.2. De panelen 
hebben een minder luxe en modern uiterlijk dan de 
convectoren. Hierdoor zou een afweging gemaakt moeten 
worden over wat belangrijker is. Het versnellen van het 
montageproces en de lage aanschafkosten tegenover het 
uiterlijk. 
 

Stekkerbare leidingen 
Bij het doorvoeren van de elektra op de bouwplaats wordt de bedrading door de loze leidingen 
gevoerd met behulp van de al aangebrachte trekdraad. In het huidige montageproces, op de 
bouwplaats, wordt de bedrading van het element V3 en V2 bij de trap naar beneden getrokken waar 
ze worden aangesloten in elektradozen. Vanuit daar worden ze ondergronds naar de meterkast 
gevoerd. Doordat de leidingen onder de grond worden doorgevoerd naar de meterkast, moet er 
gebruik gemaakt worden van aardleidingen. Deze leidingen worden in de elektradozen aan de 
bedrading gelast. Het doorvoeren van de deze leidingen neemt veel tijd in beslag. Om dit op te 
lossen kunnen stekkerbare leidingen toegepast worden. Deze leidingen hoeven op de bouwplaats 
alleen maar in elkaar geklikt te worden om een verbinding te maken. Zodra de leidingen vastgeklikt 
zijn, zijn ze onderhoudsvrij. Een ander voordeel van de leidingen is dat ze direct boven de meterkast 
naar beneden kunnen komen. De leidingen van element V3 worden gekoppeld aan element V2 en 
deze worden weer gekoppeld aan V1, zie afbeelding 7.4.3. Aan de onderkant van element V1 worden 
de leidingen doorgevoerd naar de meterkast, waar zijn ze gemakkelijk te installeren zijn. Het 
aanbrengen van deze leidingen kan al gedaan worden in de fabriek.  
 
 
 
 

 

Bedrade actoren 
De schakelactor van Eaton is tijdens de productie al voorzien van de bedrading. Hierdoor zouden de 
drie losse draadjes niet meer geknipt, gestript en bevestigd hoeven te worden. In het uitgedachte 
montageproces wordt gebruik gemaakt van Hager actoren. Het programmeren en monteren van 
deze actoren neemt 4,3 manuren (€117,-) per woning in beslag. De kosten van de Hager actoren zijn 
€1.759,‐ per woning. Samen wordt dit €1.876,‐ per woning. Door het toepassen van een bedrade 
actor van Eaton kan het programmeren en monteren in 1 manuur (€27,-) per woning. Het 
programmeren kan gedaan worden met een computer en indien woningen dezelfde connecties 
moeten hebben kunnen deze gekopieerd worden. De kosten van de Eaton actoren zijn €1.566,‐ per 
woning. Samen wordt dit €1.593,‐per woning. Door het toepassen van de Eaton actoren kan €283,‐ 
per woning bespaard worden. 
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7.5 Terugblik op het afstuderen 
Met de twee nieuwe uitvoeringsmethoden is een eind gekomen aan het onderzoek naar het 
montageproces van installaties bij een iQwoning®. Een nieuwe methode komt niet zomaar uit de 
lucht vallen. Gedurende een jaar is gestructureerd het afstudeerproces doorlopen. Na het afronden 
van het project ‘Participerend Observeren’ en het opstellen van een afstudeerplan is onderzoek 
gedaan. Het onderzoek heeft geresulteerd in een Programma van Eisen, waar de uitvoerings-
varianten van de te ontwerpen uitvoeringsmethoden, die zijn opgesteld met behulp van methodisch 
ontwerpen, aan getoetst zijn. De varianten die bij deze toetsing de hoogste score behaalde zijn 
verder uitgewerkt tot de nieuwe uitvoeringsmethoden voor het prepareren van de wapeningskorf en 
het prepareren van de wapeningskorf in de mal. De nieuwe uitvoeringsmethoden voldoen beide aan 
vier van de vier eisen en acht van de acht wensen. 

7.5.1 Aanbevelingen 
De totale uitvoeringsmethoden die tijdens dit afstudeerproject ontworpen zijn, zijn nog niet als 
geheel in de praktijk getoetst. Onderdelen van de twee methoden zijn wel getest, maar niet als één 
geheel. Een aanbeveling is om eerst het gehele proces te testen. 
De stickers die gebruikt zijn tijdens het testen moeten nog verder getest worden op de duur van een 
geheel project. De stickers hebben tijdens het testen slechts enkele dagen op de kist gezeten. 
Hierdoor kan niet gezegd worden wat gebeurd als de stickers een geheel project moeten blijven 
zitten. 
Voor de aanlevering van wapeningsnetten moeten strakke afspraken gemaakt worden met de 
leverancier. Dit moet zowel voor het tijdstip als de manier van leveren. Deze afspraken zijn nog niet 
gemaakt in dit rapport en moeten daarom nog gemaakt en uitgewerkt worden.  
Door het gebrek aan tijd zijn niet alle onderzochte handelingen uitgewerkt. Een aanbeveling is om 
voor deze overige twaalf hoofdfuncties ook nieuwe uitvoeringsmethoden te bedenken.  

7.5.2 Evaluatie 
Het afstudeerproject is een interessant, uitdagend en soms lastig project geweest. Het was 
interessant om te zien hoe de iQwoning®, en vooral het productieproces van de iQwoning®, zich 
heeft ontwikkeld in het jaar dat ik in de fabriek rond heb mogen lopen. 
In de tijdplanning die gemaakt is voor het afstudeerplan stond mijn eindcolloquium gepland voor 
eind september. Ik denk dat ik deze planning niet heb gehaald, doordat ik in het begin van het 
Participerend Observeren niet de moeilijkheid van het project voor ogen had. Hierdoor heb ik twee 
knelpuntenanalyses geschreven, zowel voor de fabriek als voor de bouwplaats. Dit probleem is ook 
weer terug gekomen bij de onderzoeksfase en het ontwerpen van de nieuwe uitvoeringsmethode. Bij 
de onderzoeksfase heb ik alle handelingen in de fabriek bestudeerd, verwerkt en uitgewerkt. Dit nam 
veel tijd in beslag. Tijdens het ontwerpen van de nieuwe uitvoeringsmethode heb ik twee 
hoofdfuncties helemaal uitgewerkt in plaats van één. Het uitwerken van deze hoofdfuncties heeft mij 
ook heel veel tijd gekost. Ondanks dat het afstuderen langer heeft geduurd dan gepland, vind ik dat 
ik veel heb geleerd en dat het deze tijd waard was. 
Tijdens mijn afstuderen heb ik veel gesprekken gehad met verschillende leveranciers. Ik vond het een 
leuke ervaring om mijn ideeën met hen te bespreken en om samen te zoeken naar oplossingen. 
Doordat het afstudeerproject een individueel project is, heb ik voor mijzelf kunnen bewijzen dat ik 
tijdens mijn opleiding de benodigde kennis en vaardigheden heb opgedaan om dit project tot een 
goed einde te brengen. Het project verliep met ups en downs. Het ging niet altijd even gemakkelijk 
en ook dit afgelopen jaar heb ik nog veel geleerd, maar als ik er nu op terug kijk ben ik erg tevreden 
met het resultaat. 
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Begrippenlijst 
 
Bekistingsmal  Stalen bekisting waarin het betonelement gestort wordt dat als 

constructieve basis voor een iQelement gebruikt wordt. Elk type 
element heeft zijn eigen bekistingsmal. 

 
Betonelement  Betonnen kokerelement, met een breedte van 5,4 of 6,3 meter, een 

hoogte van 3 meter en een diepte variërend van 2,1 tot 3,4 meter. 
Constructieve basis voor een iQelement. 

 
Binnen-/buitenkist  Onderdeel van de bekistingsmal. Bepaald vorm van de binnen-

/buitenkant van het betonelement. 
 
Bovenloopkraan Een bovenloopkraan berust op een loopkat, waarin het 

hijsmechanisme van de takel zich bevindt. De loopkat rijdt over een 
rail op een draagbalk. Bij bovenloopkranen rijdt de draagbalk over 
twee draagbalken met een rail die meestal over de lengte opgelegd is 
op consoles aan de draagconstructie van een gebouw zoals een 
loods, ook wel kraanbaan genoemd. 

 
Faalkosten Kosten die ontstaan door eigen fouten (falen) in het productieproces, 

maar ook klachten van klanten na aflevering van het product, 
waardoor er her geproduceerd (een faalorder) of een korting 
gegeven moet worden. 

 
Houten mallen Houten mallen die nodig zijn voor het samenstellen van de 

wapeningskorven. De afmetingen van de 5,40 woningen zijn 5,14m¹ x 
2,64m¹ x 3,50m¹. De houten mallen voor de 6,30 woningen hebben 
de afmetingen van 6,11m¹ x 2,70m¹ x 3,50m¹. 

 
Investeringsbudget Kwantitatieve neerslag van de verwachte omvang van de in te kopen 

kapitaalgoederen binnen een bepaalde tijdsperiode. 
 
iQelement  Betonnen kokerelement, met een breedte van 5,4 meter, een hoogte 

van 3 meter en een diepte variërend van 2,1 tot 3,4 meter, afgewerkt 
met afbouwmaterialen en –onderdelen. Onderdeel van de iQwoning, 
een woning waarvan zowel het casco als de afbouw zoveel mogelijk 
in de fabriek geprefabriceerd wordt. 

 
Wapeningskorf Een wapeningskorf is een aan elkaar gelast geheel van de vloer- en 

plafondwapeningsnetten en de binnen- en 
buitenwandwapeningsnetten.  

 
Waterpasplaatsen Vaste plaatsen waar afbouwwerkzaamheden verricht worden op een 

gewaterpaste opstelplaats 
 
Lasspatten Onvolkomenheden die ontstaan tijdens het lassen. Vooral bij BMBE 

en MIG/MAG-lassen, waarbij veel spatten worden geproduceerd, 
kunnen deze in de omgeving van de las aan het werkstuk 
vastsmelten.  
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Positioneren Bij positionering gaat het er om een product een zodanige 
verzameling eigenschappen te verbinden, dat het daardoor een eigen 
plaats krijgt ten opzichte van andere producten. 

 
Schroefhuls magneet Deze magneten zijn speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van 

ankers en schroefhulzen op stalen bekistingen. De magneten bezitten 
een zeer hoge hechtkracht op een relatief klein oppervlak en hebben 
hoge slijtvastheid. 

 
Stream Analysis methode Analysis biedt de systeemtheorie door middel van een Stream 

Diagnostic Chart de mogelijkheid om de complexe reeks relaties die 
bestaan in een organisatorische probleemsituatie op een grafische 
manier inzichtelijk te maken (Porras, 1987). 

 
Taak of activiteit De taak of activiteit is één handeling of een samenstelling van 

handelingen die bijdragen aan de productie van iQelementen 
(Chatfield & T., 2007) 

 
Uitzetplan Geschreven plan voor het uitzetten van de benodigde maatvoering. 

Bij iQwoning wordt gebruik gemaakt van bekistingstekeningen. 
 
Werkvoorbereiding  De werkvoorbereiding is het deel van een bouwbedrijf dat uitwerkt 

hoe een werk uitgevoerd gaat worden. Enerzijds wordt de 
uitvoeringsmethode uitgewerkt naar bruikbare documenten voor de 
uitvoering, zoals het opstellen van overall- en detailplanningen. 
Daarnaast controleert de werkvoorbereiding documenten van andere 
afdelingen en partijen. Naast het controleren van documenten, zijn 
het beheer van deze documenten en informatievoorziening 
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Nr. Knelpunten iQwoning Oo
rz
aa
k

Ge
vo
lg

Locatie Hal Deelproces Onderdeel SADT Fout van Oorzaak Gevolg
1 Het leggen van de vloerverwarming leidingen is intensief werk Fabriek 5 Assembleren wapeningskorf Aanbrengen vloerverwarming 1.1.5.3 & 1.1.5.4 Handeling / houding Manier van leggen Grote fysieke belasting met kans op letsel

2 De rol waar de vloerverwarmingleiding op zit wordt voor het bevestigen eerst uitgerold Fabriek 5 Assembleren wapeningskorf Aanbrengen vloerverwarming 1.1.5.2 Manier van leggen Manier van leggen kan niet in een continu tempo Extra handeling nodig voor het leggen van de leidingen

3 De piepschuim blokken die gebruikt worden voor de sparingen zijn inefficiënt  Fabriek 2, 4 Prepareren wapeningskorf en mal voor stort
Aanbrengen doorgevoerde sparingen en monteren leidingen, pvc buizen en 
instortvoorzieningen op wapeningskorf

1.2.1.3.8 & 1.2.3.3.1 Piepschuim blokken
Niet maatvast, veel werk om te maken, kunnen vaak niet hergebruikt worden en er is een 
extra handelingen nodig bij bevestigen

Sparingen zitten op de verkeerde plek, of hebben niet de juiste afmetingen. Er zijn extra 
handelingen nodig voor het maken, vast zetten en verwijden van de sparingen.

4 De piepschuim blokken zijn niet maatvast Fabriek 2, 4 Prepareren wapeningskorf en mal voor stort
Aanbrengen doorgevoerde sparingen en monteren leidingen, pvc buizen en 
instortvoorzieningen op wapeningskorf

1.2.33 Piepschuim blokken De blokken verschuiven in de mal Sparingen zitten op de verkeerde plek

5 De piepschuim blokken moeten vastgezet worden Fabriek 2, 4 Prepareren wapeningskorf en mal voor stort
Aanbrengen doorgevoerde sparingen en monteren leidingen, pvc buizen en 
instortvoorzieningen op wapeningskorf

1.2.3.3.4 Piepschuim blokken Ze hechten niet aan de mal Er zijn extra handelingen nodig voor het vast zetten van de sparingen.

6 De piepschuim blokken kosten tijd om te maken Fabriek 2, 4 Prepareren wapeningskorf en mal voor stort
Aanbrengen doorgevoerde sparingen en monteren leidingen, pvc buizen en 
instortvoorzieningen op wapeningskorf

1.2.3.3.1 Piepschuim blokken Veel handelingen nodig Er zijn extra handelingen nodig voor het maken van de sparingen.

7 De piepschuim blokken zijn niet altijd herbruikbaar Fabriek 2, 4 Prepareren wapeningskorf en mal voor stort
Aanbrengen doorgevoerde sparingen en monteren leidingen, pvc buizen en 
instortvoorzieningen op wapeningskorf

1.4.4 Piepschuim blokken Bij uitkappen kan het blok kapot geslagen worden Er moeten nieuwe piepschuimblokken gemaakt worden.

8 Er moet veel gelopen worden om handelingen uit te kunnen voeren Fabriek 4 Prepareren wapeningskorf en mal voor stort Monteren leidingen, pvc buizen en instortvoorzieningen op wapeningskorf 1.2.1.3 Locatie materiaal opslag Materiaal opslag is niet dichtbij de werkplek Tijd verlies, dus minder productie

9 De leidingen zitten op de verkeerde plek wanneer ze in de mal komen Fabriek 4 Prepareren wapeningskorf en mal voor stort Monteren leidingen, pvc buizen en instortvoorzieningen op wapeningskorf 1.2.3 E‐installateur in fabriek Er wordt uit de lucht gemeten bij het plaatsen
Het leidingwerk moet weer losgemaakt worden en omgelegd, dit kan gepaard gaan met 
wegknippen van wapening

10 De instortvoorzieningen zitten op de verkeerde plek wanneer ze in de mal komen Fabriek 4 Prepareren wapeningskorf en mal voor stort Monteren leidingen, pvc buizen en instortvoorzieningen op wapeningskorf 1.2.3.4 E‐installateur in fabriek Er wordt uit de lucht gemeten bij het plaatsen
De voorzieningen moet verplaatst worden, dit kan gepaard gaan met wegknippen van 
wapening

11 De magneten hechten niet goed Fabriek 4 Prepareren wapeningskorf en mal voor stort Aanbrengen doorgevoerde sparingen en bevestigen magneetsparing 1.2.3.3.4 Magneet / Productiemedewerken beton Magneet is niet goed schoongemaakt
Extra handeling nodig voor het vast zetten van de instortvoorziening en de magneten kunnen 
losschieten waardoor de voorziening in het beton kan komen

12 De magneten zijn niet goed schoongemaakt Fabriek 4 Prepareren wapeningskorf en mal voor stort Aanbrengen doorgevoerde sparingen en bevestigen magneetsparing 1.2.3.3.4 Magneet / Productiemedewerken beton Tijdsdruk, concentratie verlies
Extra handeling nodig voor het vast zetten van de instortvoorziening en de magneten kunnen 
losschieten waardoor de voorziening in het beton kan komen

13 Er worden verschillende wapeningsnetten gebruikt voor de korven Fabriek 4 Prepareren wapeningskorf en mal voor stort Aanbrengen doorgevoerde sparingen en bevestigen magneetsparing 1.2.3 Kantoor Overschakeling van leverancier/netten
Er onstaan verschillende korven waardoor de handelingen ook steeds anders moeten, er zit 
geen herhaling in.  

14 Er wordt geen check uitgevoerd voordat de mal wordt gesloten Fabriek 4 Prepareren wapeningskorf en mal voor stort Sluiten mal 1.2.3.5 Productiemedewerker beton Tijdsdruk, concentratie verlies Sparingen kunnen zijn vergeten, of op de verkeerde plek zitten

15 De ankers voor het bevestigen van de instortvoorzieningen zijn niet compleet Fabriek 4 Prepareren wapeningskorf en mal voor stort Bevestigen magneetsparing 1.2.3.3.4 kantoor / productiemedewerker beton Er zou nog een stuk aan moeten zitten
Er moet een extra stuk wapening geknipt en gemonteerd worden. Dit kost tijd, dus minder 
productie

16 Er zit een bolling in wapeningskooi B3 Fabriek 4 Prepareren wapeningskorf en mal voor stort Prepareren wapeningskorf Lasser / netten
De instort voorzieningen kunnen niet goed hechten met de mal, dus kunnen losschieten 
waardoor de voorziening in het beton kan komen

17 Leidingen komen over elkaar waardoor er wapening weg geknipt moet worden Fabriek 4 Prepareren wapeningskorf en mal voor stort Monteren leidingen, pvc buizen en instortvoorzieningen op wapeningskorf 1.2.1.3 Tekeningen Niet goed getekend of niet anders mogelijk Er moet wapening wegknipt worden om ruimte te maken

18 De sparing bestemd voor de verdeler wordt achteraf geknipt Fabriek 4 Prepareren wapeningskorf en mal voor stort Prepareren wapeningskorf 1.2.3.1 Montage proces Er wordt uit de lucht gemeten dus er kunnen grote afwijkingen optreden

19 Er moet veel wapening weggeknipt worden in de mal Fabriek 4 Prepareren wapeningskorf en mal voor stort Monteren instortvoorzieningen 1.2.1.3.2 E‐installateur in fabriek
De buizen zitten niet op de juiste plek wanneer ze in de mal komen doordat er uit de lucht 
wordt gemeten

Er wordt meer wapening weggeknipt dan nodig is

20 Sparingen vergeten voor de afvoer van de wasbak en de mechanische ventilatie Fabriek 4 Prepareren wapeningskorf en mal voor stort Aanbrengen doorgevoerde sparingen en bevestigen magneetsparing 1.2.3.3 Productiemedewerker beton Geen check uitgevoerd voor het sluiten van de mal of verandering in de tekeningen Achteraf moeten de sparingen opgemeten en geboord worden. Extra handelingen en afval

21 Tekeningen zijn verkeerd afgelezen Fabriek 4 Prepareren wapeningskorf en mal voor stort Aanbrengen doorgevoerde sparingen en bevestigen magneetsparing 1.2.3.3 Productiemedewerker beton Gebrek aan kennis Achteraf moeten de sparingen opgemeten en geboord worden. Extra handelingen en afval

22 Er wordt vanuit de lucht gemeten Fabriek 4 Prepareren wapeningskorf en mal voor stort Monteren leidingen, pvc buizen en instortvoorzieningen op wapeningskorf 1.2.1.3.1 & 1.2.1.3.5 E‐installateur in fabriek Montage proces De instortvoorzieningen en leidingen zitten op de verkeerde plek wanneer ze in de mal komen

23 Extra handelingen nodig bij prepareren wapeningskorf en mal voor de stort Fabriek 4 Prepareren wapeningskorf en mal voor stort
Monteren leidingen, pvc buizen en instortvoorzieningen. Aanbrengen 
doorgevoerde sparingen en positioneren instortvoorzieningen

1.2 E‐installateur in fabriek
leidingen en instortvoorzieningen zitten nog niet op de juiste plek, piepschuimblokken zijn 
inefficient, magneten hechten niet goed, ankers voor instortvoorzieningen zijn niet compleet

Tijd verlies, dus minder productie

24 De bevestiging van de ventiel aansluiting voor de mechanische ventilatie zit in de stortnaad Fabriek 4 Prepareren betonnen casco voor afbouw Monteren ventilatiebuis 1.4.5.7 Mal / tekeningen / kantoor Stortnaad door houten klos
De ventiel aansluiting kan niet haaks op het element staan, waardoor die bij het plaatsen niet 
door de sparing past

25 In sommige sparingen steekt er wapening uit Fabriek 4 Prepareren betonnen casco voor afbouw Monteren leidingen onder betonnen casco 1.4.4 Productiemedewerker beton, piepschuim blokken Niet goed weg geknipt in de mal en door de piepschuimblokken Leidingen kunnen kapot gaan

26 Veel trekken en duwen bij het monteren van de leidingen onder het betonnen casco Fabriek 4 Prepareren betonnen casco voor afbouw Monteren leidingen onder betonnen casco 1.4.5 Positie elementen en sparingen Weinig bewegingsruimte tussen de elementen Veel heen en weer lopen

27 Sparingen zijn zeer minimaal uitgevoerd Fabriek 4
Prepareren betonnen casco voor afbouw, ruwe 
afbouw en fijne afbouw

Monteren leidingen onder betonnen casco 1.4.5 Constructie Constructie moet een bepaalde sterkte hebben, Leidingen kunnen niet goed doorgevoerd worden

28 Sparingen zijn te klein uitgevoerd Fabriek 4
Prepareren betonnen casco voor afbouw, ruwe 
afbouw en fijne afbouw

Monteren leidingen onder betonnen casco 1.4.5 Productiemedewerker beton Piepschuimblokken zijn te klein gemaakt Leidingen kunnen niet goed doorgevoerd worden

29 De piepschuim sparing is te klein gemaakt Fabriek 4
Prepareren betonnen casco voor afbouw, ruwe 
afbouw

Aanbrengen doorgevoerde sparingen 1.2.3.3.1 Productiemedewerker beton / piepschuim blokken piepschuim sparing kan verkeerde maten hebben De sparing moet bijgekapt worden

30 De sparing moet bijgekapt worden Fabriek 4
Prepareren betonnen casco voor afbouw, ruwe 
afbouw

Aanbrengen doorgevoerde sparingen 1.4.3.1
Productiemedewerker beton / piepschuim blokken / beton 
afwerker

piepschuim sparing is te klein uitgevoerd Leidingen kunnen niet goed doorgevoerd worden

31 Sparingen zitten niet op de juiste positie Fabriek 4
Prepareren betonnen casco voor afbouw, ruwe 
afbouw

Monteren leidingen onder betonnen casco 1.2.3.3.4 Productiemedewerker beton, piepschuim blokken Piepschuim blokken zijn gaan schuiven Sparingen moeten bijgewerkt worden, Leidingen passen niet 

32 Piepschuim blok is verschoven Fabriek 4
Prepareren betonnen casco voor afbouw, ruwe 
afbouw

Monteren leidingen onder betonnen casco 1.2.3.3.4 Productiemedewerker beton, piepschuim blokken Piepschuim blokken zijn niet maatvast Sparingen moeten bijgewerkt worden, Leidingen passen niet 

33 Instorvoorzieningen zitten niet op de juiste positie Fabriek 4
Prepareren betonnen casco voor afbouw, ruwe 
afbouw

Monteren leidingen onder betonnen casco 1.2.3.3.4 Productiemedewerker beton, piepschuim blokken Magneten hechten niet goed Doorvoeren draad is niet mogelijk, leiding moet buitenom het element

34 Leidingen kunnen niet verplaatst worden door gebrek aan ruimte Fabriek 4
Prepareren betonnen casco voor afbouw, ruwe 
afbouw

Monteren leidingen onder casco en aanbrengen leidingen 1.4.5 Sparingen Sparingen zijn minimaal uitgevoerd of hebben de verkeerde afmetingen Achteraf is er weinig speling bij het plaatsen van de inbouwreservoirs

35 Extra handelingen nodig bij prepareren betonnen casco voor afbouw Fabriek 4
Prepareren betonnen casco voor afbouw, ruwe 
afbouw

Monteren leidingen onder casco en aanbrengen leidingen 1.4 Sparingen
Sparingen zitten niet op de juiste positie en moet worden bijgekapt, sparingen zijn niet 
uitgekapt, in sommige sparingen staakt er wapening uit

Tijd verlies, dus minder productie

36 Waterleidingen zijn te kort  Fabriek 2 Ruwe afbouw Koppelen waterleiding inbouwreservoir 1.4.5.6 & 1.5.9.7.1 W‐installateur in fabriek Gebrek aan kennis Onnodig afval en er moet een extra koppeling geplaatst worden
37 De sparing in de vloer moet achteraf nog verder uitgekapt worden Fabriek 2 Ruwe afbouw Monteren inbouwreservoir 1.4.4 Beton afwerker Tijdsdruk  Extra handeling vereist

38 De waterleidingen liggen niet tegen de wand wat wel moet in verband met het aansluiten Fabriek 2 Ruwe afbouw Koppelen waterleiding inbouwreservoir 1.4.5.6 & 1.5.9.7 W‐installateur in fabriek Leidingen worden niet op de juiste volgorde geplaatst Leidingen moeten omgebogen worden

39 Er zijn extra koppelingen nodig voor de waterleidingen Fabriek 2 Ruwe afbouw Koppelen waterleiding inbouwreservoir 1.5.9.7.5 W‐installateur in fabriek Waterleidingen zijn te kort gemaakt bij het prepareren van het betonnen casco Extra handeling vereist en extra kosten voor de koppeling

40 Er zit beton in de leidingen Fabriek 2 Ruwe afbouw Doorvoeren elektra 1.5.2 E‐installateur in fabriek / piepschuim blokken Leidingen zijn niet goed afgedekt met tape en de piepschuimblokken zijn inefficient. Leiding moet worden uit geblazen in de hoop dat het beton nog niet hard is

41 Elektrabuizen beschadigd door uitkappen piepschuim sparingen Fabriek 2 Ruwe afbouw Doorvoeren elektra 1.5.2 Productiemedewerker beton / piepschuim blokken Het afkappen wordt met grof geweld gedaan De draad kan moeilijk getrokken worden en de flexibele buis past niet
42 Contactdozen zitten te diep in het beton Fabriek 2 Ruwe afbouw Doorvoeren elektra 1.5.2 Productiemedewerker beton / magneet Magneten zijn losgeschoten of niet goed bevestigd Lastig monteren van kapjes

43 De ankers voor het inbouwreservoir zijn zelf geklust Fabriek 2 Ruwe afbouw stellen inbouwreservoir 1.5.9.4 Ontwerp
Het inbouwreservoir moet verder naar voren geplaatst worden waardoor de normale ankers 
niet passen

Het is moeilijker om de inbouwreservoirs te stellen

44 Leidingen moeten buitenom doordat de wandcontactdoos verstopt is Fabriek 2 Ruwe afbouw Doorvoeren elektra 1.5.2 Productiemedewerker beton / magneet De magneet/instortvoorziening is losgekomen van de mal Leidingen moeten buitenom geplaatst worden
45 De gasleidingkoppeling  in vloer kan niet draaien Fabriek 2 Ruwe afbouw Verlengen gasleiding 1.5.8.3 Tekeningen / magneet / productiemedewerker beton De instortvoorziening is verschoven richting de muur Er moet een speciale koppeling gemonteerd worden

46 De sparing van de aardedraad zit precies op de plek waar de faay gekoppeld wordt Fabriek 2 Ruwe afbouw Aanleggen elektra in binnenwand 1.5.7 Tekeningen  positie van de aarde De faay wand kan minder goed gekoppeld worden waardoor deze minder sterk is

47 Sparingen zijn niet uitgekapt Fabriek 2 Ruwe afbouw Wegkappen beton 1.4.4 Beton afwerker Tijdsdruk  De handeling moet achteraf gedaan worden waarvoor iemand zijn werk moet stil leggen

48 Leidingen van de buitenlamp worden geplet tussen twee elementen Fabriek 2 Ruwe afbouw Plaastsen HSB‐element 1.5.6 Ruwbouw timmerman Na het plaatsen van de hsb elementen worden de leidingen op het element gelegd  Leidingen moeten nagekeken worden op beschadigingen

49 Draad voor de rookmelder is vergeten mee te trekken Fabriek 2 Ruwe afbouw Doorvoeren elektra 1.5.2.3 E‐installateur in fabriek Verkeerd lezen van de tekeningen De kabel moet er achteraf nog bij getrokken worden

50 Timmerlieden bepalen het tempo van de installateurs Fabriek 2 Ruwe afbouw Uitvoeren ruwe afbouw 1.5 Timmerlieden / productieproces
Het productieproces van de timmerlieden neemt meer tijd in beslag waardoor deze voorrang 
krijgt

Installateur moet wachten op de timmerlieden en gaat een taak tussendoor doen, waardoor 
deze veel moet lopen

51 Installateur moet wachten op de timmerlieden Fabriek 2 Ruwe afbouw Monteren inbouwreservoir & monteren binnenwand 1.5.7 & 1.5.9 Timmerlieden / productieproces
De timmerlieden moeten de faay wanden eerst gereed hebben voordat de inbouwreservoir 
gesteld/geplaatst kan worden

De installateur gaat taken tussendoor doen, waardoor deze veel moet lopen

52 Timmerlieden en installateurs lopen door elkaar bij de waterpas plaatsen Fabriek 2 Ruwe afbouw Uitvoeren ruwe afbouw 1.5 Hoeveelheid waterpas plaatsen
Er moeten meerdere handelingen tegelijkertijd plaats vinden op de waterpas plaatsen en 
daar is te weinig plaats voor.

irritaties en niet optimaal productie proces

53 Het programmeren van de actoren neem veel tijd in beslag Fabriek 2 Fijne afbouw Programmeren en monteren actoren 1.6.14.4 Actoren
Het programma werkt zeer traag en er moeten meerdere handelingen vooraf uitgevoerd 
worden

Tijdverlies

54 De inbouwreservoir's moeten verhoogd worden  Fabriek 2 Fijne afbouw Maken natte ruimtes 1.6.9.7 Kantoor Niet goed gekeken naar het effect van een andere badkamervloer Er moet een ander bout bevestigd worden die de wc verhoogd
55 De moer van Geberit, voor het verhogen van de wc's, is te dik Fabriek 2 Fijne afbouw Maken natte ruimtes 1.6.9.7 Geberit / kantoor De moer is te dik voor de tegels die gebruikt zijn Er moet een hap uit de wc gehaald worden om passen te worden
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56 De wc’s moeten bewerkt worden Fabriek 2 Fijne afbouw Maken natte ruimtes 1.6.9.7 Geberit / kantoor De wc past niet vanwege de moer Extra handelingen met kans op beschadigen wc

57 Er zitten tegels en lijmresten voor de contactdozen Fabriek 2 Fijne afbouw Afmonteren elektra 1.6.9.6 Tegelzetter De volgorde van afmonteren klopt niet Er moet een stukje van de tegel afgekapt worden en de lijm moet verwijderd worden

58 De volgorde van afmonteren klopt niet Fabriek 2 Uitvoeren ruwe afbouw en fijne afbouw Uitvoeren ruwe afbouw en fijne afbouw 1.5 & 1.6 Kantoor Doordat er een project tussendoor afgemaakt moest worden De volgorde en positionering van de elementen klopte niet meer

59
Bij de inbouwreservoirs en fontijnen moet er veel geboord worden in de wapening (toilet,
wc)

Fabriek 2 Uitvoeren ruwe afbouw en fijne afbouw Gaten boren voor stellen inbouwreservoir en fontijn 1.6.9.7 Wapening Het boren duurt extra lang

60 Geen check uitgevoerd Fabriek 2 Uitvoeren ruwe afbouw en fijne afbouw Uitvoeren ruwe afbouw en fijne afbouw 1.5 & 1.6 E‐installateur en W‐installateur in fabriek Tijdsdruk Element is niet compleet afgeleverd vanuit fabriek
61 Extra handelingen nodig bij uitvoeren ruwe en fijne afbouw Fabriek 2 Uitvoeren ruwe afbouw en fijne afbouw 1.5 & 1.6

62 Communicatie tussen kantoor en fabriek is niet goed Fabriek Overal Communicatie 1 Kantoor / fabriek Tijdsdruk De sfeer in de fabriek wordt minder

63 Taken tussendoor Fabriek Overal Overal 1 Kantoor Vanuit het kantoor worden taken tussendoor gegeven.
Doordat er veel taken tussendoor komen moeten de werknemers veel heen en weer lopen wat 
zorgt voor inefficient werken en irritaties

64 Geen overleg tussen kantoor en fabriek Fabriek Overal Communicatie 1 Kantoor / fabriek
Vanuit het kantoor worden beslissingen genomen die uitgevoerd moeten worden. Deze 
beslissingen worden alleen niet gecommuniseerd met de fabriek

Er komen taken tussendoor en de sfeer in de fabriek wordt minder

65 Tijdsdruk Fabriek Overal Tijd 1 Kantoor Tijdsdruk Het prodcutie tempo wordt minder
66 Gebrek aan kennis Fabriek Overal Overal 1 Kantoor / fabriek Er ontbreekt kennis over de taken die uitgevoerd moeten worden Handelingen worden op de verkeerde manier uitgevoerd
67 Tekenwerk is niet up to date Fabriek Overal Verschillende tekeningen 1 Kantoor Wijzigingen zijn niet doorgegeven of reeds verwerkt De wijzigingen worden niet doorgevoerd in de element
68 Er zijn extra handelingen nodig bij produceren iQwoning Fabriek Overal Produceren iQwoning 1 Er ontbreekt kennis over de taken die uitgevoerd moeten worden

69 Lichtschakelaars liggen los in de woning bij het plaatsen Bouw Plaatsen iQelementen 3.2 Kantoor / fabriek Geen opslagplaats / container Kunnen gestolen worden of kapot gaan

70
Vloerverwarmingsleidingen en convectorleidingen komen klem te zitten tussen twee
elementen

Bouw Plaatsen iQelementen Koppelen vloerverwarming 3.4 & 3.9 Timmerman op de bouw Timmerlieden zijn te druk met het plaatsen en het stellen van het element Leidingen moeten afgesneden worden en er moet een extra koppeling geplaatst worden

71 Buizen van de mechanische ventilatie zijn vaak te lang Bouw Plaatsen iQelementen Koppelen mechanische ventilatie 3.4 & 3.9 Kantoor W‐installateur in de fabriek weet niet hoe ver de leidingen uit moeten steken leidingen moeten op de bouw op de juiste lengte gesneden worden

72 De mechanische ventilatie buizen moeten op de bouw op maat worden gesneden Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Koppelen mechanische ventilatie 3.4 & 3.9 W‐installateur in fabriek De buizen van de mechanische ventilatie zijn te lang Extra handeling op de bouw

73 Twee toppen zijn verkeerd om geplaatst Bouw Plaatsen iQelementen Doorvoeren elektra 4 Timmerman op de bouw Gebrek aan kennis Elektra moet worden omgelegd

74 De mechanische ventilatie boxen die op de zolder komen ontbraken bij 3 van de 4 Bouw Plaatsen iQelementen Aansluiten mechanische ventilatie 7.3.6 W‐installateur in fabriek / kantoor Verkeerd besteld De boxen moeten achteraf geplaatst worden

75 Op de bouwplaats was geen container aanwezig, dus geen mogelijkheid tot opslag Bouw Plaatsen iQelementen Kantoor  Container ging weg na het plaatsen van de elementen Geen mogelijkheid tot opslag, dus meer kleine aantalen bestellen

76 Waterleidingen ontbreken onder de vloer Bouw Plaatsen iQelementen Aansluiten waterleiding  3.4 W‐installateur in fabriek
De elementen zijn niet geheel af voordat ze de fabriek verlaten / wijzigingen zijn nog niet 
doorgevoerd

Achteraf in het de kruipruimte de leidingen leggen

77 WTW buis ontbreekt in het element Bouw Plaatsen iQelementen Uitvoeren ruwe afbouw en fijne afbouw 7.1.6 W‐installateur in fabriek
De elementen zijn niet geheel af voordat ze de fabriek verlaten / wijzigingen zijn nog niet 
doorgevoerd

Na het plaatsen WTW buis installeren

78 Door het veranderen van de keukenindeling ontbreken er twee stopcontacten Bouw Plaatsen iQelementen Doorvoeren elektra 3.4 Tekeningen / kantoor Wijzigingen op de tekeningen zijn niet doorgegeven naar de fabriek Er moesten twee stopcontacten in de muur gefreest worden

79 Overbodige leidingen in het element en in de meterkast Bouw Plaatsen iQelementen Monteren instortvoorzieningen 3.9.5 Tekeningen / kantoor
Wijzigingen op de tekeningen zijn niet doorgegeven naar de fabriek / element was al gestort 
op het moment van veranderen

Overbodige leidingen

80 Er worden verschillende schroeven gebruikt bij het plaatsen van de meterkasten Bouw Plaatsen iQelementen Monteren meterkast 7.1.8 E‐installateur in fabriek De timmerlieden gebruiken verschillende soorten schroeven Vaker van gereedschap wisselen

81 De sparing in de zoldervloer is niet groot genoeg voor de doorvoer van leidingen Bouw Plaatsen iQelementen Plaatsen zoldervloer 7.3.1 Timmerman op de bouw Gebrek aan kennis
De leidingen kunnen niet meer verplaatst worden waardoor de sparing groter gemaakt moet 
worden

82 Leidingen steken op de verkeerde volgorde uit op de zolder voor het koppelen Bouw Plaatsen iQelementen Plaatsen zoldervloer 7.3.1 Timmerman op de bouw Gebrek aan kennis, leidingen kunnen niet meer omgebogen worden door gebrek aan ruimte De leidingen moeten worden omgebogen

83 Leidingen zijn afgezaagd Bouw Plaatsen iQelementen Plaatsen zoldervloer 7.3.1 Timmerman op de bouw Gebrek aan kennis Leidingen moeten gekoppeld worden
84 Er ontbreken onderdelen Bouw Plaatsen iQelementen Uitvoeren ruwe afbouw en fijne afbouw 3 & 7 E‐installateur en W‐installateur in fabriek Geen check of alle onderdelen in de elementen aanwezig zijn Extra handelingen op de bouwplaats
85 Element is niet compleet afgeleverd vanuit fabriek Bouw Plaatsen iQelementen Uitvoeren ruwe afbouw en fijne afbouw 3 & 7 E‐installateur en W‐installateur in fabriek Ontbreken van onderdelen Extra handelingen op de bouwplaats

86 Leidingbuizen moeten worden omgebogen door het grondwerk Bouw Plaatsen B1‐element Riolering en leidingen doorsteken in meterkast 3.4.6 Grondwerker
Gebrek aan kennis, door het aanstampen van de grond verschuiven de buizen en zijn daarna 
niet makelijk meer te corrigeren 

Achteraf moeten in de kruipruimte de leidingen weer omgebogen worden

87 Sparingen voor mechanische ventilatie moeten achteraf geboord worden Bouw Plaatsen B1‐element Aansluiten mechanische ventilatie 3.4 Beton afwerker Sparingen zitten op de verkeerde plek Sparingen moeten achteraf geboord worden

88 De sparingen van de mechanische ventilatie zitten op de verkeerde plek Bouw Plaatsen B1‐element Aansluiten mechanische ventilatie 3.4 Beton afwerker
Het aanbrengen van de sparingen is niet goed gegaan, tekeningen niet goed of niet goed 
afgelezen

Sparingen moeten achteraf geboord worden

89 Er is een overbodige sparing Bouw Plaatsen B1‐element Beton afwerker Tekeningen niet goed of niet goed afgelezen Er zit een sparing in de vloer die overbodig is

90 Voor het lossnijden en ombuigen van de leidingen moet er iemand onder het element Bouw Plaatsen V1‐element Leidingen onder het element plaatsen 3.9.5.1 Bouwmethode De leidingen zitten met behulp van tyrabs bevestigd aan de onderkant van het element
Iemand moet onder het element kruipen om de leidingen los te snijden terwijl deze in de kraan 
hangt

91 Tangen werken niet praktisch en zijn onhandig Bouw Plaatsen V1‐element Leidingen begeleiden door de meterkast sparing 3.9.5.5 Tangen Tangen zijn onhandig en de sparingen zijn minimaal uitgevoerd Er wordt alsnog onder het element gekropen om de leidingen te geleiden door de sparingen

92 De toevoerleidingen van de CV zijn te lang en steken boven het element uit Bouw Plaatsen V1‐element Leidingen begeleiden door de meterkast sparing 7.1.4.3 W‐installateur in fabriek De fabriek heeft ze te lang gelaten, gebrek aan informatie
Het bovenstaande element kan pas geplaatst worden wanneer de leidingen zijn afgeknipt. 
Meerdere mensen staan stil in de tussentijd

93 Leidingen zijn onnodig lang Bouw Plaatsen V1‐element Leidingen onder het element plaatsen 7.1.4.3 W‐installateur in fabriek Er zijn geen afspraken gemaakt met hoe lang de installateur de leidingen moet houden Veel afval

94 Het t‐stuk van de standleiding is  verbogen tijdens het plaatsen van het element Bouw Plaatsen V1‐element Koppelen standleiding 3.9 Timmerlieden / piepschuimblokken Het t stuk ging niet correct door de sparing /sparing zat niet op de juiste plek Er moet een stuk van het plafond weggeboord worden om het stuk te kunnen repareren

95 Plaatsingsvolgorde van de elementen klopt niet Bouw Plaatsen V1‐ en V2‐element Koppelen mechanische ventilatie 3.9 Kantoor Montageplan klopt niet
Het element wat in de kraan hing moest weer neergezet worden en element V2 moest weg 
gehezen worden zodat V1 alsnog geplaatst kon worden

96 Element moet worden weg gehezen wegens aansluiting van de mechanische ventilatie Bouw Plaatsen V1‐ en V2‐element Koppelen mechanische ventilatie 3.9.8 Kantoor Plaatsingvolgorde van de elementen klopt niet Extra hijsbewegingen waardoor het plaatsen vertraging oploopt 

97 De kabelgoten ontbreken Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Doorvoeren elektra 7.1.1.4 E‐installateur in fabriek De elementen zijn niet geheel af wanneer ze de fabriek verlaten
Achteraf moet de kabelgoot geplaatst worden en voor de doorvoer van de leidingen een sleuf 
geboord worden. Bij één woning moeten eerst de vloerverwarmingsbuizen losgemaakt worden

98 Koppelstukken voor de watertoevoer naar de verdeler onder de trap ontbreken Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Aansluiten verdeler 7.1.3 W‐installateur in fabriek De elementen zijn niet geheel af wanneer ze de fabriek verlaten Extra handeling op de bouw
99 Leiding van de convectorverdeler loopt door Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Aansluiten verdeler W‐installateur in fabriek Gebrek aan kennis Er moet een extra sluitstuk geplaatst worden

100 Koppelingen van de vloerverwarmingverdeler moeten weer losgemaakt worden Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Koppelen vloerverwarming 7.1.2 Product 
De koppelstukken van de verdeler die op de kop hangt kunnen niet aangedraaid worden met 
de baco

De voorste vier koppelstukken moet verwijderd worden en na het plaasten van de achterste 
vier leidingen weer terug geplaatst worden

101 Vloerverwarmingsleidingen hebben niet de juiste lengte voor koppelen Bouw/ fabriek Koppelen en aansluiten iQelementen Koppelen vloerverwarming 7.1.2.1 Beton afwerker De leidingen zijn in de fabriek te kort afgeknipt of bevestigd Er zijn extra koppelingen nodig

102 De koppeling voor de vloerverwarmingleiding valt precies onder een faay‐wand Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Koppelen vloerverwarming 7.1.2 Tekeningen/kantoor Indeling ruimte Moeilijk te monteren koppeling

103
Ringen voor om de mechanische ventilatiebuizen worden er niet standaard omheen
geplaatst of meegeleverd

Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Koppelen mechanische ventilatie 3 W‐installateur in fabriek Gebrek aan kennis, de elementen zijn niet geheel af wanneer ze de fabriek verlaten Tijdens het plaatsen moet de ringen er omheen gedaan worden

104 De mechanische ventilatie box die op de zolder zat was verkeerd Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Aansluiten mechanische ventilatie 7.3.5 W‐installateur in fabriek Er ontbraken afsluitingen die niet nageleverd kunnen worden De box moest verwijderd worden en vervangen door de juiste

105
De indeling van de keuken was veranderd, alleen was de positie van de leidingen niet
veranderd

Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Monteren instortvoorzieningen Tekeningen/kantoor Niet doorgevoerd op tekeningen, element was al gestort Leidingen moesten na het plaatsen van de elementen gelegd worden

106 De flexibele elektra buizen zitten niet goed vast aan bovenliggend element Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Doorvoeren elektra 7.1.8 Timmerlieden Bij het plaatsen van de elementen wordt er aan de leidingen getrokken Na het plaatsen moeten deze weer in de leidingen gestoken worden 
107 Onnodig veel afval door overbodig draad Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Doorvoeren elektra E‐installateur in fabriek Gebrek aan kennis Onnodig veel afval
108 De 3 fase groepenkast ontbreekt Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Aansluiten meterkast 7.1.1.5 E‐installateur in fabriek / kantoor Gebrek aan kennis en verkeerde besteld De meterkasten moeten aangepast worden naar een 3 fase groepenkast

109 Ombuigen toevoerleidingen verdeler is zwaar door de kleine sparing in de faay wand Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Koppelen leidingen 7.1.4.5 Sparing meterkast Toevoerleidingen zijn moeilijk om te buigen Intensief zwaar werk

110 Waterleiding moet opnieuw gekoppeld worden door het ontbreken van de WTW buis Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Aansluiten waterleiding  W‐installateur in fabriek WTW buis zat niet in het element Waterleiding moet afgeknipt worden en opnieuw gekoppeld

111 Achteraf moet uitgezocht worden welke leidingen welke groep zijn Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Aansluiten elektra 1.5.2.6 E‐installateur in fabriek Niet aangeven vanuit de fabriek Extra handeling op de bouw
112 De verloopnippel van de gasleiding is niet aanwezig Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Aansluiten gasleiding 7.1.7 E‐installateur in fabriek De elementen zijn niet geheel af wanneer ze de fabriek verlaten
113 De hoogte van de kruipruimte was niet voldoende (40cm) Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Riolering en leidingen doorsteken in meterkast 3.4 Grondwerkers Kruipruimte is niet die genoeg uitgegraven Leidingen zijn moeilijk om te buigen
114 Het plaatsen van de leidingen onder de vloer gaat moeizaam Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Riolering en leidingen doorsteken in meterkast 3.9.55 Grondwerkers Kruipruimte is niet hoog genoeg Handeling neemt meer tijd in beslag
115 Er zijn geen tekeningen van bepaalde aansluitingen aanwezig op de bouw Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Aansluiten CV 7.3.5 Kantoor / E‐Installateur De installateur heeft geen tekeningen tot zijn beschikking Hij kan niet alle handelingen direct doen

116 Materiaal kennis is niet altijd aanwezig (tstuk) Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Overal 3.4 E‐Installateur (bazen) Gebrek aan kennis
Er kunnen beslissingen gemaakt worden om grote ingrepen te doen terwijl deze helemaal niet 
nodig zijn

117 De afvoer moet omgeleid worden door leidingen ter behoeve van de cv op zolder Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Aansluiten CV 7.3.4 W‐installateur in fabriek Leidingen moeten tegen de muur liggen Extra handeling op de bouw
118 Leidingen moeten omgebogen worden Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Aansluiten CV 7.3.4 W‐installateur in fabriek Leidingen moeten tegen de muur liggen Extra handeling op de bouw
119 Mechanische ventilatie kan niet gekoppeld worden Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Aansluiten mechanische ventilatie 7.3 E‐installateur en W‐installateur in fabriek Buizen van de mechanische ventilatie zijn vaak te lang Het koppelen van elementen is niet mogelijk

120 Het koppelen van elementen is niet mogelijk Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Koppelen en aansluiten iQelementen 7 W‐installateur in fabriek en timmerlieden
Element is niet compleet geleverd vanuit de fabriek, leidingen zitten klem tussen twee 
elementen en hebben niet de  goede lengte

Tijdverspilling

121
Er zijn extra handelingen nodig bij het plaatsen en afwerken van de iQwoning op de 
bouwplaats

Bouw Koppelen en aansluiten iQelementen Plaatsen en afwerken iQwoning 3 & 7 E‐installateur en W‐installateur in fabriek
Extra handelingen en tijd nodig bij het koppelen van de begane grond, 1e verdieping en de 
zolder verdieping en en bij het plaatsen van een iQwoning

Extra kosten
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Doel
Geprefabriceerde producten 1 Voorkomt faalkosten

2 Verhoogt de kwaliteit van de producten 
3 Maakt het bouwproces efficiënter

4 Levensduurverlenging

5 Minder materiaalgebruik

Vloeren lichter en slanker 6 Ruimtebesparing

7 Reductie van milieubelasting 

8 Lagere exploitatiekosten

9 Langere exploitatieperiode

10 Hogere restwaarde. 

Materiaalgebruik reduceren 11

Volumegebruik reduceren

Verdere ontwikkeling van Industrieel 

Bouwen 
1 Tename van snelheid en productiviteit

Ontkoppeling van bouwdelen en 

structurering van bouwproces
2 Gestroomlijnd en geregisseerd proces

Ontwikkeling van concept-oplossingen voor 

bouwdelen
3

Immuniteit voor het tekort aan geschoold 

bouwpersoneel
Industrialisering aansluitingen en details 4 Mogelijkheid om theoretische prestaties te halen
Gebruik van BIM en een 

conceptenbibliotheek
5

Gegarandeerde en hoge kwaliteit van 

componenten

6 Afname van productieafval

7 Efficiënter bouwproces

8 Kansen voor hergebruik

9 Besparing op arbeidskosten

10 Reductie van faalkosten

Productieproces verschuiven van 

bouwplaats naar fabriek
1

Verbetering van de kwaliteit en 

arbeidsomstandigheden

Alleen nog montage van elementen nodig 2 Efficiënter geproduceerd op de bouwplaats

Procesflexibiliteit 3 Flexibiliteit bij productie en uitvoering

Gebruiksflexibiliteit 4 Eenvoudig aanpassingen aanbrengen

Rekening houden met hergebruik 5 Kans op hergebruik

Demontabele verbindingen tussen 

verschillende elementen  
6 Levensduurverlenging

Denken in klantoplossingen 1 Opdrachtgevers krijgen meer voor hun geld

Bouwen volgens herhaalde concepten 2 Minder risico voor opdrachtgever

Duurzame relaties aangaan 3 Minder rompslomp

Klant maakt keuze uit een aantal concepten 4 Sneller beschikken over bouwwerken

Productiesysteem uit een set van vooraf 

gedefinieerde keuzes
5

gezondere bedrijfsvoering door minder 

faalkosten
Inspelen op behoeften doelgroep 6 meer tevreden klanten

Niet goedkoopste maar de beste oplossing 7 hogere rendementen

1 Het optreden van fouten wordt voorkomen

3 Verspillingen worden gereduceerd

5 Hogere kwaliteit

6 Hogere productiviteit

7 Doorlooptijd wordt verkort

1 Minder chaotisch werken

2 Hogere productiviteit

3 Verspillingen worden gereduceerd

4 Efficiënter montageproces

1 Snel inzicht in activiteiten en verspillingen

2 Inzicht in doorloop-, bewerking- en hersteltijd

3 Efficiënter montageproces

1 Wachttijden worden verkleind

2 Hogere productiviteit

3 Doorlooptijd wordt verkort

4 Efficiënter montageproces

1 Efficiëntie voortbrengingsketen wordt verbeterd

2 Zwakke schakels worden in kaart gebracht

3 Doorstroom wordt verbeterd

4 Flow wordt gebalanceerd

5 Hoeveelheid werk wordt gereduceerd

1 Klanttevredenheid wordt verbeterd

2 Doorlooptijd wordt verkort

3 Gebreken worden verminderd

4 Kostenbesparingen voor de organisatie

5 Foutpercentage nagenoeg gelijk aan nul

6 Duidelijker processen

7 Minder chaotisch werken

1 Verspillingen worden gereduceerd

2 Gestegen kwaliteit

3 Efficiënter montageproces

4 Kortere doorlooptijd

Planning van de materiaalinkoop en 

vaststellen productieproces

Material 

Requirements 

Planning

2

Eigen werknemers zelf op leiden

2
Verbetering van de 

doorlooptijd
Onderzoeken waar de verspillingen zitten

Six Sigma
Variatie in productie- en 

bedrijfsprocessen reduceren

1 DMAIC

Lean Six Sigma Efficiënter en beter werken

1 Kwaliteitsverbetering

Continu werken aan het verbeteren van 

producten en diensten

2 5Why tool Oorzaak van een probleem identificeren

VoordelenUitgangspunten

Theory of 

Contraints 

(TOC)

Verbeteren van de 

doorlooptijd 

1
Strategy & Tactics 

Trees

In detail bepalen welke bottlenecks je wilt 

veranderen, in welke richting en hoe.

6
Snelheidslimiterende stappen worden aan het 

licht gebracht

4 Poka Yoke 
Oplossingen die voorkomen dat er fouten 

worden gemaakt

2
Het optreden van defecten van fouten kan 

voorkomen worden

4
De oplossingen zijn eenvoudig, goedkoop en 

doeltreffend

Leidingen bereikbaar houden tijdens 

gebruiksfase

Lean 

Manufacturing

Reductie van verspilling in tijd 

en materialen in logistieke 

processen, door focus op 

stromende en vraag 

gestuurde productie. Zeven 

categorieën van verspilling 

worden daarom zoveel 

mogelijk verwijderd: 

overproductie, voorraden, 

fabricagefouten, 

fabricageverstoringen, 

wachttijden, transport en 

onnodige bewegingen

8 Line balancing Wachttijden verkleinen 

5 5S methode 
Continu werken aan een optimale(re) 

werkomgeving

7
Value Stream 

Mapping (VSM)

Waarde en verspilling aangeven en 

mogelijkheden tot verbetering

Snel en efficiënt 

realiseren van 

bouwwerken die 

voldoen aan de 

verwachtingen van de 

opdrachtgever

1

Industrialisering en 

informatisering van 

het bouwproces.

3
Reductie van 

mileubelasting

Industrieel bouwen

2 Flexibel bouwen

3 Demontabel bouwen

IFD Bouwen

Geïntegreerde ontwerpen en 

bouwen, waarbij tijdens het 

ontwerpen nagedacht wordt 

over hoe het ontworpen 

onderdeel daadwerkelijk 

gemaakt moet worden

Conceptueel 

Bouwen

Efficiënt bouwwerken 

realiseren die voldoen aan de 

verwachtingen van de 

opdrachtgever

1

2

1

1

Scheiding van leidingen van de 

bouwkundige delen

Lagere eisen aan de ondersteuningsconstructies

Constructie niet in de weg bij latere 

veranderingen

Centrale positie industrie bij zowel 

ontwikkeling, ontwerp, productie als 

uitvoering van oplossingen

Slimbouwen

Initiëren en ondersteunen van 

research & development, 

problematiek op gebied van 

duurzaamheid en 

materialentekort aanpakken. 

Samenwerken aan een 

betere leefomgeving, meer 

kwaliteit en waarde, 

creativiteit en het behalen 

van economisch voordeel 

voor de markt.

Industrieel 

bouwen 2015

Plug en play compatibiliteit 

tussen integrale oplossingen, 

die per project industrieel op 

maat worden gemaakt, maar 

hun onderscheidende 

kenmerken steeds behouden. 

Deze gebouwdelen moeten in 

steeds wisselende 

samenstellingen en van 

steeds verschillende 

fabrikanten met elkaar 

gecombineerd kunnen 

worden.

Industralisatie van het 

bouwproces

Flexibiliteit / 

Levensduurbestendig 

bouwen
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C) Magneetsparingen 
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D) Specificaties kranen hal 5 & 4 
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Specificatie kranen

Hal 5

Hijswerktuigen

Type: Enkelligger bovenloopkraan met dubbele kat 10/2943

Hijsvermogen 2 x 3.200 kg  per takel

Overspanning ligger 32.950 mm

Max. haakverplaatsing vertikaal 10.000 mm

Max. haakverplaatsing over breedte hal 30.627 mm

Max. haakverplaatsing over lengte hal 41.940 mm

Max. haakhoogte 10.686 mm

Min. afstand tussen haken 1.315 mm 

Hijssnelheden 8 + 2 m/min

Katrijsnelheden 30 + 3 m/min met frequentieregeling

Kraanrijsnelheden 80 + 8 m/min met frequentieregeling

Vermogen hijsmotor 2 x 9,1 kW

Vermogen katrijmotoren 2 x 2,2 kW

Vermogen kraanrijmotoren 2 x 3,75 kW

Loopkatten met takels zijn parallel te bedienen

Radiostuurbare bediening

Incl. frequentieregeling



Specificatie kranen

Hal 4

Type: Dubbelligger bovenloopkraan met elementengrijper 10/2940
Type: Enkelligger bovenloopkraan met dubbele kat 10/2941
Type: Dubbelligger met betonkubel 10/2942

Hijswerktuig

Type: Dubbelligger bovenloopkraan met elementengrijper 10/2940
Hijsvermogen 20 ton
Overspanning ligger 32.900 mm
Max. grijperverplaatsing vertikaal 10.500 mm
Max. (centrum)grijperverplaatsing over breedte hal 27.799 mm
Max. grijperverplaatsing over lengte hal 108.902 mm
Max. grijperhoogte 7.655 mm
Hijssnelheden Vollast: 7 m/min met frequentieregeling

Deellast: 12 m/min met frequentieregeling
Katrijsnelheden 30 m/min met frequentieregeling
Kraanrijsnelheden Vollast: 53 m/min met frequentieregeling

Deellast: 65 m/min met frequentieregeling
Vermogen hijsmotor 40,7 kW
Vermogen katrijmotoren 2 x 1,9 kW
Vermogen kraanrijmotoren 4 x 3,81 kW
Radiostuurbare bediening
Incl. frequentieregeling

Beiden op bovenste kraanbaan

Op onderste kraanbaan



Specificatie kranen

Hal 4

Type: Dubbelligger bovenloopkraan met elementengrijper 10/2940
Type: Enkelligger bovenloopkraan met dubbele kat 10/2941
Type: Dubbelligger met betonkubel 10/2942

Hijswerktuig

Type: Enkelligger bovenloopkraan met dubbele kat 10/2941
Hijsvermogen 2 x 4.000 kg  per takel
Overspanning ligger 32.900 mm
Max. haakverplaatsing vertikaal 10.000 mm
Max. haakverplaatsing over breedte hal 30.582 mm
Max. haakverplaatsing over lengte hal 106.173 mm
Max. haakhoogte 10.428 mm 
Min. afstand tussen haken 1.315 mm 
Hijssnelheden 8 + 2 m/min
Katrijsnelheden 30 + 3 m/min met frequentieregeling
Kraanrijsnelheden 80 + 8 m/min met frequentieregeling
Vermogen hijsmotor 2 x 9,1 kW
Vermogen katrijmotoren 2 x 2,2 kW
Vermogen kraanrijmotoren 2 x 3,75 kW
Loopkatten met takels zijn parallel te bedienen
Radiostuurbare bediening
Incl. frequentieregeling

Beiden op bovenste kraanbaan

Op onderste kraanbaan





Specificatie kranen

Hal 4

Type: Dubbelligger bovenloopkraan met elementengrijper 10/2940
Type: Enkelligger bovenloopkraan met dubbele kat 10/2941
Type: Dubbelligger met betonkubel 10/2942

Hijswerktuig

Type: Dubbelligger met betonkubel 10/2942
Capaciteit 10 ton
Overspanning 32.500 mm
Max. kubelverplaatsing over breedte hal 31.100 mm 
Max. kubelverplaatsing over lengte hal 106.000 mm
Hoogte opening kubel 4.900 mm
Hoogte opening trechter onder kubel 4.600 mm
Katrijsnelheden 30 m/min met freqentieregeling
Kraanrijsnelheden 40 m/min met frequentieregeling
Vermogen katrijmotoren 2 x 0,95 kW
Vermogen kraanrijmotoren 2 x 3,81 kW
Radiostuurbare bediening
Incl. frequentieregeling

Beiden op bovenste kraanbaan

Op onderste kraanbaan



Specificatie kranen

Hal 4

Type: Dubbelligger bovenloopkraan met elementengrijper 10/2940
Type: Enkelligger bovenloopkraan met dubbele kat 10/2941
Type: Dubbelligger met betonkubel 10/2942

Hijsvoorzieningen

Grijper bij type: Dubbelligger bovenloopkraan 10/2940
Grijper kan iQelementen hijsen met afmetingen: Lengte: 5.340 - 5.640 - 5.940 - 6.240 - 6.540 mm

Breedte: opneem maat 2.955 mm, buitenmaat 3.080 mm
Hoogte: 2.100 - 3.000 - 3.400 mm

Buitenmaat grijpers 5.700 - 6.000 - 6.300 - 6.600 - 6.900 mm
Electronisch instellen afmetingen grijper Van 5.340 m¹ naar 6.540 m¹ in 30 seconden

Van 6.540 m¹naar 5.340 m¹ in 40 seconden
Vermogen hydraulische installatie 7,5 kW
Loopkatten met takels zijn parallel te bedienen
Radiostuurbare bediening
Incl. frequentieregeling

Overige hijsvoorzieningen bij type: Dubbelligger bovenloopkraan met elementengrijper 10/2940
Hijsogen aan grijper 4 x 5 ton
Hijskabels

Transporteurs

Kubel bij type: Dubbelligger met betonkubel 10/2942
Capaciteit 4,5 m³ = 10.000 kg beton
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E) Tijdswinst knelpunten Participeren 
Observeren 
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Prepareren wapeningskorf in mal

Deelproces Min Uur Nr. Knelpunten Actie Min Uur

Aanbrengen doorgevoerde sparingen en positioneren 

instortvoorzieningen
273,16 4,55 1 De piepschuim blokken moeten vast gezet worden Vast maken 25 0,4

4
De leidingen zitten op de verkeerde plek wanneer ze in

de mal komen

Herstellen / weg 

knippen wapening
30 0,5

5
De instortvoorzieningen zitten op de verkeerde plek

wanneer ze in de mal komen

Herstellen / weg 

knippen wapening
60 1,0

6
De ankers die gebruikt worden voor het bevestigen van

de instortvoorzieningen zijn niet compleet

Extra wapening staaf 

plaatsen
2 0,033

Totaal 117 1,95

Prepareren betonnen casco voor afbouw

Deelproces Min Uur Nr. Knelpunten Actie Min Uur

Monteren leidingen onder betonnen casco 375 6,25 1 In sommige sparingen steekt er wapening uit Weg slijpen wapening 5 0,1

2 Sparingen zijn te klein uitgevoerd Bijkappen sparing 5 0,1

3 Sparingen zitten niet op de juiste positie Uitkappen sparing 30 0,5

4 Sparingen zijn niet uitgekapt Uitkappen 8 0,1

Totaal 48 0,80

Ruwe afbouw

Deelproces Min Uur Nr. Knelpunten Actie Min Uur

Doorvoeren elektra 262,69 4,34 1 Er zit beton in de leidingen Uitblazen 5 0,1

2
Elektrabuizen beschadigd door uitkappen piepschuim

sparing
Herstellen 12 0,2

Monteren inbouwreservoirs (norm 4,8 uur) 331,2 5,52 3 Sparing in de vloer moet achteraf nog bijgekapt worden Uitkappen 2 0,03

Totaal 19 0,32

Totaal samen 184 3,07

TijdTijd

TijdTijd

TijdTijd

Bijlage E - Inventarisatie tabel tijd en kosten fabriek


