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Voorwoord 
Dit rapport is geschreven als eindrapport voor het afstudeerproject "Het uitvoeringsplan voor 
het afbouwproces van een iQwoning". Het afstudeerproject van de mastertrack "Construction 
Technology" (Uitvoeringstechniek) aan de faculteit bouwkunde van de Technische 
Universiteit Eindhoven bestaat uit 2 aspecten. Deze aspecten zijn onderzoeken en 
ontwerpen. In het eerste deel van het afstudeertraject ligt de nadruk meer op het 
onderzoeken. Dit gedeelte bestaat vooral uit het onderzoeken en analyseren van processen. 
In het tweede deel van het afstudeertraject zal de nadruk liggen op het ontwerp voor de 
oplossing van een geconstateerd probleem. De resultaten uit deze analyses zullen de basis 
en richtlijnen vormen voor dit ontwerp. Seide aspecten van het afstudeertraject zullen 
behandeld worden in dit afstudeerproject. 

Bij het opstellen van dit rapport heb ik contact gehad met de heren G.J.M. Van Halder, J.H. 
Seelen, J.S.L.M. Pijnenburg van Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling en L. Peerlings en J. 
Holtackers van Hoco Seton. lk ben hun dank verschuldigd voor hun input en sturing tijdens 
dit afstudeerproject. Verder ben ik mijn begeleidend docenten, de heren M.M.J. Vissers en E. 
Vastert van de Technische Universiteit Eindhoven ook dankbaar voor hun begeleiding . Ook 
dankzij mijn collega's op de afdeling Bouwtechniek op het kantoor van Ballast Nedam in 
Eindhoven heb ik met veel plezier gewerkt aan mijn afstudeerproject. Als laatst wil ik mijn 
familie en vrienden bedanken voor hun steun en rol als motivatiebron. 

Felan Renjaan 

Eindhoven, maart 2011 
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Samenvatting 
De iQbouwmethode wordt gekenmerkt door het toepassen van een schakelbouwmethode 
(3D). Een basis iQwoning bestaat uit 6 driedimensionale casco elementen van beton (81, 
82, 83, V1, V2, V3). Deze elementen warden geproduceerd en volledig afgebouwd onder 
geconditioneerde omstandigheden in een fabriek. De eerste 5 pilot-woningen, die volgens de 
iQbouwmethode zijn gebouwd, zijn in Eindhoven gerealiseerd in de herfst van 2009. Hoewel 
de productie van de casco iQelementen al een sterk industrieel en gestandaardiseerd 
karakter heeft, zijn de eerste 5 pilot-woningen op een relatief "traditionele" manier 
afgebouwd. Het doel van dit afstudeerproject is dan oak: 

Het ontwerpen van het uitvoeringsp/an van het afbouwproces van iQe/ementen, we/ke 
afgestemd is op het productieproces van casco iQe/ementen. 

Om het doel van dit afstudeerproject te bereiken zijn er een aantal taakstellingen opgesteld. 
Als eerst zijn er analyses gemaakt van de iQbouwmethode, de geplande iQfabriek en het 
productieproces van casco iQelementen in deze iQfabriek. Uit deze analyse zijn 
uitgangspunten voor het uitvoeringsplan naar voren gekomen. Het schematiseren van 
afbouwactiviteiten en afbakenen van het gebouwdeel waarvoor het uitvoeringsplan bestemd 
is, hebben geleid tot uitgangspunten per deelplan. Al deze uitgangspunten vormen het 
uitvoeringsconcept voor het uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsconcept wordt door het volgende 
motto versterkt: 

In een fabriek geconditioneerd afbouwen vo/gens een "/opende band" principe met takttijden. 

Een uitvoeringsplan bestaat uit verschillende deelplannen. Dit uitvoeringsplan beschrijft de 
volgende deelplannen: terreinplan, transportplan, tijdsplan, montageplan en veiligheidsplan. 
Op basis van het uitvoeringsconcept zijn deze deelplannen naast elkaar ontworpen. 

Het terreinplan beschrijft het afbouwproces voor de iQelementen volgens een lijnproductie. 
In het afbouwproces zijn er 4 verschillende productielijnen. Elke productielijn heeft zijn eigen 
bewerkingen. De route door het afbouwproces is dan oak niet voor elk iQelement hetzelfde. 
Het intern transporteren van de iQelementen over de productielijnen gebeurt d.m.v 
shuttlewagens. In de productielijnen zijn vaste opstelplekken opgenomen waar iQelementen 
op geplaatst kunnen warden. Langs deze opstelplekken is er een werkbordes gerealiseerd 
die oak dienst doet als tijdelijke opslagplek voor afbouwmaterialen. Om een goede werkplek 
te creeren en de iQelementen bereikbaar te maken, wordt er gebruik gemaakt van 
hydraulische werkbruggen of mobiele steigers. Het terreinplan biedt de mogelijkheid om een 
lijnproductie met takttijden toe te passen. Het terreinplan is zo ingedeeld dat onnodige 
transportbewegingen warden voorkomen. 

In het transportplan staat de materialisatie van een iQwoning. Op basis van opgestelde 
criteria zijn de meest geschikte afbouwmaterialen voor een iQwoning bepaald. Per 
iQelement zijn deze afbouwmaterialen geclassificeerd. Met behulp van transportketens en 
visualisaties van transportbewegingen zijn de transportbewegingen voor deze 
afbouwmaterialen geanalyseerd. De materialisatie in het transportplan heeft ervoor gezorgd 
dat de afbouwmaterialen een algemeen geaccepteerde uitstraling hebben. Uit de analyses 
van transportbewegingen blijkt dat er geen overbodige transportbewegingen voorkomen. 

Op basis van de classificatie van afbouwmaterialen per iQelement zijn er afbouwplanningen 
per iQelement gemaakt in het tijdsplan. Het afbouwproces van een iQelement duurt 
maximaal 4 productiedagen. Dit geldt voor de iQelementen 81 en V1. De overige 
iQelementen verblijven minder dan een productiedag in het afbouwproces voordat ze 
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afgebouwd zijn. Het tijdsplan beschrijft een productieproces waar takttijden en dagcyclussen 
warden toegepast. 

Er zijn montageplannen gemaakt voor het monteren van HSB-wandelementen, trappen en 
vlasvezelwandelementen. In deze montageplannen wordt er zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van gedwongen positioneren. Per montageplan warden de principes van 
positioneren en fixeren samengevat in een checklist. Door het zoveel mogelijk toepassen 
van gedwongen positioneren wordt ervoor gezorgd dat werkzaamheden binnen takttijden 
plaats kunnen vinden. 

In het veiligheidsplan warden de gedragsregels binnen de iQfabriek beschreven. Verder zijn 
de risico's en bijbehorende maatregelen tijdens het afbouwproces ge'fnventariseerd. Het 
veiligheidsplan moet voorkomen dat men tijdens het afbouwproces door calamiteiten het 
werk stil moet leggen. Dit gebeurt door de juiste maatregelen te treffen en zo risico's te 
voorkomen. 

Vanuit de deelplannen is er een draaiboek gemaakt. Er is gekozen om een draaiboek te 
maken voor het afbouwproces van een iQelement V1. Het draaiboek bestaat uit een A3 vel 
dat op beide zijden informatie bevat. Op achterzijde wordt kwalitatieve informatie gegeven 
doormiddel van een procesweergave. Op de voorzijde wordt kwantitatieve informatie 
gegeven doormiddel van een gedetailleerde afbouwplanning. 

De deelplannen voldoen alien aan de opgestelde uitgangspunten en vertegenwoordigen 
duidelijk het uitvoeringsconcept. Er is een uitvoeringsplan ontworpen die een afbouwproces 
in takttijden mogelijk maakt. Het uitvoeringsplan voorkomt overbodige transportbewegingen 
voor arbeid , materiaal en materieel. De afbouwmaterialen die toegepast warden hebben een 
algemeen geaccepteerde uitstraling binnen de Nederlandse woningbouw. 

Als aanvulling op het uitvoeringplan warden de volgende aanbevelingen gedaan om het 
uiteindelijke afbouwproces in de iQfabriek te optimaliseren. 

De iQfabriek start met een capaciteit (1 iQwoning per dag) welke kleiner is, dan de 
uiteindelijke capaciteit (4 iQwoningen per dag) waarvoor dit uitvoeringsplan is geschreven. 
Dit betekent dat men de afbouwprocessen in de fabriek goed kan analyseren en observeren 
voordat men uiteindelijk deze productiecapaciteit gaat bereiken. Door te analyseren en te 
observeren kunnen deelprocessen structureel verbeterd warden. 

De ontwerpmethode voor het uitvoeringsplan met behulp van deelplannen en draaiboeken is 
zeker bruikbaar en compleet. Het uitvoeringsplan voor het afbouwproces is relatief globaal 
uitgewerkt. Om nog meer gedetailleerde deelprocessen uit te werken kan deze 
ontwerpmethode zeker als basis en leiddraad dienen. 

Het uitvoeringsplan bestaat uit deelplannen die de aspecten terrein, transport, tijd, montage 
en veiligheid besloegen. Het aspect kosten kan makkelijk aan de informatie uit de genoemde 
deelplannen gekoppeld warden. Voor dit afstudeerproject is dit niet gebeurt, omdat de 
uitkomsten hiervan niet realistisch zouden zijn. Verder was het aspect kosten ook niet 
meegenomen in de uitgangspunten voor dit uitvoeringsplan. 

In de methodiek die toegepast wordt in dit afstudeerproject wordt het aspect informatie niet 
meegenomen. Op welke manier de informatie- en documentenstromen binnen het 
iQbouwproces het beste kunnen warden ontworpen verdient zeker nader onderzoek. 

Eindrapport "Het uitvoeringsplan voor /1et afbouwproces-van een iQwoning '' F.F.J.K. Renjaan Maart 2011 Pagina 5 



TU/e Ballast Nedam 

lnhoudsopgave 
Voorwoord ...... .. ........ ................. ......... .. ................. .... ... ... .... ........................... ........... ........................ 3 

Samenvatting ... .. ................ ... .... ..... ....... .... ....... .. ..... ............. ........................ .... ... ................. .. ............. 4 

1. lnleiding ........................................ ........ ... .......... .... ..... ....... ........................................................... 10 

2. Opzet Afstudeerproject ... .. .. ... ...... ............ ............. ...... ......... ..... ............... .... ................................. 12 

2.1 Probleemveld van het iQbouwproces ...... .... .. .. ........................................................................ 12 

2.2 Probleemstelling van dit afstudeerproject ........... .. .... ...... ...................... ....... ......... .................. 15 

2.3 Doelstelling van dit afstudeerproject ................. ......... ................... ... ...... ........... ...................... 15 

2.4 Taakstellingen van dit afstudeerproject ........... .... ............. ... ........ ............................................ 15 

2.5 Dataverzamelingsplan voor dit afstudeerproject .................. ................. .... .... .. ............ .. .......... 16 

2.5.1 Literatuuronderzoek .............. ............ ..................... .... ...... ..... ....... ................... .. ........ .. ..... 16 

2.5.2 Interviews ............................................................................................... ...... .... ...... .. .. ..... 16 

2.5.3 Observatie .................................................. .... ...................... ... ........................... .. ........... . 16 

3. Uitvoeringsconcept afbouwproces iQwoning .......... ........ .... ............... .. .......... .............. ........ .. .... .. . 18 

3.1 Uitgangspunt analyse iQbouwproces ............ ......... ........... ...... ....... ... ..... ................... ...... ......... 18 

3.1.1 Bijzonderheden uit de analyse iQbouwproces .. .......... ... ................................................. .. 18 

3.1.2 Knelpunten uit de analyse iQbouwproces ....................................... .................. ...... .... .... .. 18 

3.1.3 Uitgangspunt uit de analyse iQbouwproces ...... ................................................................ 19 

3.2 Uitgangspunt analyse iQfabriek ................ ......................................... ... .......... ......................... 19 

3.2.1 Bijzonderheden uit de analyse iQfabriek ...................................................................... ... .. 19 

3.2.2 Knelpunten uit de analyse iQfabriek .... .................... ...... .. ........ ...... .......... ......... ... ...... ....... 20 

3.2.3 Uitgangspunt uit de analyse iQfabriek .............................................................................. 20 

3.3 Uitgangspunt analyse productieproces casco iQelementen ...... ............ .. ....... .. ................ ... ..... 20 

3.3.1 Bijzonderheden uit de analyse productieproces casco iQelementen ................................. 20 

3.3.2 Knelpunten uit de analyse productieproces casco iQelementen ................................. .. ..... 20 

3.3.3 Uitgangspunt uit de analyse productieproces casco iQelementen .... ....... .... .. .... ........ .. ...... 20 

3.4 Afbakening van gebouwdelen voor de deelplannen ......................... .. ... ......... .......... ....... .. .... ... 21 

3.5 Uitgangspunt schematiseren van activiteiten ...... .. ................................................ .. .. .... .... ..... . 22 

3.6 Uitgangspunten Deelplannen ................. ...................................... .............................. ... .......... 26 

3.6.1 Uitgangspunt Terreinplan ................................ ........ ......... .. ....... .. ............................... ...... 26 

3.6.2 Uitgangspunt Transportplan ................................................................................ ..... ........ 30 

3.6.3 Uitgangspunt Tijdsplan .............................................................................. .... ..... .... .......... 32 

3.6.4 Uitgangspunt Montageplan ................................................................ ...... ...... .. ............... . 34 

Eindrapport "Het uitvoeringsplan voor het afbouwproces van een iQwoning" F.F.J.K. Renjaan Maart 2011 Pagina 6 



TU/e Ballast Nedam 

3.6.5 Uitgangspunt Veiligheidsplan .............. .... ... ........ ............ .. ............................... ..... ........... .. 34 

3.7 Uitvoeringsmotto ... ... ......................... ..... ... ................... ..... ... .... ... ................. ..... ..... .... ..... .. .. ... 35 

4. Terreinplan afbouwproces iQfabriek .... .. ........ .... .................... ... ..... ...... .......... ..... .... .. ....... .. ....... .... 37 

4.1.1 Hal 5 : Productie wapening .... .. ........ .... .......... .............. .................... .... ........ ..................... 38 

4.1.2 Hal 4 : Productie van casco iQelementen .. .. ...................... .... .. .. .. .. .................. ............ ...... 39 

4.1.3 Hal 3 : Transporteren .............................. ........ ... ... .... .. ....................... .... ..... .. ........ .......... .. 39 

4.1.4 Hal 2 : Afbouw en opslag iQelementen ........ .. ....... .......... .. ................ .. ....... .. .. ..... .. .......... .. 39 

4.2 Keuze van interne transportsystemen iQelementen ....... .......................... .. .. .... .. ................ ..... 40 

4.2.1 Basisgegevens voor intern transport iQelementen .............................. ........... ..... .. .... ........ 41 

4.2 .2 SWOT-analyse "Losse transportdolly's met zwenkwielen" ...................... ... .. ........... .......... 42 

4.2 .3 SWOT-analyse "Aangedreven rollenbaan" ... .... ... ...... ...... .. .. ........ .... ...... ........... ... .. .. ..... ..... 45 

4.2.4 SWOT-analyse "Shuttlewagens" ... ....................... ............................ ........ ... ....... ....... .. ... ... 48 

4.2.5 SWOT-analyse "Aangedreven rollenbaan i.c.m. shuttlewagen" .................. .. .................... . 51 

4.2.6 Criteria voor transportsysteem intern transport iQelementen .... .... .. .. .. ... .. ........... .. ....... ... 54 

4.2.7 Geschikt intern transportsysteem iQelementen ..... .. ..... .. ........ .. ...... ... .... .. .. ...... ........... ...... 55 

4.3 Overige transportmiddelen .......... ..... ..... ... ..... ..... ... .............................. .... .. .... ...... ................... 57 

4.3.1 Horizontale transportmiddelen .................. .. .. ........................... .. ... .. .... ..... .. ...... ................ 57 

4.3 .2 Verticale transportmiddelen .. ..... .......... ........ .. .. ... .. .................... ..... .. ....... ............... .. ........ 58 

4.3.3 Verzamelmiddelen .... ....... .... ... .......... .... ..... .. ........ .... ........ .............. .. .... ...... ....... ... .... ..... .. .. 58 

4.4 De lay-out van de opstelplekken tijdens het afbouwproces .. .. ............... .. .. .... ...... .. .. .. ....... ....... 59 

4.4.1 Tijdelijke fundering in de opstelplekken ...... .... .. .. .......... .. .... .. ........ ...... .. ............ .. ........ .. .... 59 

4.4.2 Werkbordessen langs de opstelplekken .. ..................................... .... ........... .. .... .. .. ............ 61 

4.4.3 Hydraulische werkbruggen tussen de opstelplekken in productielijn 1 en 3 ............ .. ........ 61 

4.4.4 Mobiele steigers tussen de opstelplekken in productielijn 2 en 4 ...... ....................... .. .... ... 62 

4.5 Vaststellen van het terreinplan in hal 2 t.b.v. het afbouwproces .......... .. .. ....................... .. .. ... .. 63 

4.5.1 Gegevens plaatselijke situatie iQfabriek ............... .. ..... .. ... ................ .... .. .................. .. ... .... 63 

4.5 .2 Keuze transportmiddelen afbouwproces .. .. .... ... .. ....... ....... ......................... ...... .. ...... ..... .. . 63 

4.5.3 Lay-out opstelplekken iQelementen .. ..... ............ .. ........ ... .. ........ .................... .. .. ........... .... 63 

5. Transportplan afbouwproces iQwoning ..... ... .... .. ... .... .... .. ...... ... ....... .... ......... .. ... .......... .. ..... ... .. ... ... 67 

5.1 Het vaststellen van basisgegevens afbouwproces ........ ..... .. ....... .. .... .. ..... ............. .. ............. ..... 67 

5.2 Materialisatie afbouw iQelementen ............................. .. .... .... .... ............................................ . 70 

5.2.1 Criteria voor afbouwsystemen en afbouwmaterialen ......... .. .. .............. .. .............. .. .. .... .. ... 71 

5.2.2 Afbouwmateriaal Gevel binnenblad ................... ........... .... .. ... ...................... .. ...... ............. 71 

Eln drapport "Het uitvoeringsp/an voor het afbouwproces van een iQwoning " F.F.J .K. Renjaan Maart 2011 Pagina 7 



TU/e Ballast Nedam 
Bouw ltf1 On1w1klc hng 

5.2.3 Afbouwmateriaal Buitenblad I Gevelafwerking .... .... ... .. ..... .... ... .. .. ....... .. ........ .... ... ... .... .... . 74 

5.2.4 Afbouwmateriaal Binnenwanden ........ ................. ..... ................. ................ .... ... ....... ......... 77 

5.2.5 Afbouwmateriaal Elektrische installatie ..... ....... ..... ... .. ............. ... ............ ...... .... .. .. .. .. .. .... .. 79 

5.2.6 Afbouwmateriaal Waterleidingen .......... ..... ....... ...... ... ...... .. .. ........ ...... .... ..... ... .... ..... .... ... .. 81 

5.2. 7 Afbouwmateriaal Mechanisch ventilatie leidingen .. ........ .. ....... .......... ...... .. .. .......... .... .. .. ... 83 

5.2.8 Afbouwmateriaal binnenriolering ......... ........... .. ....... ... .... .... .. ............. ... ........ .. ... ...... ........ 85 

5.2.9 Afbouwmateriaal lsolatie begane grand .... ........ ... ....... ..... ..... ....... .. ...... ... ..... ..... ............... 87 

5.2.10 Afbouwmaterialen iQelementen ... ...... ... .... .. .. ...... ........ ..... ... .. ......... ......... ..... .... ... .......... . 89 

5.3 Classificatie afbouwmaterialen iQelementen ..... ..... ....... ...... ............ .. ........ .... .. .. .. .... .. ... .... ....... 90 

5.4 Het analyseren en zichtbaar ma ken interne transportbewegingen ...... .. ...... .. .. ...... .. .. .............. 95 

5.4.1 Transportbewegingen afbouwmateriaal productielijn 1.. ................ ......... .. .. ..................... 96 

5.4.2 Transportbewegingen HSB elementen ...... ........ .. ... .... .......... .. .... .. ...... ...... ...... ........ .... ... .... 97 

5.4.3 Transportbewegingen Trappen ...... .. .. ..... ....... .. .. .............. ................ .......... .. .. .... ....... .. ...... 98 

5.4.4 Transportbewegingen binnenwanden .......... .. .......... .... .. .............. .... .... .. .. .... ......... ..... ...... 99 

5.4.5 Transportbewegingen productielijn 2 ............. ... .... .. ... .. ............. ... ...... ... ... .. ... .. ............. .. 100 

5.4.6 Transportbewegingen productielijn 3 ...... .. .. .... ....... .... ..... .. .......... .. .... ...... ...... .. ....... .. ...... 101 

5.4.7 Transportbewegingen productielijn 4 ...... ........ .. ............. ... .... ... ..... .......... .. ...... .... .. .. .. .. ... 102 

6. Tijdsplan .... ... .. ................. .. ....... ... .. ....... ..... ........ ..... .. ... ........ ...... .. ...... .. ... ........ ..... ......... ...... ........ 104 

6.1 Afbouwplanningen iQelementen ........... ... ......... .. .... ........... ........... .. .. ........ ..... .. .. ......... ... ..... .. 104 

6.1. l Afbouwplanning iQelement Bl .. .. ... ..... .......... ....... ... .. .... .. ..... .. ..... ... ..... .... .. .. .... .. ........... .. 104 

6.1.2 Afbouwplanning iQelement 82 .... ...................... ......... .... ... ........... .. .......... ...... .............. .. 110 

6.1.3 Afbouwplanning iQelement 83 .. ...... ....... ... .............. ....... .. ... .. .. ... .. .... ........ .. ........ ....... .. ... 112 

6.1.4 Afbouwplanning iQelement Vl ...... ...... ............. ...... ... .. ........ ...... ...... .. .... ...... .... .. ..... ........ 114 

6.1.5 Afbouwplanning iQelement V2 .... ......... .. ... ........ .. .. .. .. ... ........ .................... .. .. ....... .. .... ..... 119 

6.1.6 Afbouwplanning iQelement V3 .. ... ... .. ....... .. ..... .... .. ..... ................. .. ....... .. ...... ...... ... .. .. .. ... 121 

6.2 Samenstellingen montageploegen afbouwproces .... .. ...... .... ...... ...... .. ....... .......... .. .... ..... .... .... 123 

6.2.1 Samenstelling montageploeg productielijn 1 ........ .. .. ...... .. ........ .. ....... .. ........... ................ 123 

6.2.2 Samenstelling montageploeg productielijn 2 .. .. .. ....... .... ......... ...... ........... .... ........ .. .. .. ..... 124 

6.2.3 Samenstelling montageploeg productielijn 3 .. .... ............. .. .... .... ......... ......... ...... ........ .... . 124 

6.2.4 Samenstelling montageploeg productielijn 4 ... .... ... ...... .. ..................... .... .............. .. .. .... . 125 

6.2.5 Montageploegen afbouwproces ..... ............... ..... ........ ... .. ..... ..... .. .... .. .. ...... .. ... ..... ......... .. 125 

7. Montageplan ... .. ...... ...... ... .............. .. ..... .. ... ......... ...... .. ...... .. .... ............ ................... .. ... ... .... ........ 126 

7.1 Montageplan voor HSB-binnenbladen .. .. .. ....... ... .. ................ .... ... .. ......... .... .. ........ .. .. .... .. .. .. ... 126 

Eindrapport " Het u itvoeringspl an voor h et afbo uwproces van een iQwoning" F.F. J .K. Renj aan Maart 2011 Pagina B 



TU/e @ Ballast Nedam 
Do~ n Orilwl~k lrnr:r 

7.1.1 Hoogterichting : Gedwongen positioneren met stelmaatcorrectie .. ...... .... ....... .. ... .. ........ 128 

7.1.2 Langsrichting: Stellen .. ... ... ......... ..... .... ...... ........ ... ...... ..... ... .. .... .. ........ .. ... ... .. ... .... ... .... ... 128 

7.1.3 Diepterichting : Stellen en telood stellen met stelmaatcorrectie ... .. .. .... .. ........... .. ....... ... . 129 

7.2 Montageplan voor Trappen ........ ... .. ........ .......... ..... .. ... .. ....... .................... ..... ....... ...... ........... 131 

7.2 .1 Hoogterichting: Gedwongen positioneren zonder stelmaatcorrectie .......... .... ................ 132 

7.2.2 Langsrichting: Gedwongen positioneren zonder stelmaatcorrectie .. .. ..... .. ......... .... ........ 132 

7.2.3 Diepterichting : Stellen .. ..... .... ...... ... ...... ... ..... ... ........ ..... .. .... .......... .. ... ........ ..... .. .... .. ....... 133 

7.3 Montageplan vlaspaneelwandelementen ... ... ... ......... ............ ....... .... .... .... ... ..... .. ...... ...... .... ... 135 

7.3.1 Hoogterichting: Gedwongen positioneren zonder stelmaatcorrectie .. ..... .. .. ...... ....... .... .. 136 

7.3.2 Diepterichting: Stellen ..... ........................ .... ......... .......................... .. ... ... .. .. .................... 136 

7.3.3 Langsrichting: Gedwongen positioneren zonder stelmaatcorrectie en stellen ................. 136 

8. Veiligheidsplan ...... .. ..... ........ ..... ........ .... ... ..... ..... ..... .. .... .......... ....... ..... .... ... ........ ..... ..... .. ........ .... . 140 

8.1 Gedragsregels iQfabriek .. ...... ....... ....... ........ ..... ..... ..... ... .... .... .. .......... .... .... .... ..... .... .... ... ..... ... 140 

8.2 Risico's en maatregelen/voorzieningen .......... ... .. .............. ......... .. ........ .. ......... ....... ... ..... ... ... . 140 

9. Draaiboek Afbouwproces iQwoning ................ ... ... ... .... ... ....... .. ......... .... ..... .... .... ......... ....... ... .... .. 144 

10. Conclusie .......... ......... ............. ... ................ .......... ........ .. ........ .. ...... .. .... .. ... ... ..... ........ ............... . 148 

10.1 Het maken van een analyse (100%) .. .. .. .... ....... ..... .. ..... ........... ....... ... .. .... ...... ... ........... ......... 148 

10.2 Het formuleren van uitgangspunten uit de analyses (100%) ............ ...... .. ....... ............ ... .... .. 149 

10.3 Het opstellen van een uitvoeringsconcept (100%) .............. ...... ....... ..... ...... .... ..... ... ... .. .. ..... . 149 

10.4 Het maken van deelplannen (100%) .... .... ...... .. .. ............. ... ....... ..... ..... ..... ........... ............ ..... 150 

10.5 Het maken van draaiboeken (100%) ............ ........ ..................... ...... ... ...... ............................ 151 

10.6 Toetsing uitvoeringsplan afbouwproces iQwoning .. ..... .. .. ... ... .... ... ..... .. ..... .................... .... ... 151 

10. 7 Aanbevel ingen voor nader onderzoek ... ..... ... ...... ...... .. ... .. ..... ........ .... .... .... ....... .. ..... ... ... ...... 152 

Bronnen .. .. ........... ..... .. .. ..... .... ... ... .. ....... ... ... .... ..... ............. ... ... ... ... .. .. ........ ....... .... .... ..... .. ....... .... ... .. 154 

Literatuur ..... .. .. ............ ...... ..... .. ........... ... ....... .......... ... .. ............ ......... ............. ......... ... .......... ...... 154 

Internet .................. ...... ... .. ............... .......... .... .. ...... .............. ......... ...... ..... ......................... ......... 154 

Afbeeldingen ..... .... ... ........... ............. .... .. ....... .. .. .... ................ .... ..... ... .. ............ .. ....... .... ..... .. ....... 155 

Eindrapport "Het ui tvoeringsplan voor het afbouwproces van een iQwoning" F.F.J .K. Renjaan Maart 2011 Pagina 9 



TU/e Ballast Nedam 
a n Ontw1f<~ llnQ 

1. lnleiding 
De industrialisatie in de Nederlandse bouw beperkte zich tot op heden slechts tot 
prefabricage van kleine gebouwonderdelen. Het is nog steeds heel normaal om een groat 
aantal verschillende materialen op de bouwplaats samen te brengen en deze daar ter 
plaatse onder sterk wisselende (weers)omstandigheden te verwerken tot een woning. 

De iQbouwmethode wordt gekenmerkt door het toepassen van een schakelbouwmethode 
(3D). Een basis iQwoning bestaat uit 6 driedimensionale casco iQelementen van beton. 
Deze iQelementen warden geproduceerd en volledig afgebouwd onder geconditioneerde 
omstandigheden in een fabriek. In deze fabriek warden de casco iQelementen voorzien van 
trappen, binnenwanden, kozijnen, tegels, sanitair, keuken, gevels en installaties. De 
afgebouwde elementen warden op speciale vrachtwagens naar de uiteindelijke bouwplaats 
getransporteerd en in een halve dag geschakeld tot een wind- en waterdichte woning 
inclusief scharnierdak. In de woning blijven de werkzaamheden beperkt tot het koppelen van 
de installatieleidingen, het afwerken van wanden, plafonds en het afhangen van 
binnendeu ren. 

De eerste 5 pilot-woningen, die volgens de iQbouwmethode gebouwd zijn, zijn in Eindhoven 
gerealiseerd in de herfst van 2009. Op dit moment is de verdere ontwikkeling van de 
bouwmethode op meerdere bouwkundige vakgebieden in voile gang. Hoewel de 
iQbouwmethode al een sterk industrieel en gestandaardiseerd karakter heeft, zijn de eerste 
5 pilot-woningen nog op een relatief "traditionele" manier afgebouwd. 

Dit afstudeerproject heeft de volgende doelstelling: 

Het ontwerpen van het uitvoeringsplan van het afbouwproces van iQelementen, 
we Ike is afgestemd op het productieproces van casco iQelementen. 

Om de doelstelling te halen moeten er een aantal taakstellingen uitgevoerd warden . De 
hoofdtaakstellingen zijn: 

1. Het maken van een analyse (hoofdstuk 2,). 
2. Het formuleren van uitgangspunten uit de analyses (hoofdstuk 3). 
3. Het opstellen van een uitvoeringsconcept voor het afbouwproces van een iQwoning 

(hoofdstuk 3) 
4. Het maken van deelplannen voor het uitvoeringsplan van het afbouwproces van een 

iQwoning (hoofdstuk 4 t/m 8) 
5. Het maken van een draaiboek voor het afbouwproces van een iQwoning per 

iQelement. (hoofdstuk 9) 

Dit rapport geeft invulling aan deze taakstellingen en sluit af met een conclusie (hoofdstuk 
10). 

Dit rapport wordt ondersteund en is niet compleet zonder bijbehorende bijlagenbundel. 
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2. Opzet Afstudeerproject 
In het navolgend hoofdstuk wordt de opzet voor dit afstudeerproject uiteengezet. Eerst wordt 
aangegeven welk hoofdprobleem er uit de analyse van de iQbouwmethode naar voren is 
gekomen. Vervolgens wordt de doelstelling van dit afstudeerproject verwoord. Daarna 
komen de uit te voeren taakstellingen om deze doelstelling te bereiken aan bod. Het 
onderzoek wordt afgebakend, waarna er ten slotte eisen aan het eindresultaat warden 
gesteld . [1,2,3] 

2.1 Probleemveld van het iQbouwproces 
Het probleemveld omschrijft het kader waarin het probleem van dit afstudeerproject zich 
bevindt. Het probleemveld is in principe een gedeelte van de analyse van de 
iQbouwmethode die gemaakt is aan de hand van SADT-schema's (bijlage 1) aan de start 
van dit afstudeerproject. Het probleemveld wordt beschreven in de vorm van 5WH (wat, wie, 
wanneer, waarom, waar, hoe). Uit de analyse van de iQbouwmethode volgen een aantal 
bijzonderheden en knelpunten voor het iQafbouwproces. Deze bijzonderheden en 
knelpunten zijn de basis voor een uitgangspunt voor het uitvoeringsconcept voor dit 
uitvoeringsplan. 

Wat 
De iQbouwmethode wordt gekenmerkt door het toepassen van een schakelbouwmethode 
(3D). Een basis iQwoning bestaat uit 6 driedimensionale casco iQelementen van beton. 
Deze elementen warden geproduceerd en volledig afgebouwd onder geconditioneerde 
omstandigheden in een iQfabriek. In deze fabriek warden de casco iQelementen voorzien 
van trappen, binnenwanden, kozijnen, tegels, sanitair, keuken, gevels en installaties. De 
afgebouwde iQelementen warden op speciale vrachtwagens naar de uiteindelijke 
bouwplaats getransporteerd en in een halve werkdag geschakeld tot een wind- en 
waterdichte woning inclusief scharnierdak en topgevels (zie afbeelding 2.1 ). In de woning 
blijven de werkzaamheden beperkt tot het koppelen van de installatieleidingen, het afwerken 
van wanden, plafonds en het afhangen van binnendeuren. 
Hoewel de iQbouwmethode qua productie van casco iQelementen al een sterk industrieel en 
gestandaardiseerd karakter heeft, zijn de eerste 5 pilot-woningen (herfst 2009) nag op een 
relatief "traditionele" manier afgebouwd. Het afbouwproces van een iQwoning dient dan oak 
no af estemd te warden o het roductie races van de casco iQelementen. 

Afbeelding 2.1: Plaatsing iQelementen tijdens pilot-project in Eindhoven, herfst 2009 

Eindrapport "Het uitvoeringsplan voor het afbouwproces van een iQwoning" F.F.J.K. Renjaan Maart 2011 Pagina 12 



TU/e Ballast Nedam 
Dou111 •n On1w1l1kltl11Q 

Wie 
De iQwoningen worden in de iQfabriek geproduceerd door iQwoning B.V. en op de 
bouwplaats geschakeld door Ballast Nedam Bouw B.V. Seide partijen zijn onderdeel van 
Ballast Nedam N.V. Bouwprojecten die uitgevoerd worden in het iQbouwsysteem kunnen 
ontwikkeld worden door verschillende projectontwikkelaars. 

iQprojectontwikke/aar 
De ontwikkelaar I opdrachtgever ontwikkeld (woning)bouwprojecten die in dit geval 
uitgevoerd kunnen worden volgens de iQbouwmethode. De projectontwikkelaar kan 
onderdeel zijn van Ballast Nedam N.V. in de vorm van Ballast Nedam Bouw en 
Ontwikkeling B.V. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn . De ontwikkelaar heeft in het 
iQbouwproces het volgende doel en de bijbehorende wensen: 

Doe/: 
• Het ontwikkelen van iQbouwprojecten om uiteindelijk iQwoningen te 

verkopen . 
Wensen: 

• Een iQwoning dient binnen een afgesproken bouwtijd opgeleverd te 
worden. 

• De verwerking en uitstraling van (af)bouwmaterialen die in de 
iQbouwmethode worden gebruikt, hebben een algemeen 
geaccepteerde uitstraling die gebruikelijk is in de Nederlandse 
woningbouw. 

• Er moeten meerdere plattegronden en indelingen mogelijk zijn in de 
iQbouwmethode 

iQwoning B. V. 
iQwoning B.V. is verantwoordelijk voor de nieuwe iQfabriek waar de productie 
van iQelementen plaats gaat vinden. iQwoning B.V. heeft het volgende doel 
en bijbehorende wensen. 
Doe/: 

• Het continu produceren van afgebouwde iQelementen die op de 
uiteindelijke bouwplaats geschakeld kunnen worden tot iQwoningen. 

Wens: 
• De productie van afgebouwde iQelementen stagneert niet. 
• De vraag naar iQwoningen is continu . 

Ballast Nedam Bouw B. V. 
Ballast Nedam Bouw B.V. is de bouwer die verantwoordelijk is voor de 
werkzaamheden op de uiteindelijke bouwplaats zelf. Ballast Nedam Bouw B.V. heeft 
in het iQbouwproces het volgende doel en de bijbehorende wensen. 

Doe/: 
• Het schakelen en afmonteren van iQelementen tot iQwoningen op de 

uiteindelijke bouwplaats. 
Wens: 

• iQelementen worden op de afgesproken tijd en volgorde vanuit de 
iQfabriek aangeleverd. 

• De iQelementen zijn nadat ze geschakeld zijn tot een iQwoning wind
en waterdicht. 

• Werkzaamheden die plaats vinden op de uiteindelijke bouwplaats zijn 
zoveel mogelijk beperkt tot het schakelen van iQelementen, 
doorkoppelen van installaties en het afwerken van wanden, vloeren en 
plafonds. 
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Projectontwikkelaar 

Doel: 
Verkopen 1Qwornngen 

iQwoning B.V. 

Doel : 
Produceren iQelementen 

Schema 2.1: Verschillende partijen en doe/en iQbouwmethode 

Ballast Nedam 
Bouw B.V. ,. 

Deel : 
Schakelen 1Qelementen 

De 3 verschillende partijen hebben binnen het iQbouwproces een ander doel en 
verschillende wensen. Toch is er een wisselwerking tussen deze 3 partijen en be"fnvloeden 
ze elkaar in meerdere richtingen. Schema 2.1 geeft aan hoe de relaties tussen de 
verschillende partijen zijn. 

Waarom 
Om stagnatie te voorkomen in het productieproces van iQwoningen, zal het afbouwproces 
van casco iQelementen afgestemd moeten warden op het productieproces van de casco 
iQelementen. 

Waar 
Het probleem omvat het afstemmen van het afbouwproces van casco iQelementen op het 
productieproces van casco iQelementen in de nieuwe iQfabriek. Deze nieuwe iQfabriek staat 
in Weert (NL). Het afbouwproces zal specifiek plaatsvinden in productiehal 2 van de 
iQfabriek (zie bijlage 2). 

Wanneer 
De industrialisatie in de Nederlandse bouw beperkte zich tot op heden slechts tot 
prefabricage van kleine gebouwonderdelen. Het is nag steeds heel normaal om een groat 
aantal verschillende materialen op de bouwplaats samen te brengen en deze daar ter 
plaatse te verwerken tot een woning onder sterk wisselende (weers)omstandigheden. Op dit 
moment is de verdere ontwikkeling van de iQbouwmethode op meerdere bouwkundige 
vakgebieden in voile gang . De eerste 5 pilotwoningen zijn gebouwd in de herfst van 2009. Er 
wordt een nieuwe iQfabriek gebouwd en deze gaat speciaal ingericht warden voor de 
productie van iQwoningen. De productie van iQwoningen in deze fabriek zal starten in de 
lente van 2011. 

Hoe 
Het produceren van iQelementen vindt plaats onder geconditioneerde omstandigheden in 
een iQfabriek. Het productieproces van casco en afgebouwde iQelementen moet een 
gestandaardiseerd industrieel proces warden. 
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2.2 Probleemstelling van dit afstudeerproject 
Uit de analyse van de iQbouwmethode komt naar voren dat de iQbouwmethode sterk in 
ontwikkeling is. Voor deze bouwmethode wordt er een nieuwe iQfabriek gebouwd die 
specifiek ingericht zal zijn op het produceren van iQelementen I iQwoningen. De indeling en 
het productieproces in deze fabriek is nag niet definitief vastgesteld. 

De analyse van de iQbouwmethode (paragraaf 2.1) resulteerde in de volgende 
probleemstelling: 

Het afbouwproces van een iQwoning in de iQfabriek sluit niet aan op het productieproces 
van de casco iQelementen in de iQfabriek. 

Het resultaat van dit afstudeerproject is een oplossing voor het bovenstaande probleem. 

2.3 Doelstelling van dit afstudeerproject 
De doelstelling van dit afstudeerproject is : 

Het ontwerpen van het uitvoeringsplan voor het afbouwproces van iQelementen, dat is 
afgestemd op het productieproces van casco iQelementen. 

Het is van belang dat het afbouwproces van de iQelementen afgestemd is op het 
productieproces van de casco iQelementen. Alleen wanneer dit het geval is voorkomt men 
stagnatie en stilstand van het totale productieproces in de iQfabriek en blijft het 
productieproces continu. Het afbouwproces begint wanneer de iQelement gelost warden uit 
de betonmal en eindigt wanneer de iQelement afgebouwd en klaar voor transport naar de 
uiteindelijke bouwplaats zijn. 

2.4 Taakstellingen van dit afstudeerproject 
Om de doelstelling te halen moeten er een aantal taakstellingen uitgevoerd warden. In deze 
paragraaf warden deze taakstellingen beschreven: 

1. Het maken van een analyse: 
a. Het maken van een analyse van de iQbouwmethode 
b. Het maken van een analyse van de terreinindeling van de geplande iQfabriek. 
c. Het maken van een analyse van het productieproces van de casco 

iQelementen 
2. Het formuleren van uitgangspunten uit de analyses: 

a. Het benoemen van bijzonderheden die volgen uit de analyses. 
b. Het benoemen van knelpunten die volgen uit de analyses. 
c. Het formuleren van uitgangspunten die volgen uit de analyses. 

3. Het opstellen van een uitvoeringsconcept voor het afbouwproces van een iQwoning: 
a. Het kiezen van de belangrijkste uitgangspunten die volgden uit de analyses. 
b. Het afbakenen van gebouwdelen voor de deelplannen. 
c. Het schematiseren van de activiteiten die plaatsmoeten vinden om deze 

gebouwdelen te maken. 
d. Het kiezen van de belangrijkste uitgangspunten per deelplan. 
e. Een motto bedenken die past bij het uitvoeringsconcept. 

4. Het maken van deelplannen voor het uitvoeringsplan van het afbouwproces van een 
iQwoning: 

a. Het samenstellen van deelplannen (montageplan, transportplan, terreinplan, 
tijdplan en veiligheidsplan) 
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5. Het maken van draaiboeken voor het afbouwproces van een iQwoning per 
iQelement: 

a. Het ontwerpen een geschikte lay-out voor het draaiboek. 
b. Het inventariseren van alle informatie uit de deelplannen die betrekking 

hebben op het betreffende iQelement. 
c. Het verwerken van deze informatie in de geschikte layout. 

Afstudeerproces afbouwproces iQwoning 

Schema 2. 2: SAD T-schema afstudeerproces afbouwproces iQwoning 

2.5 Dataverzamelingsplan voor dit afstudeerproject 

5. 
Maken 

drUiboeken 

Het uitvoeren van de taakstellingen beschreven in 2.4, zal intern binnen gastbedrijf Ballast 
Nedam Bouw en Ontwikkeling (BNBO) regiokantoor Eindhoven plaatsvinden. Hiervoor 
verleent BNBO medewerking, door het beschikbaar stellen van een werkplek, informatie en 
het geven van begeleiding tijdens het afstudeerproces. De afstudeerder is echter wel 
verplicht tot geheimhouding van gegevens over werktuigen, uitvindingen, octrooiaanvragen, 
tekeningen, contracten, opdrachtgevers, leveranciers, afnemers en verder alle andere 
bedrijfsaangelegenheden met een vertrouwelijk karakter. 
Tijdens het doorlopen van de beschreven taakstellingen, zal er informatie moeten warden 
verzameld. Deze informatie kan op de volgende 3 manieren gewonnen warden: 

• Literatuuronderzoek 
• Interviews 
• Observeren 

2.5.1 Literatuuronderzoek 
Literatuuronderzoek gebeurt vooral achter een bureau. Tijdens een literatuurstudie 
bestudeert men bestaande documenten en tekeningen. Brannen die gebruikt kunnen warden 
voor de literatuurstudie zijn: 

• Documentatie(vertrouwelijk) binnen gastbedrijf Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling. 
• Documentatie van toeleveranciers. 
• Overige publicaties aangaande specifieke thema's. 
• Regelgeving. 

2.5.2 Interviews 
Doormiddel van interviews kan men specifieke informatie van specialisten op een bepaald 
gebied achterhalen. Oak is het een middel om ervaringen van personen tijdens een bepaald 
proces te evalueren. Interviews hoeven niet per se vraaggesprekken te zijn . Ze kunnen oak 
voorkomen als open gesprekken tijdens vergaderingen en begeleiding- of brainstormsessies. 
Personen die mogelijk ge"lnterviewd warden zijn: 

• Verantwoordelijken en betrokkenen productieproces in de fabriek. 
• Uitvoerders I werkvoorbereiders I bouwtechnici pilotproject iQwoningen. 

2.5.3 Observatie 
Door te observeren kan men een proces in kaart brengen. Door te observeren kunnen 
knelpunten/problemen of juist de mogelijkheden rand een bepaald proces ontdekt warden. 
Observatie van de iQbouwmethode is voorlopig niet mogelijk. Wei blijft de mogelijkheid 
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bestaan om specifieke deelprocessen te observeren. Denk hierbij aan specifieke processen 
die toepasbaar kunnen zijn op een iQwoning zoals: 

• Plaatsen van binnenwanden volgens een bepaald systeem. 
• Fabrieksmatige woningbouw I modulebouw. 
• lndustriele transportsystemen 

Eindrapport "Het uitvoeringsplan voor het afbouwproces van een iQwoning" F.F.J.K. Renjaan Maart 2011 Pagina 17 



TU/e @ Ballast Nedam 
81;111~ ''' OntWl~k ltn 

3. Uitvoeringsconcept afbouwproces iQwoning 
In dit hoofdstuk wordt het uitvoeringsconcept voor het uitvoeringsplan van het afbouwproces 
van de iQelementen behandeld. Dit uitvoeringsconcept is de basis en dient als "kapstok" 
voor het uiteindelijke uitvoeringsplan. Het geeft een richtlijn in de keuzes die gemaakt 
warden tijdens het maken van deelplannen. Het uitvoeringsconcept is gebaseerd op de 
uitgangspunten die volgden uit de analyses die uitgevoerd zijn aan het begin van dit 
afstudeerproject. Deze analyses warden uitgebreid behandeld in de bijlagen 1,3,4 en 5. Dit 
hoofdstuk geeft invulling van taakstelling 2 en 3 (zie ook paragraaf 2.4 ). Verder warden er 
uitgangspunten per deelplan behandeld en wordt er een motto gegeven. Dit hoofdstuk geeft 
invulling aan de volgende taakstellingen : 

2. Het formuleren van uitgangspunten uit de analyses: 
a. Het benoemen van bijzonderheden die volgen uit de analyses. 
b. Het benoemen van knelpunten die volgen uit de analyses. 
c. Het formuleren van uitgangspunten die volgen uit de analyses. 

3. Het opstellen van een uitvoeringsconcept voor het afbouwproces van een iQwoning: 
a. Het kiezen van de belangrijkste uitgangspunten die volgden uit de analyses. 
b. Het afbakenen van gebouwdelen voor de deelplannen. 
c. Het schematiseren van de activiteiten die plaatsmoeten vinden om d eze 

gebouwdelen te maken. 
d. Het kiezen van de belangrijkste uitgangspunten per deelplan. 
e. Een motto bedenken die past bij het uitvoeringsconcept. 

3.1 Uitgangspunt analyse iQbouwproces 
Uit de analyse van de iQbouwproces kwamen bijzonderheden en knelpunten naar voren die 
geleid hebben tot een uitgangspunt voor het uitvoeringsconcept. Zie ook paragraaf 2.1 en 
bijlage 1. 

3.1.1 Bijzonderheden uit de analyse iQbouwproces 
Uit de analyse van het iQbouwproces (zie paragraaf 2.1) kwam naar voren dat er 3 partijen 
belang hebben in het iQbouwproces. De projectontwikkelaar, iQwoning B.V en Ballast 
Nedam Bouw B.V. hebben alien verschillende doelen en wensen . Toch zijn ze evenwaardig 
ten opzichte van elkaar, omdat ze elkaar nodig hebben in het iQbouwproces. Wei moet er 
gezegd warden dat de projectontwikkelaar een initierende rol speelt en het iQbouwproces 
uiteindelijk in werking zet. Zander de vraag naar iQwoningen heeft het immers geen nut om 
iQwoningen te produceren. 

3.1.2 Knelpunten uit de analyse iQbouwproces 
Het iQbouwproces heeft een sterk industrieel en gestandaardiseerd karakter. Als men naar 
het doel en de wensen van een iQprojectontwikkelaar kijkt, ziet men dat deze zoveel 
mogelijk iQwoningen met een algemeen geaccepteerde uitstraling wil verkopen . Ondanks 
het gestandaardiseerde karakter van het iQbouwproces moeten er meerdere plattegronden 
en indelingen mogelijk zijn in de iQbouwmethode. De (af)bouwmaterialen die toegepast 
warden in een iQwoning mogen op een industriele en gestandaardiseerde manier verwerkt 
warden, zolang er altijd maar een algemene uitstraling, die geaccepteerd is in de 
Nederlandse woningbouw gerealiseerd wordt. 
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3.1.3 Uitgangspunt uit de analyse iQbouwproces 
Uit de analyse van de iQbouwmethode kwamen een aantal bijzonderheden en knelpunten 
naar voren. Op basis van deze bijzonderheden en knelpunten heeft de analyse van het 
iQbouwproces het volgende uitgangspunt opgeleverd: 

De materialen in een iQwoning hebben een a/gemeen geaccepteerde uitstraling binnen de 
Neder/andse woningbouw en warden op een industrie/e en gestandaardiseerde manier 
verwerkt. 

Dit uitgangspunt heeft een commercieel karakter en zorgt voor het slagen van het 
iQbouwconcept. 

3.2 Uitgangspunt analyse iQfabriek 
Uit de analyse van de iQfabriek kwamen bijzonderheden en knelpunten naar voren die geleid 
hebben tot een uitgangspunt voor het uitvoeringsconcept. Voor een uitgebreid verslag van 
de analyse van de iQfabriek wordt er verwezen naar bijlage 3. 

3.2.1 Bijzonderheden uit de analyse iQfabriek 
Het meest 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 werkzaamheden en materialen worden naar het 
product (iQelementen) toegebracht, wat kenmerkend is voor een celproductie. Dit is 
opvallend , want fabrieksmatige processen worden juist gekenmerkt door het feit dat het 
product (in dit geval iQelementen) langs verschillende werkstations geleid wordt en 
verschillende bewerkingen ondergaat. Deze efficientere manier van werken wordt ook wel 
een "lopende band" of lijnproductie genoemd . Hoewel de iQbouwmethode gekenmerkt wordt 
door een fabrieksmatig bouwproces, is de nieuwe iQfabriek hier niet op ingericht. De 
iQfabriek is opgebouwd uit 5 hallen (zie afbeelding 3.1 ). Deze hallen zijn op de volgende 
manier ingedeeld: 

I 
ii 
I 

./ 

I 

• Hal 1 : Magazijn en distributie inbouwmaterialen 
• Hal 2 : Afbouw en opslag iQelementen 
• Hal 3 : Kantel en transporthal 
• Hal 4 : Productie van casco iQelementen 
• Hal 5 : Productie wapening 

~ 
~ Hal 2 ~ Hal 2 Hal2 

t:: 

Hal 4 
24 Mallen 

Hal 5 
Wapening 

Haf:f ntel I transport 

· ~ Hal2 
Swoningen 0 12woningen t:: 28woningen j 16woningen c. 8. 

Op slag ~ Opslag ~ Ops lag Afbouw e ~ .... $ .. 
,:: 

Hal 1 Magazijn I Distributie lnbouw 

Afbeelding 3.1: Plattegrond iQfabriek 
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3.2.2 Knelpunten uit de analyse iQfabriek 
Uit de analyse van de iQfabriek blijkt dat er 4 wezenlijk verschillende stromen zijn van 
(afval)materialen. Uit de gemaakte transportketens en visualisaties van materiaalstromen 
blijkt dat er veel verschillende transporthandelingen binnen de iQfabriek plaatsvinden. Vaak 
zijn deze handelingen overbodig en kunnen sommige handelingen, inclusief bijbehorend 
materieel warden overgeslagen . 

3.2.3 Uitgangspunt uit de analyse iQfabriek 
Uit de analyse van de iQfabriek kwamen een aantal b'jzonderheden en knelpunten naar 
voren . Op basis van deze bijzonderheden en knelpunten heeft de analyse van de iQfabriek 
het volgende uitgangspunt voor het afbouwproces van de iQelementen opgeleverd: 

Afbouwen zonder overbodige transportbewegingen voor arbeid, materiaal en materieel. 

Dit uitgangspunt zorgt voor een deel voor de optimalisatie van het iQbouwproces. 

3.3 Uitgangspunt analyse productieproces casco iQelementen 
Uit de analyse van de iQfabriek kwamen bijzonderheden en knelpunten naar voren die geleid 
hebben tot een uitgangspunt voor het uitvoeringsconcept. Voor een uitgebreide behandeling 
van de deze analyse wordt er verwezen naar bijlage 4 en 5. 

3.3.1 Bijzonderheden uit de analyse productieproces casco iQelementen 
Aan de opstelling voor 24 iQelementen in de voorlopige plattegrond van de iQfabriek, is te 
zien dat deze plattegrond gebaseerd is op een productietempo van 24 casco iQelementen 
per dag (na 1 werkdag zijn er 24 casco iQelementen gereed om afgebouwd te warden). Het 
ploegenschema die gemaakt is op basis van de SADT-schema's van het productiesproces 
van casco iQelementen geeft echter een productietempo aan van 1 casco iQelement per 20 
minuten (zie bijlage 5). Om de 20 minuten staat er dus een casco iQelement klaar om 
afgebouwd te warden. Als het afbouwproces hierop zou aansluiten zouden de opstelplaatsen 
voor casco iQelementen in hal 4 overbodig zijn . 

3.3.2 Knelpunten uit de analyse productieproces casco iQelementen 
Volgens het gemaakte ploegenschema die gebaseerd is op de SADT-schema's van het 
productieproces van casco iQelementen is de productie voor casco iQelementen te 
bewerkstelligen met 8 montageploegen, 1 betonploeg en 1 kraanploeg . Qua materieel is het 
heel belangrijk dat bovenloopkraan(en) en de betonkubel op rails elkaar niet in de weg !open 
tijdens de werkzaamheden. Door een goede afstemming dient dit voorkomen te warden. 

3.3.3 Uitgangspunt uit de analyse productieproces casco iQelementen 
Uit de analyse van het productieproces van casco iQelementen kwamen een aantal 
bijzonderheden en knelpunten naar voren. Op basis van deze bijzonderheden en knelpunten 
heeft deze analyse het volgende uitgangspunt voor het afbouwproces opgeleverd: 

Afbouwen in takttijden* van 20 minuten. 

Dit uitgangspunt heeft een industrieel karakter en versterkt het iQbouwconcept qua 
industrieel bouwen . 

*takttijd = Totaal beschikbare productie tijd per dag I Totaal benodigde producten per dag. 

Het woord "takt " kent zijn oorsprong in de Duitse taa/ en betekent vrij vertaald "ritme ''. 
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3.4 Afbakening van gebouwdelen voor de deelplannen 
Het maken van deelplannen is een manier van het beschrijven van een uitvoeringsproces. 
De eerste stap in het maken van deelplannen is het bepalen waar dit uitvoeringsplan voor 
bedoeld is. Men moet dus afbakenen voor welke gebouwdelen het uitvoeringsproces, dat 
beschreven wordt in de deelplannen, bestemd is. Het uitvoeringsplan voor dit 
afstudeerproject is afgebakend en heeft geleidt tot het volgende uitgangspunt. 

Dit uitvoeringsplan is bestemd voor het afbouwproces van casco iQelementen in de fabriek. 

De input voor dit afbouwproces zal dus zijn casco iQelementen. De output van dit 
afbouwproces zullen afgebouwde iQelementen zijn. Deze zijn gereed om uit de iQfabriek 
naar de uiteindelijke bouwplaats getransporteerd te warden en hier geschakeld te warden tot 
een iQwoning. 
Het productieproces van de casco iQelementen wordt dus niet behandeld in dit 
uitvoeringsplan. Het uitvoeringsproces op de uiteindelijke bouwplaats wordt niet 
meegenomen in dit uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan voor het afbouwproces van casco 
iQelementen dient wel rekening te houden met het productieproces van casco iQelementen 
en de werkzaamheden op de uiteindelijke bouwplaats. Seiden zijn relevant tijdens het 
samenstellen van deelplannen voor het afbouwproces van casco iQelementen. 
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3.5 Uitgangspunt schematiseren van activiteiten 
Het afbouwproces van de iQelementen vindt plaats in hal 2 (zie bijlage 2 en 3). Tijdens dit 
afbouwproces moeten de iQelementen verschillende bewerkingen ondergaan. Sommige 
bewerkingen zijn bestemd voor alle iQelementen en sommige bewerkingen zjjn specifiek 
bestemd voor een bepaald iQelement. In de layout van de fabriek is er rekening gehouden 
met dit gegeven. Het heeft geleid tot een specifieke routing door het afbouwproces in hal 2. 
Het afbouwproces bestaat in principe uit 8 hoofdbewerkingen. Deze 8 hoofdbewerkingen zijn 
als volgt ingedeeld: 

1. Aanbrengen lnstallatieleidingen 
2. Aanbrengen lsolatie 
3. Kantelen iQelement 
4. Monteren Gevel of Trap 
5. Monteren 8innenwanden 
6. lnstalleren Keuken en Toilet 
7. Uitvoeren Kleine Afbouw 
8. lnstalleren 8adkamer 

Schema 3.1 geeft de relaties tussen de verschillende hoofdbewerkingen aan in een SADT
schema. 

1 
~., 

lflataJllllJele10<n119'1 2 
Aanbrengen 

lsolat"' 

AfbouWf>i"OC'S iQfa k 

Schema 3.1: SADT afbouwproces iQfabriek 

5 
Monteren 

Bmnem•o1oden 

Zoals al eerder is vermeld zijn niet alle bewerkingen van toepassing op elk iQelement. Welke 
bewerkingen van toepassing zijn op welke iQelementen kan verschillen per iQwoning . Voor 
dit uitvoeringsplan is er een voorbeeld van een basisplattegrond voor een iQwoning gebruikt. 
Deze plattegrond is te zien in afbeelding 3.2. Afbeelding 3.3 laat een exploded view zien van 
de basis plattegrond. De iQelementen zijn op de volgende manier genummerd : 

• 81 : iQelement op begane grond met voorgevel 
• 82 : iQelement op begane grond met trap 
• 83 : iQelement op begane grond met achtergevel 
• V1 : iQelement op 1 e verdieping met voorgevel 
• V2 : iQelement op 1 e verdieping met trap 
• V3 : iQelement op 1 e verdieping met achtergevel 
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Afbeelding 3.2: Basis plattegrond iQwoning 
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Afbeelding 3.3: Exploded view basis plattegrond 
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Hoofdbewerkingen Afbouwproces iQelementen 

i i 

I j 
Q 

\ir. Hoofdbewerklng Bl 82 
1 Aanbrengen lnstallati'eleidingen WEL WEl 
2 Aanbrengen lsolatie WE1. Wit 
3 Kantelen iQelement WEL WEL 
4 Monteren Gevel of trap WfL WEl 
s Monteren Binnenwanden 

6 lnstalleren Keuken en Toilet 

7 Uitvoeren Kleine Afbouw 
8 lnstalleren Badkam-er 

Legenda : scores met kleuren 

Niet van toepassing 

Begane grand met voorgevel iQelement st 

Begane grand met trap iQelement st 

B3 Begane grond met achtergevel iQelement st 

Vl Verd:eping met voorgevel iQelement st 

V2 Verdiepmg met trap iQelement st 

V3 Verdieping met achtergevel iQelement st 

Tabet 3.1: Hoofdbewerkingen afbouwproces iQelementen 

i i 
ii ~ 
Oi Oi 
Q Q 

Wei van toepassing 

WEL 

Ballast Nedam 
uouw n OnTwlkk~lln 

i i 
ii j ~ 

In tabel 3.1 is er te zien dat hoofdbewerking 2 van toepassing is op alle iQelementen op de 
begane grond. Hoofdbewerking 1 en 3 tlm 5 is van toepassing op alle iQelementen behalve 
iQelement 83. In de basis plattegrond, die als uitgangspunt fungeerde voor dit 
uitvoeringsplan, heeft iQelement 83 geen binnenwanden. Het is echter wel mogelijk dat 
iQelement 83 in een andere plattegrond wel binnenwanden heeft. Hoofdbewerking 6 is van 
toepassing op iQelement V1. Hoofdbewerking 7 is van toepassing op iQelementen 82, 83, 
V2 en V3. Hoofdbewerking 8 is van toepassing op iQelement V1 . Het schematiseren van 
activiteiten heeft het volgende uitgangspunt opgeleverd: 

Niet a/le afbouwactiviteiten zijn van toepassing op a/le iQelementen. 

Dit uitgangspunt heeft vooral invloed op het terrein-, transport- en tijdsplan van het 
uitvoeringsplan voor het afbouwproces van een iQwoning. 
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3.6 Uitgangspunten Deelplannen 
Deze paragraaf zal de uitgangspunten per deelplan behandelen. De deelplannen die aan 
bod komen zijn: 

• Terreinplan 
• Transportplan 
• Tijdsplan 
• Montageplan 
• Veiligheidsplan 

3.6.1 Uitgangspunt Terreinplan 
De verdeling van de verschillende hoofdbewerkingen en het wel of niet van toepassing zijn 
op specifieke iQelementen zijn de basis geweest voor de lay-out van het gedeelte van hal 2 
waar het afbouwproces plaats gaat vinden (zie afbeelding 3.4 ). 

Het afbouwproces vindt plaats volgens een lijnproductie. De hoofdbewerkingen 1 Um 5 
vinden plaats op dezelfde productielijn . Alie iQelementen gaan over deze productielijn en 
deze productielijn heeft oak dezelfde takttijd van 20 minuten. De hoofdbewerkingen 6 Um 8 
krijgen ieder een aparte productielijn. De productielijn splitst zich in 3 productielijnen met per 
productielijn een specifieke hoofdbewerking. De iQelementen splitsen zich oak en verdelen 
zich over deze 3 productielijnen. De takttijden in deze productielijnen zijn daarom 
verschillend. 

In principe zijn er 4 productielijnen in het afbouwproces. Deze 4 productielijnen zijn op de 
volgende manier ingedeeld. 

11 

• Productielijn 1: Hoofd (Hoofdbewerking 1Um 5) 
• Productielijn 2: Keuken (Hoofdbewerking 6) 
• Productielijn 3: Kleine Afbouw(Hoofdbewerking 7) 
• Productielijn 4: Badkamer (Hoofdbewerking 8) 

c: .. 
Hal2 ~ 

" 8 woningen 8. 
Opslag ~ 

,:: 

E 

Hal2 ~ 
12 woningen ~ 

Opslag c: 

~ 

Hal 2 
28woningen 

Opslag 

Hals 
Wapening 

Hal4 
24Mallen 

Hal3Kan.,WT ·· n~~ 

~ I 
.S 

-
Hal2 

U 16 woningen 
! Afbouw ,_ 

Hal 1 Magazijn I Distributie lnbouw 

/ ~------
Afbeelding 3.4: Afbouwgedeelte Hal 2 iQfabriek 
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Afbeelding 3.5 geeft een plattegrond weer van het gedeelte van hal 2 waar het afbouwproces 
plaats moet gaan vinden. Te zien is dat alle iQelementen over productielijn 1 (rose) gaan. Op 
of aan productielijn 1 vinden hoofdbewerkingen 1 t/m 5 plaats. Na hoofdbewerking 5: 
monteren binnenwanden verdelen de iQelementen zicht over productielijn 2: keuken (groen), 
productielijn 3: kleine afbouw (paars) en productielijn 4: badkamer (geel). In afbeelding 3.6 is 
dezelfde situatie weergegeven in perspectief. 

Tabel 3.2 geeft per iQelement weer over welke productielijnen deze gaat. Te zien is dat 
iQelement B 1 over productielijn 1 en 2 gaat. De iQelementen B2, B3, V2 en V3 gaan over 
productielijn 1 en 3. Als laatst gaat iQelement V1 over productielijn 1 en productielijn 4. 

nr. iQelement I Productielijn: 

Bl Begane grand met voorgevel 

B2 Begane grand met rap 

B3 Begane grand met achtergevel 

Vl Verdieping met voorgevel 

V2 Verdieping met trap 

V3 Verdieping met achtergevel 

Legenda : scores met kleuren 

Wei van toepassing 

Productielijn 1: Hoofd 1. anbrengen Isola ie 

2. Aanbrengen lnstallatieleidingen 

3. Kantelen iQelement 

4. Monteren Gevel of Trap 

5. Monteren Binnenwanden 

Praductielijn 2: Keuken 6. lnstalleren Keuken en Toilet 

Praductielijn 3: Kleine Afbouw 7. Uitvoeren Kleine Afbouw 

Praductielijn 4: Badkamer 8. lnstalleren Badkamer 

Tabet 3.2: Productielijnen afbouwproces iQe/ementen 

Het uitgangspunt voor het terreinplan is: 

Het afbouwproces wordt verdeeld over 4 verschillende productielijnen. 

Door het afbouwproces te verdelen over 4 verschillende productielijnen kunnen er per 
productielijn specifieke bewerkingen warden uitgevoerd. Verder kan elke productielijn ook 
een ander productietempo volgen. 
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Afbeelding 3. 5: Productielijnen plattegrond 
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3.6.2 Uitgangspunt Transportplan 
De materialisatie van een iQwoning is onderdeel van het transportplan . Om te bepalen welke 
materialen geschikt zijn per gebouwdeel zijn er een aantal algemene criteria opgesteld. Deze 
criteria zijn gebaseerd op al eerder genoemde uitgangspunten. Deze criteria hoeven niet per 
se op alle gebouwdelen van toepassing te zijn. Naast de algemene criteria kunnen er per 
gebouwdeel specifieke criteria toegepast warden. lndien dit het geval is, warden deze eerst 
toegelicht. Uiteraard moeten alle afbouwmaterialen voldoen aan de kwaliteitseisen van het 
bouwbesluit. 

In deze paragraaf warden de algemene criteria behandeld in hierarchische volgorde. In 
principe zijn er 2 soorten criteria . Er zijn go/no go criteria. Dit zijn harde criteria waaraan een 
afbouwmateriaal wel of niet voldoet. Als het materiaal er niet aan voldoet is het niet geschikt 
als afbouwmateriaal. Er zijn oak relatieve criteria. Afbouwmaterialen scoren op deze criteria 
meer of minder goed ten opzichte van elkaar. De volgende criteria zijn opgesteld: 

1. Geaccepteerde uitstraling. 
De afbouwmaterialen die gebruikt warden moeten een uitstraling hebben die geaccepteerd is 
binnen de Nederlandse woningbouw. Dit is een hard criterium. Per Gebouwdeel zal er 
gespecificeerd moeten warden wat wel en wat niet een algemeen geaccepteerde uitstraling 
is. 

B. Gevel Binnenblad: 
• Cellenbeton. 
• Kalkzandsteen. 
• Baksteen. 
• Beton 
• Afwerklaag van gipsplaat. 

C. Gevel Buitenblad: 
• Baksteen. 
• Bekleding met rabatdelen. 
• Gevelpleister. 

D. Gevel Binnenwanden: 
• Baksteen. 
• Kalkzandsteen. 
• Cellenbeton. 
• Systeemwand afgewerkt met gipsplaat. 

E. Elektra lnstal/aties: 
• Elektraleidingen mogen niet in het zicht warden aangebracht met uitzondering van 

technische ruimtes. 
o lnstorten in beton 
o Verwerken in gefreesde sleuven (steenachtige wanden) 
o Verwerken in systeemwand 
o Verwerken in kruipruimte I tussen elementen in 
o Verwerken in plint I goat 

F. Waterleidingen : 
• Waterleidingen mogen niet in het zicht warden aangebracht met uitzondering van 

technische ruimtes, de zolder enter plaatse van lozingstoestellen. 
o lnstorten in beton 
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o Verwerken in gefreesde sleuven (steenachtige wanden) 
o Verwerken in systeemwand 
o Verwerken in kruipruimte I tussen elementen in 

G. Mechanische ventilatie: 
• Leidingen t.b.v. mechanische ventilatie mogen niet in het zicht warden aangebracht 

met uitzondering van technische ruimtes en de zolder. 
o lnstorten in beton 
o Verwerken in kruipruimte I tussen elementen in 

H. Binnenriolering: 
• Leidingen t.b.v. de binnenriolering mogen niet in het zicht warden aangebracht, met 

uitzondering van technische ruimtes, de zolder enter plaatse van lozingstoestellen. 
o lnstorten in beton 
o Verwerken in kruipruimte I tussen elementen in 

2. Flexibel. 
De keuze van afbouwmaterialen of afbouwsystemen moet niet een beperkende factor zijn 
voor de mogelijkheden van het toepassen van meerdere plattegronden en (gevel)indelingen. 
Het materiaal of bouwsysteem moet toepasbaar zijn in combinatie met meerdere materialen. 
Dit is een hard criterium. 

3. Geconditioneerd bouwen 
De gekozen afbouwmaterialen en afbouwsystemen moeten toepasbaar zijn onder 
geconditioneerde omstandigheden in een fabriek. In dit criterium moet meegenomen warden 
dat de iQelementen nadat ze afgebouwd zijn, getransporteerd moeten warden naar de 
bouwplaats. Afbouwmaterialen mogen na verwerking niet uit een iQelement steken. Dit is 
een hard criterium. 

4. Relatief weinig arbeid 
Het afbouwproces dat plaats vindt op de afbouwlocatie moet uitgevoerd warden met zo min 
mogelijk arbeid . De bouwmethode die het minste arbeid vereist op de afbouwlocatie is het 
meest geschikt. Op deze manier beperk je het aantal taktstations in iQfabriek. Uiteraard 
moet de arbeid plaatsvinden onder veilige omstandigheden. Dit is een relatief criterium. 

5. Relatief /aag gewicht 
In verband met het transport van de afgebouwde iQelementen naar de bouwplaats toe is het 
van belang dat er zo licht mogelijke afbouwmaterialen gebruikt warden. Verder mag het 
toegepaste afbouwmateriaal, in geval van de gevel, er niet voor zorgen dat de dieplader die 
het iQelement moet vervoeren excentrisch belast wordt. Dit is een relatief criterium. 

Voor het onderdeel materialisatie van het transportplan is het volgende uitgangspunt 
opgesteld: 

Een afbouwmateriaa/ moet vo/doen aan van te voren opgestelde criteria. In hierarchische 
vo/gorde zijn de volgende criteria opgesteld: 

1. Geaccepteerde uitstraling 
2. Flexibel 
3. Geconditioneerd bouwen 
4. Relatief weinig arbeid 
5. Relatief laag gewicht 
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3.6.3 Uitgangspunt Tijdsplan 
Het afbouwproces vindt plaats volgens verschillende productielijnen (zie paragraaf 3.6.1 ). 
Aan deze productielijnen zijn specifieke werkzaamheden en takttijden gekoppeld. Welke 
werkzaamheden plaats vinden per productielijn staat beschreven in het tijdsplan. 

Productielijn 1 is de eerste productielijn in het afbouwproces. Deze productielijn heeft een 
takttijd van 20 minuten. De laatste bewerking in productielijn 1 is het monteren van 
binnenwanden. Productielijn 1 bestaat inclusief de kantelplek uit 12 opstelplekken waar er 
aan of in de iQelementen gewerkt kan worden. Een iQelement verblijft 240 minuten (12 takt
tijden van 20 minuten) op productielijn1. 

In productielijn 2 worden de iQelementen met een keuken en een toilet afgebouwd. In de 
basisplattegrond (paragraaf 3.5) is dit iQelement 81. Omdat er rekening gehouden dient te 
worden met droogtijden van het tegelwerk in het toilet, wordt er in productielijn 2 niet gebruik 
gemaakt van takttijden. Het afbouwproces in productielijn 2 volgt een dagcyclus. Als men uit 
gaat van een productie van 4 iQwoningen per dag betekent dit ook dat er per dag 4 
iQelementen 81 aangevoerd worden aan productielijn 2. De eerste vier opstelplekken aan de 
rechterkant hebben daarom ook een bufferfunctie. Aan het begin van de dag zijn deze eerste 
vier opstelplekken leeg en wordt deze bufferzone in de loop van de dag "gevuld" met 
iQelementen 81 vanuit productielijn 1 (zie afbeelding 3.6). Aan het eind van een 
productiedag (na werktijd) worden de vier meest linkse iQelementen in productielijn 2 (deze 
zijn dan inmiddels afgebouwd) met de bovenloopkraan getransporteerd naar het 
opslaggedeelte van hal 2. De shuttlewagen (zie transportplan) transporteert de overige 
iQelementen dan 4 opstelplekken verderop naar links. Op deze manier zijn de eerste vier 
opstelplekken, als bufferzone aan de rechterkant van productielijn 2 weer vrij voor de 
volgende productiedag . Gedurende de productiedqg (8:00 - 17:00) worden er in productielijn 
2 geen iQelementen verplaatst, behalve dan in de bufferzone. Een iQelement welke 
afgebouwd wordt op productielijn 2 verblijft maximaal gedurende 4 productiedagen op 
productielijn 2. 

Afbeelding 3.6: Bufferzone productielijn 2 en 3 

In productielijn 3 worden de iQelementen afgebouwd welke geen keuken of badkamer 
bevatten. In de basisplattegrond (paragraaf 3.5) zijn dit de iQelementen 82, 83, V2 en V3 . 
Productielijn 3 bevat 2 opstelplekken . Door de productievolgorde die aangehouden wordt in 
de lijnproductie betekent dit dat een iQelement maximaal 60 minuten verblijft in productielijn 
3, waarna een iQelement geheel afgebouwd moet zijn. 
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In productielijn 4 warden de iQelementen met een badkamer afgebouwd. In de 
basisplattegrond (paragraaf 3.5) is dit iQelement V1. Omdat er rekening gehouden dient te 
warden met droogtijden van het tegelwerk in de badkamer, wordt er in productielijn 4 niet 
gebruik gemaakt van takttijden. Het afbouwproces in productielijn 4 volgt vergelijkbaar met 
productielijn 2 een dagcyclus. De eerste vier opstelplekken aan de rechterkant vormen 
eveneens een bufferzone die gedurende de dag gevuld wordt met iQelement V1. Een 
iQelement welke afgebouwd wordt op productielijn 4 verblijft maximaal gedurende 4 
productiedagen op productielijn 4. 

Uitgangspunt voor het tijdsplan is: 

In productielijn 1 en 3 wordt er gebruik gemaakt van takttijden en in productielijn 2 en 4 wordt 
er gebruik gemaakt van dagcyclussen. 
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3.6.4 Uitgangspunt Montageplan 
In dit uitvoeringsplan worden er 3 montageplannen behandeld. Dit zijn de volgende 
montageplannen: 

Montageplan voor HSB-binnenbladen. 
Montage plan voor trappen. 
Montage plan voor vlasvezelwandpanelen. 

Er is gekozen om een montageplan voor deze onderdelen te maken, omdat deze onderdelen 
in alle iQelementen voor kunnen komen. Elk iQelement bevat immers een trap of een HSB
binnenblad en elk iQelement kan mogelijk een binnenwand bevatten. 
Per montageplan zullen de positioneerpunten gevisualiseerd en besproken worden in 
hoogte-, diepte-, en langsrichting. De keuzes voor het positioneren, fixeren en verplaatsen 
van het gebouwdeel worden per montageplan samengevat in een tabel als checklist. De 
montageplannen volgen een systematiek die uniform is aan het feit dat de te monteren 
gebouwdelen woningspecifiek zijn en niet altijd dezelfde afmetingen en verschijningsvorm 
hebben. Omdat het monteren van een onderdeel binnen een bepaalde takttijd uitgevoerd 
moet worden, is er voor de montageplannen het volgende uitgangspunt opgesteld: 

Voor het positioneren van onderdelen wordt er zovee/ mogelijk gebruik gemaakt van het 
principe van gedwongen positioneren. 

3.6.5 Uitgangspunt Veiligheidsplan 
Het veiligheidsplan heeft als doel onnodige improvisatie, ongevallen en ziekte tijdens het 
afbouwproces in de iQfabriek te voorkomen. De essentie van een veiligheidsplan is dat er 
voor aanvang van de betreffende afbouwwerkzaamheden een analyse van veiligheids- en 
gezondheidsrisico's voor die afbouwwerkzaamheden heeft plaatsgevonden. De algemene 
gedragsregels worden beschreven en tot slot worden alle risico's en bijbehorende 
maatregelen weergegeven in een tabel. De risico's zijn altijd specifiek gekoppeld aan een 
bewerking en eventueel bijbehorend materieel. Dit heeft geleid tot het volgende uitgangspunt 
voor het veiligheidsplan: 

Specifieke risico's en bijbehorende maatregelen warden verdee/d over de volgende 3 
categorieen: 

• Algemeen 
• Werken op hoogte 
• Transport en materieel 

De algemene risico's zullen van toepassing zijn op alle werkzaamheden gedurende het 
afbouwproces. De risico's en maatregelen betreffende het werken op hoogte zijn vooral van 
toepassing op de afbouwwerkzaamheden die plaats vinden op productielijn 1 en 3. De 
risico's en maatregelen omtrent transport en materieel zijn specifiek gebonden aan het 
gebruik van bepaald materieel en het transporteren van elementen met behulp van 
heftrucks, shuttlewagens en (bovenloop)kranen. 

Eindrapport "Het uitvoeringsp/an voor het afbouwproces van een iQwoning " F.F.J.K. Renjaan Maart 2011 Paglna 34 



TU/e Ballast Nedam 
ou\jj t• O!ltwlkk l1ng 

3.7 Uitvoeringsmotto 
Om de verschillende uitgangspunten uit het uitvoeringsconcept te versterken is er een motto 
opgesteld. Dit motto versterkt de belangrijkste uitgangspunten. 

Het uitvoeringsmotto op basis van de opgestelde uitgangspunten is: 

In een fabriek geconditioneerd afbouwen volgens een "lopende band" principe met takttijden. 

Er is voor dit uitgangspunt gekozen omdat deze het "fabrieksmatig bouwen" op twee 
manieren versterkt. 

• "In een fabriek geconditioneerd afbouwen .... " geeft aan dat het afbouwproces in een 
fabriek ender geconditioneerde en weersonafhankelijke omstandigheden gebeurt. 

• " ..... . volgens een "lopende band" principe met takttijden. " geeft aan dat het om een 
industrieel productieproces gaat. Dit industrieel productieproces is continu. De takttijd 
geeft de snelheid oftewel het ritme aan van dit productieproces. 

Het uitvoeringsconcept benadrukt niet het commerciele uitgangspunt (zie paragraaf 3.1 ). 
Deze dient echter wel meegenomen te warden tijdens het ontwikkelen van een 
uitvoeringsplan voor het afbouwproces van iQelementen. 
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4. Terreinplan afbouwproces iQfabriek 
In dit terreinplan wordt de indeling van de iQfabriek beschreven. Een eerste doel van een 
terreinplan is een zo efficient 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 2 
waar het afbouwproces plaats zal gaan vinden. Dit terreinplan voor het afbouwproces is 
gebaseerd op het uitvoeringsconcept welke beschreven staat in hoofdstuk 3. 

Om een terreinplan te maken dient men 4 stappen te doorlopen (zie schema 4.1 ). Deze 4 
stappen zijn: 

1. Verzamelen van gegevens over de plaatselijke situatie. 
2. Keuze van transportmiddelen. 
3. De lay-out bepalen van de opstelplekken. 
4. Het vaststellen van het terreinplan. 

1 
V43rzamelen 

gegevens situatie 

2. 
Keuze van 

transportmiddelen 

Schema 4. 1: Stappenplan terreinplan 

3. 
Lay-out 

Opstelplekken 

4. 
Vaststellen 
Terretnplan 

4.1 Verzamelen van gegevens over de plaatselijke situatie 
De iQfabriek is opgebouwd uit 5 hallen (zie afbeelding 4.1 ). Deze hallen zijn op de volgende 
manier ingedeeld: 

! 

i 

' I 

• Hal 1 : Magazijn en distributie inbouwmaterialen 
• Hal 2 : Afbouw en opslag iQelementen 
• Hal 3 : Kantel en transporthal 
• Hal 4 : Productie van casco iQelementen 
• Hal 5 : Productie wapening 

c: 
~ 

Hal 2 ~ 
t'. 

8 woningen g_ 
Opslag ~ 

.= 

c: 

Hal 2 ~ 
12 woningen ~ 

Opslag ~ 
.= 

Hal 2 
28 woningen 

Ops lag 

Hal 4 
24 Mallen 

Hal 5 
Wapening 

ante I transport 

Hal2 
16 woningen 

Afbouw 

I/ 

I 
Hal 1 Magazijn I Distributie lnbouw 

Afbeelding 5.1: Plattegrond iQfabriek 
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4.1.1 Hal 5 : Productie wapening 
Hal 5 heeft een oppervlakte van 1800m2 en een vrije hoogte van 15m hoog. Hal 5 zal 
ingericht warden voor de productie van de wapening voor de iQelementen (zie schema 4.2). 
De wapening van een iQelement kan verdeeld warden in 4 onderdelen. Deze onderdelen zijn 
op de volgende manier benoemd: 

• Wapeningsnet voor de vloer van een iQelement 
• Wapeningsnet voor de wanden van een iQelement (links en rechts) 
• Wapeningsnet voor het plafond van een iQelement 

Afbeelding 4.2: Werktafel en houten ma/ tbv. wapeningsproductie 

Deze wapeningsonderdelen warden op 3 verschillende werktafels gemaakt (zie afbeelding 
4.2). Aan de hand van wapeningstekeningen warden er buigstaten gemaakt. 
Als de verschillende wapeningsonderdelen gereed zijn warden ze met een bovenloopkraan 
getransporteerd naar een houten ma/. 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 mal waarin een iQelement uiteindelijk gestort gaat warden. 
Alie sparingen, doorvoeren en elektravoorzieningen zijn aangegeven op de mal. Hierdoor 
kan er eventueel wapening warden weggeknipt. De voorzieningen die aangegeven zijn op de 
mal zijn een leidraad voor het bevestigen van elektraleidingen op de wapening. Als de 
elektraleidingen bevestigd zijn op de wapening, kan deze getransporteerd warden naar hal 4. 

Mak en 
Wapeningsnet 

Vloer 

Mak en 
Wapeningsnet 

Wand 

Mak en 
Wapeningsnet 

Plafond 

Werkzaamheden Hal 5 

Bevestigen 

l---i•~ Leidingen -----~I Samenstellen 
Vloerverwarming , I Netten I w.,.. .. 

Schema 4. 2: SADT-schema werkzaamheden ha/ 5 

Bevestigen 
..___.i Elektraleidingen 
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4.1.2 Hal 4 : Productie van casco iQelementen 
Hal 4 heeft een oppervlakte van 4352m2 en een hoogte van 1 Sm. De productie van de casco 
iQelementen vindt plaats in hal 4 van de iQfabriek (zie schema 4.3). In deze hal staan er 24 
mallen, die elke dag gelost en weer volgestort worden in een dagcyclus. Een mal bestaat uit 
een vaste binnen kist en een buitenkist welke uit 2 delen bestaat. Hal 4 staat in verbinding 
met een betoncentrale en er is stortmaterieel aanwezig om de mallen vol te storten. De 
eerste werkzaamheden aan een mal hebben betrekking tot het lossen van de mallen. Het 
uitgangspunt hiervoor is dat een gestort iQelement voldoende is uitgehard. Tijdens het 
lossen van de mal, bewegen de delen van de buitenkist van de binnenkist af. Voordat de 
mallen hydraulisch gelost kunnen worden, moeten er eerst een aantal koppelingen en 
voorzieningen verwijderd worden. Nadat de mal hydraulisch gelost is, kan het gestorte 
iQelement eruit getransporteerd warden. Nu de mal "leeg" is kan deze schoongemaakt en 
geprepareerd worden tbv. van de volgende stort. Nadat de wapening in de mal is geplaatst, 
worden er sparingen en voorzieningen tbv. elektra op de mal geplaatst. Hierna kan de mal 
weer gesloten worden door de delen van de buitenkist hydraulisch naar de binnenkist te 
bewegen. Nadat de mal gesloten is kan er beton worden gestort. Voor een gedetailleerdere 
beschrijving van de werkzaamheden die plaats vinden in hal 4 kan er verwezen worden naar 
bijlage 4 en bijlage 5. 

Werkzaamheden Hal 4 

Lossen Mal 
iQelementen 

Transporteren 
(uitdemal) 

Mal 
PreparenA 

Schema 4.3: SADT-schema werkzaamheden hat 4 

4.1.3 Hal 3 : Transporteren 

Wapening 
Transporteren ~ 
(naar de mall 

Prepareren 
MalB 

Belon 
Storten 

Hal 3 is heeft een oppervlakte van 1152m2 en is 15m hoog. Hal 3 is bedoeld als tussenhal 
en is gereserveerd als transportstrook voor iQelementen en afbouwmaterialen. In hal 3 
bevindt zich een bordes die toegankelijk is vanaf de werkvloer. Het bordes bevindt zich op 
7m hoogte, is 8m breed en 128m lang. Vanaf dit bordes heeft men goed overzicht en uitzicht 
op hal 2 en hal 4. In hal 3 vinden geen werkzaamheden plaats. Zie ook bijlage 3. 

4.1.4 Hal 2 : Afbouw en opslag iQelementen 
Hal 2 is de grootste hal van de fabriek, heeft een oppervlakte van 7888m2 en is 18m hoog. 
Hal 2 is opgedeeld in 2 gedeeltes. Er is 2992m2 gereserveerd t.b.v. het afbouwen van 
iQelementen. Dit gedeelte zal uitgebreid aanbod komen in de rest van dit hoofdstuk. Verder 
is er 4896m2 gereserveerd als opslag voor afgebouwde iQelementen. Deze iQelementen 
zullen samengesteld als iQwoning opgeslagen worden. Er kunnen 48 iQwoningen (288 
iQelementen) worden opgeslagen in het opslag gedeelte van hal 2. In hal 2 bevind zich een 
bovenloopkraan die de iQelementen alleen in de breedte van de hal kan oppakken. De 
iQelementen moeten daarom ook tijdens de opslag en het afbouwproces in de breedte van 
hal 2 worden opgesteld. 
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4.2 Keuze van interne transportsystemen iQelementen 
In de iQfabriek vindt het afbouwproces plaats volgens een lijnproductie (zie oak hoofdstuk 3). 
Kenmerkend aan een lijnproductie is dat het uiteindelijke product langs verschillende 
bewerkingsstations getransporteerd wordt. De uiteindelijke producten in het afbouwproces 
zijn de iQelementen zelf. De iQelementen zijn dan oak de belangrijkst te vervoeren 
onderdelen in het afbouwproces. Deze paragraaf beschrijft de voor- en nadelen van de 
verschillende opties voor het intern transporteren van iQelementen. 

Voor het transporteren van de iQelementen tijdens het afbouwproces zijn er verschillende 
transportsystemen (en combinaties hiervan) mogelijk. Om een goeie afweging te kunnen 
maken en de verschillende opties te kunnen vergelijken zijn er een aantal transportsystemen 
bekeken . Per transportsysteem is er een SWOT-analyse gemaakt, om op die manier de 
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen per systeem in kaart te brengen. 

Het maken van een SWOT-analyse beschrijft de volgende stappen: 

1. Het benoemen van sterke en zwakke punten. 
2. Het benoemen van kansen en bedreigingen. 
3. De verbanden leggen tussen de sterke en zwakke punten en de kansen en 

bedreigingen in een confrontatiematrix. 

1. 2. 
3. Benoemen 

Sterke/zwakke 
punten 

·• Benoemen 
Kansen en 

bedreigingen 

~ Opstellen 
Confrontatiematrix 

Schema 4.5: Stappenplan SWOT-Analyse 

Door verbanden te leggen tussen de sterktes en zwaktes en de kansen en bedreigingen, 
warden er strategieen geformuleerd. Er zijn 4 soorten strategieen. Deze 4 soorten 
strategieen warden op de volgende manier opgesteld. 

1. Door gebruik te maken van de sterke punten, warden kansen benut. 
2. Door gebruik te maken van de sterke punten, warden bedreigingen voorkomen. 
3. Door zwakke punten te verbeteren, warden kansen benut. 
4. Door zwakke punte te verbeteren, warden bedreigingen voorkomen. 
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In tabel 4 .3 is te zien hoe sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen en de bijbehorende 
strategieen warden weergegeven in een confrontatiematrix. 

Confrontatiematrix SWOT-analyse "Voorbeeld" 

Kan sen Bedrelgingen 

I Kans 1 I Kans 2 Bedreiging 1 I Bedreiging 2 

Ill Sterkte 1 Door gebruik te maken van de sterke Qj 
Door gebruik te ma ken van de sterke .... 

~ Sterkte 2 punten, worden bedreigingen ... 
punten, worden kansen benut. Qj 

t;; 
Sterkte 3 voorkomen. 

Ill Zwakte 1 
Qj 

Door zwakke punten te verbeteren, Door zwakke punten te verbeteren, .3iil Zwakte 2 ftl worden kansen benut. worden bedreigingen voorkomen. ~ 
N Zwakte 3 

Tabel 4.3: Voorbeeld confrontatiematrix SWOT-analyse 

Op basis van deze SWOT-analyses zijn er een aantal criteria opgesteld waaraa n een 
transportsysteem moet voldoen. Op basis van deze criteria blijkt welk transportsysteem het 
meest geschikt is voor het transporteren van de iQelementen. De transportsystemen die 
behandeld warden zijn: 

• Losse transportdolly's met zwenkwielen 
• Transportbaan 
• Transportbaan in combinatie met shuttlewagens 
• Shuttlewagens in combinatie met vaste opstelplekken 

4.2.1 Basisgegevens voor intern transport iQelementen 
De iQelementen die getransporteerd moeten warden tijdens het afbouwproces hebben een 
hoogte van 3080mm. De binnenmaat hoogte is 2640mm. De breedte (diepterichting 
iQwoning) kan varieren van 2100mm tot 3400mm en lengte (beukmaat iQwoning) is 
5400mm. In de toekomst dient er rekening gehouden te warden met het feit dat deze 
beukmaat kan varieren tot 6300mm. 

De iQelementen warden in de mallen op zijn kant gestort en tijdens het afbouwproces 90° 
gekanteld, zodat ze "rechtop" komen te staan. Dit heeft als gevolg dat de iQelementen 
tijdens het afbouwproces in productielijn 1 op zijn kant en "rechtop" moeten warden 
getransporteerd. In productie lijn 2 Um 4 warden de iQelementen alleen maar rechtop 
getransporteerd. 

Onder de vloer en op het plafond van een iQelement bevinden zich ribben. Het iQelement is 
hier dus niet vlak. Er wordt uitgegaan dat de iQelementen alleen een dragend vermogen 
hebben ter plaatse van de wanden. Deze 110mm dikke wanden zullen uiteindelijk oak op de 
definitieve bouwplaats de krachten afdragen naar de fundering. 

Voor de draagcapaciteit van de transportmiddelen gaat men uit van de zwaarste last welke 
getransporteerd moet warden. Een iQelement inclusief afbouw weegt maximaal 18 ton. 
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4.2.2 SWOT-analyse "Losse transportdolly's met zwenkwielen" 
Voor het intern transport tijdens de afbouwfase is het mogelijk om gebruik te maken van 
losse transportdolly's op zwenkwielen . Een transportdolly bestaat uit een stalen frame en 
een viertal zwenkwielen. Per iQelement zijn er 4 transportdolly's nodig om een iQelement te 
transporteren. De aandrijving is niet ge"fntegreerd. De iQelementen kunnen extern in 
beweging warden gezet door een heftruck of elektrische palletwagen. 

Afbee/ding 4.8: Losse transportdolly 's met zwenkwielen {bron rechts: www.wielencentrale.nl) 

Een transportdolly kan de krachten pas goed afdragen wanneer deze goed contact heeft met 
ondergrond. In de praktijk is dit niet altijd het geval. Als veiligheidsmarge wordt er gebruik 
gemaakt van een vuistregel. Deze vuistregel stelt dat de maximale last van 18 ton gedragen 
moet kunnen warden door 3 transportdolly's. Dit houdt in dat een transportdolly een 
maximale last moet kunnen dragen van 6 ton. Een transportdolly heeft 4 zwenkwielen . Oak 
voor deze zwenkwielen geldt dat minstens 3 zwenkwielen de maximale last van 6 ton per 
transportdolly moet kunnen dragen. Dit houdt in dat elk zwenkwiel een belast moet kunnen 
warden tot 2 ton . Afbeelding 4.9 geeft een weergave hoe een iQelement getransporteerd kan 
warden dmv. 4 losse transportdolly's. 

-·---- 7 
I 

r 
J 

Afbeelding 4.9: iQelement op Josse transportdo/Jy 's met zwenkwielen 
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Sterke punten /osse transportdo/ly's met zwenk wielen 
Wanneer men gebruik maakt van losse transportdolly's kunnen er verschillende afmetingen 
van iQelementen getransporteerd warden. Het stalen frame is voorzien van een aanslag 
waar de dragende wanden van een iQelement in kan vallen. De besturing hoeft niet 
geautomatiseerd te warden en men is niet gebonden aan een vaste productie route langs de 
productielijn. 

Zwakke punten /osse transportdol/y's met zwenkwielen 
Wanneer men gebruik maakt van losse transportdolly's is de beoogde takttijd tijdens het 
afbouwproces afhankelijk van de capaciteit van de externe aandrijving. Er ontstaat een extra 
transportstroom van lege transportdolly's. Deze moeten immers van het einde van de 
productielijn teruggetransporteerd warden naar het begin van de productielijn van het 
afbouwproces. Wanneer men iQelementen op losse transportdolly's in beweging zet, zijn de 
transportbewegingen niet geheel voorspelbaar. Door de zwenkwieltjes zijn de bewegingen 
vergelijkbaar met de bewegingen van een winkelwagentje. 

Kansen /osse transportdol/y's met zwenkwie/en 
Omdat er geen vaste routing is, hoeft het productieproces tijdens een incident (bv. een 
kapotte transportdolly) niet stil te staan. Door de flexibiliteit kunnen iQelementen relatief 
simpel uit de lijnproductie gehaald warden. Het productieproces blijft altijd flexibel en 
aanpasbaar. Dit geldt voor de productieroute en de productiecapaciteit. 

Bedreigingen /osse transportdo/ly's met zwenkwielen 
Er is geen vaste routing of geleiding van het proces. Hierdoor kan de procesrouting 
ongestructureerd warden. De grootste bedreiging welke kan voorkomen is wanneer het 
beoogde productietempo niet gehaald kan warden. 

Strategieen sterke punten I kansen 
Het productieproces blijft flexibel. Men kan namelijk verschillende afmetingen transporteren 
met losse transportdolly's. Het transportsysteem behoeft geen automatisering, waardoor 
uitbreiden relatief simpel is. Er is geen vaste routing waardoor de procesroute altijd 
aanpasbaar is. 

Strategieen sterke punten I bedreigingen 
Tijdens een incident hoeft het gehele productieproces niet stilgezet te warden, omdat een 
iQelement zonder veel moeite "uit de productielijn" gehaald kan warden. 

Strategieen zwakke punten I kansen 
De takttijd oftewel het productietempo is afhankelijk van de capaciteit van de externe 
aandrijving (bijv. heftruck). Deze capaciteit dient groat genoeg te zijn zodat het 
productieproces flexibel blijft. 

Strategieen zwakke punten I bedreigingen 
De takttijd oftewel het productietempo is afhankelijk van de capaciteit van de externe 
aandrijving (bijv. heftruck). Deze capaciteit dient groat genoeg te zijn zodat het beoogde 
productietempo altijd gehaald kan warden. De transportbewegingen zijn niet exact 
voorspelbaar. Door gebruik te maken van een geleidingsysteem of markeringen op de 
werkvloer kan de lijnproductie enigszins gestructureerd blijven. 

Tabel 4.4 geeft in een confrontatiematrix een samenvatting van de sterktes, zwaktes, kansen 
en bedreigingen. 
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Confrontatiematrix SWOT "Losse Transportdolly's met zwenkwielen" 
Kan sen Bedreigingen 

Het 
II 

De productielijn 
Het 

De routing is niet productieproces 

uitbreiden. 
productieproces 

gestructureerd. stagneert door 
blijft flexibel. 

een incident. 

~ 

Het is toepasbaar 
op verschillende • Doordat het toepasbaar is op • Doordat er geen vaste routing is 

afmetingen. verschillende afmetingen van kunnen iQelementen tijdens een 

iQelementen blijft het incident makkelijk uit de lijnproductie 
productieproces flexibel. gehaald worden waardoor het gehele 

productieproces niet hoeft te 

Ill Er is geen 
• Doordat het systeem geen stagneren. 

I 

IV automatisering behoeft blijft het ... automatisering ..lll: productieproces flexibel. • Doordat er geen vaste routing is ... 
nodig voor de IV kan de lijnproductie ongestructureerd ... 
besturing. "' • Doordat er geen vaste routing is, worden. Dit kan voorkomen worden 

blijft het productieproces flexibel. door het toepassen van een 
geleidingsysteem of markeringen op 

• Doordat er geen vaste routing is, de werkvloer. 
1Er is geen vaste hoeft het productieproces niet stil te 
routing dmv een liggen door een incident. 
geleiding. 

::De takttijd is 
t'afhankelijk van 

llexterne 

11aandrijving. 

• De capaciteit van de externe 
aandrijving dient zo groot te zijn dat 

Ill 
i<Er ontstaat een het beoogde productietempo altijd 

IV extra • De capaciteit van de externe gehaald wordt. ... 
..lll: ,transportstroom aandrijving dient zo groot te zijn dat 
"' .! voor lege het productieproces flexibel blijft. • Door gebruik te maken van een 

transportdolly's. geleidingsysteem of markering op de 
werkvloer kan de lijnproductie 
enigszins gestructureerd blijven. 

De 
transport bewegi ng 

en zijn niet precies 

voorpelbaar. 

Tabel 4.4: Confrontatiematrix SWOT "Losse transportdolly's met zwenkwielen" 
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4.2.3 SWOT-analyse "Aangedreven rollenbaan" 
Voor het intern transport tijdens de afbouwfase is het mogelijk om gebruik te maken van een 
aangedreven rollenbaan. Ter plaatse van de dragende wanden van een iQelement warden 
er aangedreven rollenbanen geplaatst. De iQelementen warden direct op de rollen geplaatst. 
Het uitgangspunt van dit systeem is dat een iQelement altijd op 6 rollen (3 per dragende 
wand) kan rusten . Dit om het kantelen van een iQelement tijdens het transporteren te 
voorkomen. De aandrijving is ge"fntegreerd in het transportsysteem. Tijdens het transporteren 
is een iQelement minstens in contact met 2 aangedreven rollen (1 per wand). Als 
veiligheidsmarge wordt er gebruik gemaakt van een vuistregel die stelt dat de maximale last 
van 18 ton gedragen moet kunnen warden door minstens 3 rollen. Dit betekent dat men per 
rol een belasting van 6 ton moet kunnen afdragen. 

Een aangedreven rollenbaan bestaat uit 2 rijen transportrollen die h.o.h. 5230mm uit elkaar 
liggen. In de rij met transportrollen liggen de rollen h.o.h. 700mm uit elkaar. In een rij is 1 van 
de 3 transportrol aangedreven uitgevoerd. 

Afbeelding 4. 1 O: iQelementen op aangedreven rollenbaan 

Afbeelding 4.11: Aandrijving (bran: www.demag.de) 
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Sterke punten "Aangedreven rol/enbaan" 
Wanneer men gebruik maakt van een aangedreven rollenbaan is er geen externe 
voorziening voor de aandrijving nodig. Alie iQelementen op een rollenbaan warden tegelijk 
getransporteerd. Dit houdt in dat de takttijden niet "verschoven" zijn. De aandrijving is niet 
afhankelijk van een externe factor. Hierdoor zijn er meerdere takttijden mogelijk. Wanneer 
men gebruik maakt van een aangedreven rollenbaan is in principe elke takttijd mogelijk. Een 
andere takttijd verkrijgt men simpel weg door de intervallen tussen het transporteren aan te 
passen. 

Zwakke punten "Aangedreven rollenbaan" 
Wanneer men gebruik maakt van een aangedreven rollenbaan is het transporteren van 
verschillende afmetingen in de beukmaat niet mogelijk. Een aangedreven rollenbaan moet 
volledig geautomatiseerd warden en is vooral geschikt voor lineaire productieprocessen. 

Kansen "Aangedreven rol/enbaan" 
De taktijd en dus oak de productiesnelheid kan verhoogd warden. Een aangedreven 
rollenbaan kan lineair uitgebreid warden. 

Bedreigingen "Aangedreven rol/enbaan" 
De gehele aangedreven rollenbaan is geautomatiseerd. Tijdens een incident (bijv . een 
aangedreven rol functioneert niet) komt de gehele productielijn stil te staan . Wanneer een 
aangedreven rollenbaan is aangelegd, is de route niet makkelijk aanpasbaar. 

Strategieen sterke punten I kansen 
Doordat iedere taktijd in principe mogelijk is bij het gebruik van een aangedreven rollenbaan, 
kan men zonder aanpassingen te doen het productietempo verhogen. 

Strategieen sterke punten I bedreigingen 
Om te voorkomen dat tijdens een incident de gehele productielijn stil valt, dient men in een 
dergelijke situatie gebruik te maken van andere transportmiddelen zoals een 
boven loopkraan. 

Strategieen zwakke punten I kansen 
Wanneer men de productielijn wil uitbreiden, dient deze uitbreiding oak geautomatiseerd te 
zijn. In het geval dat er meerdere afmetingen en beukmaten in iQelementen getransporteerd 
moeten gaan warden dient er een extra rij met rollen aangebracht te warden. Wanneer de 
procesroutes niet lineair zijn dient men gebruik te maken van draaischijven in de vloer of in 
hoogte verstelbare kruisingen tussen verschillende transportrichtingen. 

Strategieen zwakke punten I bedreigingen 
Wanneer de procesroute niet-lineair aangepast moet warden, moeten er ingrijpende 
voorzieningen (bv. draaischijven in de vloer) toegepast warden. In een geval van een 
incident, dient de transportbaan altijd "handmatig aanstuurbaar te zijn. 

Tabel 4.5 geeft in een confrontatiematrix een samenvatting van de sterktes, zwaktes, kansen 
en bedreigingen. 
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SWOT-analyse "Aangedreven rollenbaan" 

Kansen Bedreigingen 

Productietempo Productielijn Productielijn stil 
Productielijn route 

niet meer 
verhogen lineair uitbreiden bij incident 

aanpasbaar 

~ 

Verschillende 
takttijden zijn 
mogelijk 

• Om te voorkomen dat tijdens een 

• Er zijn verschillende takttijden 
incident de gehele productielijn stil 

Ill valt, dient men in een dergelijke cu mogelijk. De productiesnelheid kan ... Geen externe situatie gebruik te maken van andere ..¥ daarom relatief simpel verhoogd ... 
aandrijving transportmiddelen zoals de cu worden . ... 

bovenloopkraan. V) 

Geen verschoven 
takttijd 

I 
I 

I 

Meerdere • Wanneer men de productielijn wil 
afmetingen niet uitbreiden, dient deze uitbreiding ook 
mogelijk geautomatiseerd te zijn. 

• Wanneer men meerdere • Wanneer de procesroute aangepast 
afmetingen wil transporteren, moet moet worden, moeten er ingrijpende 

Ill er een extra transportbaan maatregelen (bv. draaischijf in de cu Ge he le .... gerealiseerd worden . vloer) getroffen geworden. ..¥ productielijn moet 11' 
~ geautomatiseerd 

• Wanneer de procesroutes niet • In geval van een incident dient de N 

lineair zijn, moet er gebruik gemaakt transportbaan nog "handmatig" 
worden van vaste draaischijven en aanstuurbaar te zijn. 
hoogteverschillen tussen verschillen 

Vooral geschikt transportrichtingen. 

voor lineaire 

procesroutes 

Tabet 4.5: Confrontatiematrix SWOT "Aangedreven rol/enbaan" 
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4.2.4 SWOT-analyse "Shuttlewagens" 
Voor het intern transport tijdens de afbouwfase is het mogelijk om gebruik te maken van 
traversewagens ook wel shuttlewagens genoemd. In de routing van het 
afbouwproductieproces zijn er vaste opstelplaatsen voor de iQelementen opgesteld. Een 
shuttlewagen transporteert een iQelement in de productielijn steeds een opstelplek verder in 
het afbouwproces. De shuttlewagens zijn elektrisch aangedreven en tillen de iQelementen 
hydraulisch van opstelplek naar opstelplek. De shuttlewagen zal tussen de opstelplekken 
door rijden . De shuttlewagen is zo ontworpen dat er iQelementen met verschillende 
afmetingen getransporteerd kunnen warden. Verder kunnen er op elke opstelplek 
iQelementen met verschillende afmetingen gezet warden . Voor de transportbewegingen van 
links naar rechts en de transportbeweging van boven naar beneden in afbeelding 4.12 zijn er 
2 verschillende soorten shuttlewagens nodig. Om de routing afgebeeld op afbeelding 4.12 te 
realiseren zijn er dus 5 shuttlewagens nodig. 4 shuttlewagens voor de transportbewegingen 
van links naar rechts en 1 shuttlewagen voor de transportbeweging van boven naar onder. 
Een vergelijkbare shuttlewagen zou de iQelementen voor het afbouwproces op kunnen halen 
vanuit hal 4 naar hal 2. 

I --

Afbeelding 4.12: Routing afbouwproces iQfabriek 

Afbeelding 4. 13: iQelement op shuttlewagen 
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Sterke punten 'shutt/ewagens · 
Wanneer men gebruik maakt van shuttlewagens voor het intern transporteren van 
iQelementen tijdens het afbouwproces, kunnen er iQelementen met verschillende 
afmetingen warden getransporteerd. De shuttlewagens hoeven niet extern aangedreven te 
warden. Alleen de shuttlewagen hoeft geautomatiseerd te warden. De rest van de routing 
dient wel voorzien te warden van referentiepunten. 

Zwakke punten 'shutt/ewagens' 
Wanneer men gebruik maakt van shuttlewagens is het productietempo en de takttijd 
afhankelijk van de capaciteit van de shuttlewagen. De shuttlewagen is geen 
standaardproduct en moet speciaal voor het transporteren van iQelementen ontworpen 
warden. Het instapniveau in een iQelement is afhankelijk van de hoogte van een 
shuttlewagen. 

Kansen 'shutt/ewagens' 
Wanneer men gebruik maakt van shuttlewagens kan het productietempo verhoogd warden. 
lndien nodig is de productielijn uit te breiden . 

Bedreigingen 'shuttlewagens' 
Wanneer een shuttlewagen niet functioneert , stagneert het gehele productieproces. De 
grootste bedreiging welke voor kan komen is wanneer het beoogde productietempo niet 
gehaald kan warden. 

Strategieen sterke punten en kansen 
Doordat er meerdere afmetingen van iQelementen getransporteerd kunnen warden blijft het 
productieproces flexibel. Alleen de shuttlewagen is geautomatiseerd. De uitbreiding van de 
productielijn is relatief simpel te realiseren doordat deze niet geautomatiseerd hoeft te 
word en. 

Strategieen sterke punten en bedreigingen 
Omdat er geen externe aandrijving is, dient de shuttlewagen over voldoende capaciteit te 
beschikken zodat het productietempo altijd gehaald wordt. De shuttlewagen is 
geautomatiseerd . Bij een niet functioneren van een shuttlewagen dient er gebruik gemaakt te 
warden van een ander transportmiddel (bv. een bovenloopkraan) om op die manier het 
stagneren van het productieproces te voorkomen. 

Strategieen zwakke punten I kansen 
De capaciteit van een shuttlewagen dient voldoende groat te zijn, zodat deze kan 
meegroeien als de productie in toekomst verhoogd wordt. Doordat een shuttlewagen geen 
standaard product is en specifiek voor dit transport ontwikkeld moet warden , kan deze 
flexibiliteit meegenomen warden in het ontwerp. 

Strategieen zwakke punten I bedreigingen 
De takttijd is afhankelijk van de capaciteit van shuttlewagen. Deze capaciteit dient zo groat te 
zijn dat het beoogde productietempo altijd gehaald kan warden. 

Tabel 4.6 geeft in een confrontatiematrix een samenvatting van de sterktes, zwaktes, kansen 
en bedreigingen. 
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SWOT-analyse "Shuttlewagens" 

Kansen Bedreigingen 

Het beoogde 
Bij een incident 

De productie De productielijn productietempo 
stagneert gehele 

verhogen. verlengen. wordt niet meer 
productieproces. 

gehaald. 

Er is geen externe 
aandrijving. • Alleen de shuttlewagen is 

• Er is geen externe aandrijving. Om 
geautomatiseerd, dus de 

het beoogde productietempo altijd te 
productielijn is relatief simpel te 

behalen, dient de shuttle wagen over 
verlengen zolang de shuttlewagen 

voldoende capaciteit te beschikken. 
qua capaciteit de productie nog aan 

Ill kan. 
QI Er zijn meerdere • De shuttlewagen is 

.li: afmetingen geautomatiseerd. Bij een incident ... 
• Doordat er meerdere afmetingen QI 

mogelijk . dient er gebruik gemaakt te worden ... 
mogelijk zijn blijft het "' van andere transportmiddelen zoals 
productieproces flexibel. 

een bovenloopkraan of een andere 
shuttlewagen. Op die manier kan 
voorkomen worden dat het 

Alleen de productieproces stageneert. 
shuttlewagen is 
geautomatiseerd. 

De takttijd is 
afhankelijk van 
capaciteit 
shuttlewagen. • De shuttlewagen dient voldoende 

capaciteit te hebben, zodat deze mee 
kan groeien als de productie in de 

Ill 
toekomst verhoogd wordt. 

• De shuttlewagen dient voldoende QI De shuttlewagen is 
.li: geen standaard • De shuttlewagen is geen standaard 

capaciteit te hebben, zodat het 
tel beoogde productietempo altijd 
~ product. product. Hierdoor kan deze specifiek 

N 
en op de toekomst gericht 

gehaald kan worden. 

' 
ontwikkeld worden. 

De werkhoogte I 
instaphoogte is 
afhankelijk van de 
hoogte van de 
shuttlewagen. 

·- -
Tabet 4. 6: Confrontatiematrix SWOT "Shuttlewagens" 
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4.2.5 SWOT-analyse "Aangedreven rollenbaan i.c.m. shuttlewagen" 
Voor het intern transporteren van iQelementen tijdens de afbouwfase kan er oak gebruik 
warden gemaakt van een aangedreven rollenbaan i.c.m. met een shuttlewagen. Voor de 
transportbeweging van "horizontale" transportbewegingen in afbeelding 4.13 wordt dan een 
aangedreven rollenbaan gebruikt. Deze aangedreven rollenbaan is vergelijkbaar met de 
aangedreven rollenbaan welke beschreven is in paragraaf 4.3.3. De "verticale" 
transportbeweging in afbeelding 4.13 zou dan uitgevoerd kunnen warden door middel van 
een shuttlewagen. Deze shuttlewagen is vergelijkbaar met de shuttlewagen welke 
beschreven is in paragraaf 4.3.4. 

.a l 

Aangedreven Shuttlewagen 

Afbee/ding 4.13: Routing afbouwproces 

Afbeelding 4.14: iQelementen op aangedreven rollenbaan en shuttelwagen 
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Sterke punten "Aangedreven rollenbaan i.c.m. shuttlewagens" 
Door een combinatie te maken van 2 verschillende transportsystemen, warden ook de sterke 
punten van beide systemen gecombineerd . Een aangedreven rollenbaan is erg geschikt voor 
lineaire productielijnen. De productielijnen in het iQafbouwproces zijn in principe lineair maar 
de productielijnen kruisen elkaar wel. Op deze kruisingen tussen productielijnen wordt er dus 
gebruik gemaakt van een of meerdere shuttlewagens. Met een combinatie tussen een 
aangedreven rollenbaan en een shuttlewagen zijn er meerdere productietijden en takttijden 
mogelijk. De aandrijving is ge·integreerd en hoeft niet extern te gebeuren . Verder zijn er geen 
overbodige transportbewegingen. 

Zwakke punten "Aangedreven rollenbaan i.c.m. shuttlewagens" 
Meerdere afmetingen van iQelementen zijn op een aangedreven rollenbaan niet te 
transporteren. De takttijd is afhankelijk van de capaciteit van de shuttlewagens. De gehele 
productielijn dient geautomatiseerd te worden. 

Kansen "Aangedreven rollenbaan i.c.m. shuttlewagens" 
Wanneer men gebruik maakt van een aangedreven rollenbaan i.c.m. shuttlewagens kan het 
productietempo verhoogd worden . lndien nodig is het mogelijk om het productietempo te 
verhogen . 

Bedreigingen "Aangedreven rollenbaan i.c.m. shuttlewagens" 
Wanneer een onderdeel van het transportsysteem niet functioneert, stagneert het gehele 
productieproces. De grootste bedreiging welke voor kan komen is wanneer de beoogde 
productiesnelheid niet gehaald wordt. 

Strategieen sterke punten en kansen "Aangedreven rollenbaan i.c.m. shuttlewagens" 
Er zijn verschillende takttijden mogelijk. De productiesnelheid kan daarom relatief verhoogd 
warden. 

Strategieen sterke punten en bedreigingen "Aangedreven rollenbaan i.c.m. shuttle
wagen" 
Wanneer er een onderdeel van het transportsysteem niet functioneert, dient er gebruik 
gemaakt te worden van andere transportmiddelen (bv. een bovenloopkraan) om zo stagnatie 
van het gehele productieproces te voorkomen. Doordat er verschillende takttijden mogelijk 
zijn , kan de beoogde productietempo altijd gehaald worden. 

Strategieen zwakke punten I kansen 
De capaciteit van een shuttlewagen dient voldoende groot te zijn, zodat deze kan 
meegroeien als de productie in toekomst verhoogd wordt. Wanneer men de productielijn wil 
uitbreiden dient deze ook geautomatiseerd te zijn . Een extra aangedreven rollenbaan dient 
toegevoegd te worden wanneer men iQelementen met verschillende beukmaten wil 
transporteren. 

Strategieen zwakke punten en bedreigingen "Aangedreven rollenbaan i.c.m. shuttle
wagens" 
De takttijd is afhankelijk van de capaciteit van shuttlewagen. Deze capaciteit dient zo groot te 
zijn dat het beoogde productietempo altijd gehaald kan worden . De gehele productielijn is 
geautomatiseerd. Bij een incident, dient het transportsysteem nog handmatig aanstuurbaar 
te zijn, om stagnatie van de gehele productielijn te voorkomen . 

Tabel 4.7 geeft in een confrontatiematrix een samenvatting van de sterktes, zwaktes, kansen 
en bedreigingen. 
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SWOT-analyse "Aangedreven rollenbaan i.c.m. met shuttlewagens" 
Kansen Bedreigingen 

Het 
Bij een incident Het beoogde 

De productielijn 
prod uctietem po 

stagneert de productietempo 
uitbreiden. 

verhogen . 
gehele wordt niet meer 
productielijn. gehaald. 

Er is geen externe 

aandrijving. 

• Om te voorkomen dat tijdens een 
incident de gehele productielijn stil 
valt, dient men in een dergelijke 

~ Er zijn geen 
• Er zijn verschillende takttijden situatie gebruik te maken van andere 

mogelijk. De productiesnelheid kan transportmiddelen zoals de 
~ overbodige 

daarom relatief simpel verhoogd bovenloopkraan . ... 
transportbeweging s word en. 

"' en. 
• Doordat er verschillende takttijden 
mogelijk zijn, kan het beoogde 
productietempo altijd gehaald 

worden. 
Er zijn 
verschillende 
taktijden mogelijk. 

Meerdere 

afmetingen zijn • Wanneer men de productielijn wil 

niet mogelijk. uitbreiden, dient deze uitbreiding ook 
geautomatiseerd te zijn. 

• De shuttlewagen dient voldoende 
• Wanneer men meerdere 

afmetingen wil transporteren, moet 
capaciteit te hebben, zodat het 

~ Takttijd is 
er een extra transportbaan 

beoogde productietempo altijd 

~ afhankelijk van 
gerealiseerd worden. 

gehaald kan worden. 

"' capaciteit :I: 
N shuttlewagen. 

• De shuttlewagen dient voldoende 
• In geval van een incident dient de 

capaciteit te hebben om een 
transportbaan nog "handmatig" 

verhoogd productietempo aan te 
aanstuurbaar te zijn. 

Ge he le kunnen. 

productielijn moet 

geautomatiseerd 
worden. 

I 
Tabe/ 4. 7: Confrontatiematrix SWOT aan 
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4.2.6 Criteria voor transportsysteem intern transport iQelementen 
Om te bepalen welk transportsysteem het meest geschikt is voor het intern transport zijn er 
een aantal criteria opgesteld waaraan het transportsysteem moet voldoen. Deze criteria zijn 
gebaseerd op de uitgangspunten uit het uitvoeringsconcept (zie hoofdstuk 3), de SWOT
analyses welke per bekeken transportsysteem zijn uitgevoerd (zie paragraven 4.3.3 t/m 
4.3.5) en de basisgegevens voor het intern transport voor iQelementen (zie paragraaf 4.3 .2). 

Alie criteria die opgesteld zijn hebben een "hard" karakter. Dit wil zeggen dat een 
transportsysteem wel of niet aan een criteria voldoet. Wanneer een transportsysteem niet 
aan een criteria voldoet, is deze niet geschikt als transportsysteem voor het intern transport 
van iQelementen. De criteria die opgesteld zijn worden hierop volgend behandeld in 
hierarchische volgorde. 

1. Geintegreerde aandrijving. 
In het transportsysteem moet de aandrijving ge·integreerd zijn. Wanneer een externe 
voorziening de aandrijving moet verzorgen is het transportsysteem niet geschikt. 

2. Geen extra of overbodige transportbewegingen. 
Wanneer men gebruik maakt van een bepaald transportsysteem mogen er geen extra of 
overbodige transportstromen voorkomen van het einde naar het begin van de productielijn. 
Voorbeelden van dergelijke transportbewegingen zijn o.a.: 

• Lege transportdolly's 
• Lege transportwagens 
• Lege transporttafels 
• Overige losse transporthulpmiddelen 

3. Verschi/lende afmetingen iQe/ementen 
Niet alle iQelementen hebben dezelfde afmetingen . Het transportsysteem moet verschillende 
afmetingen van iQelementen kunnen vervoeren. 

4. Verschillende taktijden 
Wanneer men een bepaald transportsysteem toepast, dient deze de mogelijkheid te bieden 
om verschillende takttijden toe te passen. Hierdoor zijn er verschillende productietempo's 
mogelijk. 
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4.2.7 Geschikt intern transportsysteem iQelementen 
Voor het intern transporteren van iQelementen zijn losse transportdolly's met zwenkwielen 
niet geschikt, omdat de aandrijving niet ge"lntegreerd is in het transportsysteem. Verder zorgt 
het transporteren van lege transportdolly's voor een extra transportbeweging . Een 
aangedreven rollenbaan al dan niet gecombineerd met een shuttlewagen is niet geschikt 
voor het intern transporteren van iQelementen, omdat dit transportsysteem niet meerdere 
afmetingen van iQelementen kan transporteren. Wei zijn er meerdere takttijden mogelijk 
wanneer men dit transportsysteem toepast. Een transportsysteem met shuttlewagens is wel 
geschikt voor het intern transporteren van iQelementen . Een shuttlewagen heeft een 
ge"integreerde aandrijving en zorgt niet voor overbodige transportbewegingen. Verder zijn er 
verschillende takttijden mogelijk en kunnen er verschillende afmetingen van iQelementen 
getransporteerd warden. Tabel 4.7 geeft een samenvatting van de onderzochte 
transportsystemen en de criteria waaraan deze transportsystemen wel of niet voldoen. Tabel 
4.8 geeft in een keuzediagram weer waarom een transportsysteem wel of niet geschikt is. 

Transportsystemen iQelementen 

nr. Crlterium / Bouwmethode: 
l Geintegreerde aandrijving 

2 Geen extra transportbewegingen 

3 Meerdere afmetingen iQelementen 

4 Meerdere takttijden 

Legenda : Go I No go 

c .. .. 
..a 
c 

.!! e 
c 

~ 
"D :.. c .. 
<( 

~~~~• • • • 
I 

Niet van toepassing Go No Go J 
~~~x~~ ......... . 

T2 Aangedreven rollenbaan 

T3 Shuttlewagens 

T4 Aangedreven rollenbaan i.c.m. shuttlewagens 

Tabel 4. 7: Keuzetabel transportsystemen iQetementen 
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' 
Losse fransportdollts 
met zwenkwielen 
Aangedreven 
rollenbaan 
Shuttlewagens 
Aangedreven 
rollenbaan i.c.m 
shutHewagens 

I Tranaportsyatemen / 
"------~ ~ 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Shutttewagens 

Ja 

Tabet 4. 8: Keuzediagram transportsysteem iQelementen 
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Nee 

Nee 

Nee--·•• 

Nee 

Llouw Ontw1 ~ 111111 

... ; 

l 
Losse 
transportdoUy's 
met zwenkwielen 

.. 
Aangedreven 
rollenbaan 
Aangedreven 
rollenbaan i.c.m. 
shuttwagens 
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4.3 Overige transportmiddelen 
Het afbouwproces in de iQfabriek vindt plaats volgens een lijnproductie. Kenmerkend 
hiervoor is dat het uiteindelijke product, in dit geval een iQelement, langs verschillende 
bewerkingsstations getransporteerd wordt. In paragraaf 4.3 is beschreven welk 
transportsysteem het meest geschikt is voor het transporteren van de iQelementen. Deze 
paragraaf beschrijft de overige transportmiddelen die nodig zijn voor de afbouwmaterialen 
die naar de bewerkingseenheden getransporteerd moeten worden. 

4.3.1 Horizontale transportmiddelen 
Om het materieel en materiaal horizontaal te transporteren tbv. van het iQafbouwproces zal 
er gebruik worden gemaakt van magazijnheftrucks (bijvoorbeeld de Toyota 7FBMF35). Deze 
magazijnheftrucks worden elektronisch aangedreven en kunnen een maximale last van 3,5 
ton transporteren. De maximale snelheid van een dergelijke heftruck is belast 14 km/u en 
onbelast 16 km/u . Het profiel van vrije ruimte welke benodigd is 2630mm bij 940mm en dient 
rekening gehouden te worden met een draairadius van 2215mm. Zie ook tabel 4.9 voor de 
specificaties. 

Specificaties 
MODEL 

lastzwaartepunt 

Hefsnelheid Belast (mm/ sec.) 

Dra.liradius (mm) 

MODEL 
A Lengte tot vorkvoorzlide (mm) 

B Hoogte hoofdbes.c.he-rmer (mm) 

7FBMF18 

500 

15.5 

480 

1870 1870 

2165 

C Wielbuls (mm) 1420 

Tolale br~edte (mm) 

Spoorbreedte voor 

Spoorbreedte ac.hter 

(mm) 

(mm) 

7FBMF20 7FBMF25 

2000 
500 

15 16 

16 17 

480 460 

30 30 

2020 2030 

Tabel 4. 9: Specificalies heftruck {bron: www.loyota-forklifts.nl) 

c 
A 

7FBMF40 7FBMF45 

soo 
500 500 500 500 

3300 3300 ,300 ) 300 

15 14 14 14 

16 16 16 16 
300 

:.SJO 
2160 2215 2680 2680 
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4.3.2 Verticale transportmiddelen 
In principe vinden alle bewerkingen en transporten tijdens het afbouwproces op de "begane 
grond" van de iQfabriek plaats . Verticale transportmiddelen zijn er voor het afbouwproces 
niet nodig. 

Bovenloopkraan 
Nadat een iQelement afgebouwd is, wordt deze wel zowel verticaal als horizontaal 
getransporteerd met een bovenloopkraan naar het opslaggedeelte van hal 2 (zie bijlage 3). 
De bovenloopkraan heeft een hijsvermogen van 20 ton. Verder is deze bovenloopkraan 
voorzien van een veiligheidskooi, zodat de werkzaamheden onder de transportbeweging 
door kunnen blijven gaan. De voorziening op de bovenloopkraan kan de iQelementen alleen 
oppakken wanneer deze in de breedte van hal 2 zijn opgesteld. Een afbouwproces waar de 
iQelementen 90° gedraaid zijn, is daarom niet wenselijk. Het is dan onmogelijk voor de 
bovenloopkraan om de iQelementen op te pakken. 

Ko/om zwenkkraan 
Voor het plaatsen van HSB binnenspouwbladen wordt er gebruik gemaakt van een kolom 
zwenkkraan. Deze kraan heeft een draagvermogen van 4ton en een vlucht van 8 meter. Zie 
ook afbeelding 4.14. 

I~ Sm 7m em 9m 10m 

last 

125 kg 

250 kg 

500kg 

1000 kg 

1600 kg 

2000 kg 

2500 kg 

3.200 kg 

4000 kg 

Afbee/ding 4.14: Voorbee/d kolom zwenkkraan (bron: www.abus-kraansystemen.nf) 

4.3.3 Verzamelmiddelen 
Als verzamelmiddel voor de verschillende afbouwmaterialen warden pallets, inklapbare 
gaasboxen en transportbokken gebruikt. Het gewicht en de afmetingen van een 
verzamelmiddel is afhankelijk van het te verzamelen materiaal. 
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4.4 De lay-out van de opstelplekken tijdens het afbouwproces 
Zoals eerder geconcludeerd werd (paragraaf 4.3), zullen de iQelementen tijdens het 
afbouwproces doormiddel van shuttlewagens een voor een getransporteerd warden van een 
opstelplek naar de volgende opstelplek. De opstelplek moet ervoor zorgen dat een 
iQelement stabiel staat. Verder moet de indeling van de een opstelplek het mogelijk maken 
dat een iQelement veilig te bereiken is en dat er veilig in en aan een iQelement gewerkt kan 
warden. In principe zijn er 2 wezenlijk verschillende opstelplekken. De volgende 
opstelplekken zullen behandeld warden . 

• Opstelplek voor productielijnen 1 en 3 
• Opstelplek voor productielijnen 2 en 4 

4.4.1 Tijdelijke fundering in de opstelplekken 
Uit de basisgegevens voor het intern transport (paragraaf 4.3) blijkt dat de iQelementen 
alleen ter plaatse van de wanden dragend zijn. Verder zijn de iQelementen aan de onderkant 
niet vlak en voorzien van ribben. Om te zorgen dat de iQelementen veilig en stabiel kunnen 
staan, wordt er gebruik gemaakt van tijdelijke funderingsblokken van beton. Deze 
funderingsblokken hebben een hoogte van 1 OOOmm, een breedte van 71 Omm en een diepte 
van 850mm. Een opstelplek voor een iQelement bestaat uit 4 funderingsblokken. Deze 
funderingsblokken liggen in de lengte van een productielijn h.o.h. 2550mm uit elkaar. Tussen 
de opstelblokken is er in deze richting 1700mm ruimte gespaard als bewegingsruimte voor 
de shuttlewagen. 

In de breedte van een productielijn liggen de funderingsblokken h.o.h 5940mm uit elkaar. 
Tussen de opstelblokken is er in deze richting 5340mm gespaard als bewegingsruimte voor 
een shuttlewagen. De opstelplekken zelf staan in de lengte richting van een productielijn 
h.o.h 4400mm. In lengterichting van een productielijn is er tussen 2 opstelplekken een strook 
van 1 OOOmm gereserveerd om een werkplek te creeren . Zie oak afbeelding 4.16 en 4.17 . 
Om meerdere afmetingen van iQelementen te kunnen dragen, zijn de funderingsblokken 
voorzien van inkassingen. Zie afbeelding 4.15 voor de precieze afmetingen van een 
funderingsblok. 

U Omm 

l10mrn 

I 
I 

J ----- ' ___ __.--;!Omm 

~------
Afbeelding 4. 15: funderingsblok 
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Afbeelding 4.16: Verschillende afmelingen iQelemenenten op de funderingsblokken 

Afbeelding 4.17: Verschillende afmetingen iQelemenenten op de funderingsblokken 

Ballast Nedam 
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/ 
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4.4.2 Werkbordessen langs de opstelplekken 
Wanneer de iQelementen zijn opgesteld op de opstelplekken staan ze op een hoogte 
varierend van 780mm tot 1 OOOmm. Om die reden is ervoor gekozen om langs elke 
productielijn een verhoogde werkvloer te realiseren. Deze verhoogde werkvloer heeft een 
hoogte van 1 OOOmm. De verhoogde werkvloer zal 3000mm breed zijn . Via trappen is de 
verhoogde werkvloer bereikbaar. Verder dient de verhoogde werkvloer oak als opslagplek 
voor verschillende afbouwmaterialen en gereedschap. 

4.4.3 Hydraulische werkbruggen tussen de opstelplekken in productielijn 1 en 3 
In de productielijn 1 moeten de werkzaamheden plaatsvinden aan de onderkant van een 
iQelement. De werkzaamheden beperken zich tot het monteren van installatieleidingen en 
isolatiemateriaal. De werkzaamheden vinden voor een gedeelte oak plaats op hoogte 
(maximaal 3400 boven werkvloerhoogte). Om een geschikte werkplek te creeren, wordt er 
gebruik gemaakt van hydraulische werkbruggen. Deze hydraulische werkbruggen creeren 
een werkplek van 900mm breed en 7200mm lang . De minimale hoogte welke de 
werkbruggen moeten kunnen bereiken is 4200mm boven het werkbordes. Wanneer de 
hefsteigers in hun hoogste stand staan, kunnen de iQelementen onder de hefsteigers 
getransporteerd warden. In productielijn 3 wordt er oak gebruik gemaakt van dezelfde soort 
hefsteigers. 

--. 
Afbeelding 4. 18: Werkplek productielijn 1 inclusief werkbordes 
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4.4.4 Mobiele steigers tussen de opstelplekken in productielijn 2 en 4 
In productielijn 2 en 4 vinden de afbouwwerkzaamheden vooral plaats in de iQelementen. 
Om ervoor te zorgen dat de iQelementen op een veilige manier toegankelijk zijn voor 
personeel er afbouwmaterialen wordt er gebruik gemaakt van mobiele steigers. Deze 
steigers zijn voorzien van een met de voet opkrikbaar werkplatform. De mobiele steigers zijn 
te transporteren door middel van handkracht. Wanneer de iQelementen verplaatst warden, 
moeten de mobiele steigers tussen de opstelplekken warden verwijderd. In de 
werkbordessen zijn er ter hoogte van de mobiele steigers luiken opgenomen, die ervoor 
zorgen dat de mobiele steigers bereikbaar zijn. Wanneer de mobiele steigers niet tussen de 
opstelplekken staan kunnen deze onder het werkbordes geplaatst warden. De mobiele 
steigers zijn 900mm breed en 2400mm lang. De hoogte is variabel van 900mm tot 1300mm. 

Afbeelding 4.19: Werkplek productielijn 2 en 4 

\ ... ~ 
v ./ 

Afbeelding 4.20: Mobiele Steiger 
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4.5 Vaststellen van het terreinplan in hal 2 t.b.v. het afbouwproces 
Nadat de gegevens over de plaatselijke situatie zijn verzameld, de transportmiddelen zijn 
gekozen en de lay-out voor de opstelplekken zijn bepaald, kan het terreinplan vastgesteld 
warden. Afbeeldingen 4.21 en 4 .22 laten een plattegrond en een 301 beeld zien van de 
terreinindeling t.b.v. het afbouwproces 

4.5.1 Gegevens plaatselijke situatie iQfabriek 
Uit de gegevens van de plaatselijke situatie is gebleken dat het afbouwproces uit 8 
hoofdbewerkingen bestaat. Dit feit heeft ertoe geleid dat het afbouwproces qua routing 
verdeeld zal warden over 4 productielijnen. Het is echter efficienter qua vloerindeling om 
productielijn 3 van links naar rechts te laten lopen de iQfabriek (afbeelding 4.21 ). Dit heeft 
geen invloed op het principe van 4 productielijnen. 

4.5.2 Keuze transportmiddelen afbouwproces 
Voor het intern transport van iQelementen wordt er gebruik gemaakt van shuttlewagens. 
Deze shuttlewagens transporteren de iQelementen een voor een naar de volgende 
opstelplek. Voor het transport van afbouwmateriaal zal er gebruik gemaakt warden van 
heftrucks en verschillende transportunits. De verschijningsvorm van het afbouwmateriaal is 
bepalend voor welke transportunit gebruikt wordt. 

4.5.3 Lay-out opstelplekken iQelementen 
Voor de opstelplekken wordt er gebruik gemaakt van tijdelijke funderingsblokken van beton. 
Om de iQelementen veilig te bereiken wordt er gebruik gemaakt van een verhoogd 
werkbordes langs elke productielijn. Tussen de opstelplekken in zal er gebruik gemaakt 
warden van hefsteigers en mobiele steigers. Deze zorgen ervoor dat er veilig op hoogte aan 
de iQelementen gewerkt kan warden. Verder zijn de iQelementen op deze manier veilig 
bereikbaar voor personeel vanaf de werkbordessen. 
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Afbeelding 4. 21: Plattegrond terreinindeling afbouwproces iQfabriek 
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Albee/ding 4.22: 30 terreinindeling afbouwproces iQfabriek 
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5. Transportplan afbouwproces iQwoning 
In dit transportplan wordt vastgelegd hoe tijdens het afbouwproces in de iQfabriek de 
materiaal- en materieelstramen zijn georganiseerd. Voor het maken van het transportplan 
wordt er gebruik gemaakt van de SHA-methode. Deze methode beschrijft vier stappen die 
doorlopen moeten warden om een transportplan te maken. Deze vier stappen zijn 
(zie oak schema 5.1 ): 

1. Het vaststellen van basisgegevens afbouwpraces. 
2. Het materialiseren van de iQwoning . 
3. Het classificeren van afbouwmaterialen. 
4. De analyse en visualisatie van transportbewegingen. 

1. 
Verzamelen 

gegevens sltuatle 

Schema 5. 1: Opbouw iQwoning 

2. 
Materialiseren 

iQwoning 
Classificeren 

Afbouwmaterialen 

5.1 Het vaststellen van basisgegevens afbouwproces 

4. 
Analyseren 
Visuallseren 

De iQbouwmethode wordt gekenmerkt door het toepassen van een schakelbouwmethode 
(3D). Een basis iQwoning bestaat uit 6 driedimensionale casco iQelementen van beton. 
Deze iQelementen zijn op de volgende manier genummerd en benoemd: 

• 81 : iQelement op begane grand met voorgevel 
• 82 : iQelement op begane grand met trap 
• 83 : iQelement op begane grand met achtergevel 
• V1 : iQelement op 1 e verdieping met voorgevel 
• V2: iQelement op 1e verdieping met trap 
• V3 : iQelement op 1 e verdieping met achtergevel 

Afbeelding 5.1: Opbouw iQwoning 
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Deze iQelementen warden geproduceerd en volledig afgebouwd onder geconditioneerde 
omstandigheden in een iQfabriek. In deze fabriek warden de casco iQelementen voorzien 
van trappen, binnenwanden, kozijnen, tegels, sanitair, keuken, gevels en installaties. De 
afgebouwde elementen warden op speciale vrachtwagens naar de uiteindelijke bouwplaats 
getransporteerd en in een halve dag geschakeld tot een wind- en waterdichte woning 
inclusief scharnierdak en topgevels. 

Dit transportplan richt zich vooral op het afbouwproces welke plaats moet gaan vinden in de 
iQfabriek. Er wordt indien nodig uiteraard wel rekening gehouden met andere 
transportstromen in de iQfabriek. Dit afbouwproces is ontworpen als een lijnproductie. Dit 
wordt oak wel het "lopende band principe" genoemd . Het afbouwproces van de iQelementen 
zal plaatsvinden in hal 2 van de iQfabriek. 

Per dag warden er 4 iQwoningen geproduceerd. Dit betekent dat er 24 casco iQelementen 
per dag warden geproduceerd (4 x 6 iQelementen). Als men uitgaat van een werkdag van 8 
uur, dan betekent dit dat er om de 20 minuten een casco iQelement met het afbouwproces 
kan beginnen. Met andere woorden de takttijd van een het afbouwproces in de iQfabriek is 
20 minuten. 

De zes iQelementen van een iQwoning zijn alien verschillend. Sommige bewerkingen in het 
afbouwproces zijn van toepassing op alle iQelementen, terwijl andere bewerkingen specifiek 
van toepassing zijn op een bepaald iQelement. Een voorbeeld hiervan is het installeren van 
een toilet op iQelement B1 . Afbeelding 5.2 laat in een exploded view de belangrijkste 
inbouwelementen van een iQwoning zien per iQelement. 

In de iQfabriek warden er speciale stroken en zones gereserveerd voor het transporteren 
van afbouwmaterialen. Nadat de afbouwmaterialen zijn verwerkt en de iQelementen zijn 
afgebouwd, zullen de iQelementen met behulp van een bovenloopkraan getransporteerd 
warden naar het opslaggedeelte van hal 2. 
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Afbeelding 5.2: Opbouw iQwoning exploded view 
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5.2 Materialisatie afbouw iQelementen 
Om te bepalen welke afbouwmaterialen er het meest geschikt zijn voor het afbouwproces 
zijn er een aantal criteria opgesteld (zie paragraaf 3.6) . Per gebouwdeel zjjn er verschillende 
varianten in materiaal onderzocht en getoetst op deze criteria. Dit heeft geresulteerd in een 
criteriadiagram per gebouwdeel. Zie tabel 5.0 voor een voorbeeld hiervan. In een dergelijk 
criteriadiagram is te zien of een materiaal wel of niet voldoet aan (of beter of slechter scoort 
op) een criteria. In een morfologisch schema zijn uiteindelijk alle onderzochte materialen en 
gebouwdelen gebundeld en is te zien welke materialen er het meest geschikt zijn. Voor een 
uitgebreide uitwerking van de materialisatie van een iQwoning wordt er verwezen naar 
bijlage 7. De gebouwdelen die behandeld warden zijn: 

• Gevel binnenblad 
• Gevel buitenblad I afwerking 

• Binnenwanden 
• Elektrische installatie 

• Waterleidingen 

• Mechanische ventilatie 
• Binnenriolering 

• lsolatie BG 

1 A Bouwmethodes Afbouw algemeen 
Q 
N 

Q ii ... :I Q 
ii 0 M 
::I ~ ii J 0 IU :I 

J ::I ~ 1111 Q 
Q IU ~ ~ ::I ~ 1111 'ii Q 'ii "' E .D c ""' Qi CL !! "' "' Q ~ 

G .... :E "' ... 
Cll c Cll 

1 Materiaal x 
2 Materieel x 
3 Arbeid x 

Legenda : scores met kleuren 

Niet van toepasiing Goed 

x + 

Al Gietbouw x 
A2 Stapelbouw x 
A3 Montagebouw 10 x 
A4 Assemblagebouw 20 x 
AS Schakelbouw 30 x 

Tabel 5.0: Voorbee/d criteriadiagram 
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5.2.1 Criteria voor afbouwsystemen en afbouwmaterialen 
Om te bepalen welke materialen geschikt zijn per gebouwdeel zijn er een aantal algemene 
criteria opgesteld (zie hoofdstuk 3). Deze criteria hoeven niet per se op alle gebouwdelen 
van toepassing te zijn . Naast de algemene criteria kunnen er per gebouwdeel specifieke 
criteria toegepast warden. lndien dit het geval is, warden deze eerst toegelicht. De 
afbouwmaterialen warden getoetst op de volgende criteria: 

1. Geaccepteerde uitstraling. 
2. Flexibel. 
3. Geconditioneerd bouwen 
4. Relatief weinig arbeid 
5. Relatief laag gewicht 

5.2.2 Afbouwmateriaal Gevel binnenblad 
Het binnenblad van de gevel van een iQwoning wordt onder geconditioneerde 
omstandigheden in de fabriek gemonteerd. Het feit dat het binnen blad van gevel al 
gemonteerd is voordat de iQwoning op transport gaat naar de uiteindelijke bouwlocatie, zorgt 
ervoor dat de woning direct na plaatsing op de bouwlocatie van de iQelementen wind- en 
waterdicht is. 

Een criterium specifiek voor het binnenblad is of deze wel of geen windbelasting kan 
opnemen. Dit is een hard criterium. Het afbouwmateriaal voldoet hier wel of niet aan. Als het 
binnenblad geen windbelasting kan opnemen, moet deze opgenomen warden door het 
buitenblad. Waardoor deze zwaarder uitgevoerd moet warden. [22, 23, 24, 25, 20, 26] 

De volgende varianten zijn onderzocht: 
• Kalkzandsteen 
• Ytong 
• Metalstud 
• Faay 
• Prefab lichtbeton 
• HSB element (houtskeletbouw) 

De materialen kalkzandsteen, cellenbeton en metalstud zijn in eerste instantie niet geschikt 
als afbouwmateriaal voor het binnenblad, omdat de verwerking van deze materialen relatief 
veel arbeid vergt. Prefab lichtbeton is oak niet geschikt, omdat dit materiaal relatief zwaar is. 
Vlasvezel panelen zijn niet geschikt als binnenblad, omdat deze geen windbelasting kan 
opnemen. Alleen Houtskeletbouw (HSB) is geschikt bevonden als afbouwmateriaal voor het 
binnenblad van een iQwoning. Zie oak keuzetabel 5.2 en keuzediagram 5.2 . 
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Bouw fl 0n1Yrt ~ I fl 

B Afbouwmateriaal Gevel Binnenblad 

nr. Crfterfum Bouwme!hode: 
Gcacceptcerdt· uil:.trafi n 

Grcondft io n{.'t' rd 

Relatil]f wcin i~ arbc-i d 

Rt: lat ier Lltht 

Gf'wlcht (kg) I rn2 1~9,91 70 l] 36 170/ mZ 35 
Afmct1n en (l 'x B ;o: H' mm 897 x 100 x 643 3000 x lOOx 500 Divers, B=lOO Divers, B=70 Dh~ers, B=-= 100 Divers, B"" 180 

10 Norm (u) I eeri~H!td 7.41 4.55 6.76 1 I 1 
11 Matcriaalko:>lcn {€) I m2 19,06 17,31 24 ,05 30,73 35 22,67 
12 Oragend Ja Ja Nee Nee Ja Ja 

lJurtar ;of ICJI 35 LC'genda : Go I No go 

I Niet van tocparnng Go 

Le~endJ rL'l.it ie;vf:' ~wrcs. met kleuren 

~iiet v<in tocpas;ing Milt!"! Onvoldoc-nde Voldoe,,dC' Gocd U lt>tc~d 

Kalkzands-t ee n 13 ml (Wand) 

C.d fenbeton 13 m2 (Wond) 
83 Meta!stud 13 m2 (Wand) 
84 Vlasvezel aneel 13 m2 Element 

85 Pref.Jb lichtbeton B m2 (Hement) 
86 HSB clement 13 m2 (Element) 

Keuzetabel 5.2: Afbouwmaterialen Gevel binnenblad 
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Ja 
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Ja 

Keuzediagram 5.2: Afbouwmaterialen Gevel binnenblad 

TU/e 

-----Nee-----"': 
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Nee 
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Cellenbelon 
Metal stud 

Prefab llctitbeton 

Vlasvezef paneel 

Ballast Nedam 
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5.2.3 Afbouwmateriaal Buitenblad I Gevelafwerking 
Het buitenblad of de afwerking van de gevel van een iQwoning wil men het liefst integreren 
met de montage van het binnenblad. Op deze manier kan het afwerken van de gevel volledig 
geconditioneerd in de fabriek plaatsvinden. Als men het buitenblad of de gevelafwerking 
integreert in het geconditioneerde afbouwproces, zorgt men ervoor dat de iQwoning niet 
alleen wind- en waterdicht is, maar oak voorzien is van een volledig afgewerkte gevel. Extra 
(ongeconditioneerde) werkzaamheden hoeven dan niet plaats te vinden op de bouwlocatie 
zelf. Wanneer het binnenblad en het buitenblad of de gevelafwerking al verwerkt is, is de 
gevel van een iQelement oak ge'fsoleerd. 

Een extra criterium specifiek voor dit gebouwdeel is dus of het buitenblad of gevelafwerking 
wel of niet is te integreren met het binnenblad. Dit is een hard criterium en het 
afbouwmateriaal voldoet hier wel of niet aan. Door deze extra criteria vervalt het algemene 
criterium "relatief weinig arbeid'', omdat er geen "extra" arbeid tijdens het afbouwproces 
nodig is als het binnenblad en buitenblad of gevelafwerking te integreren zijn. [21, 26, 20,] 

De volgende varianten zijn onderzocht: 
• Traditioneel metselwerk 
• Gevelisolatie en steenstrips 
• Houten gevelbekleding 
• Prefab metselwerk (enkelschalig) 

Gevelisolatie in combinatie met steenstrips zijn niet geschikt als gevelafwerking omdat deze 
geen algemeen geaccepteerde uitstraling hebben. Traditioneel metselwerk en prefab 
metselwerk zijn niet geschikt als buitenblad. Traditioneel metselwerk wordt uitgevoerd op de 
bouwlocatie zelf en niet onder geconditioneerde omstandigheden in een fabriek. Prefab en 
traditioneel metselwerk zijn beiden niet te integreren met het binnenblad en zorgen voor een 
extra handeling tijdens het afbouwproces. Houten gevelbekleding is geschikt als 
gevelafwerking. 

Naast de mogelijkheid om de gevelafwerking te integreren in het afbouwproces, blijft de 
mogelijkheid altijd bestaan om alleen het binnenblad inclusief isolatie in de iQfabriek te 
monteren en het (prefab) buitenblad inclusief bekleding op de bouwplaats zelf te plaatsen. 
Het toepassen van prefab en traditioneel metselwerk is dus niet geschikt als 
afbouwmateriaal tijdens het afbouwproces in de fabriek, maar blijft altijd een optie om toe te 
passen. Zie oak keuzetabel 5.3 en keuzediagram 5.3. 
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C Afbouwmateriaal buitenblad I gevelafwerking 
E i E .. 
if .J:: 

~ 

-!! .§. ] 

.! ~ c 
c .!. 

~ 
.. -f 

~ ~ .. 
..... .! .. 

'ii -! tl .. .!! .. 
c j ::! .Ji! 
'6 ~ :! ... \:J 

nr. Criterium I Bcuwmethcde: 
1 Geacce teerde uitstralin 

2 Flexibel 
Geconditioneerd 

4 lntergreren met binnenblad 

5 Relatief licht 

6 Relatief weinig arbeid 

7 Gewicht (k ) I m2 180 35.75 12 222 

8 Afmetin en (l x 8 x H) mm 210xl00x40 divers, 8=21 divers, 8=42 divers. 8= 100 

9 Manuur I eenheid x 
10 Materiaalkosten (€ I ml x c 50,10 ( 41,85 x 
11 lntegreren met binnenblad Nee Ja Ja Nee 

Legenda : Go I No go Uurtarief (C)j 35 

I Niet van toepassin~ Go No Go 

x 
Le enda : scores met kleuren 

Niet van toepassing Ma ti Onvoldoende Voldoende Goed Uitstekend 

+ 

C2 Gevelisolatie I steenstrips 13 m2 

C3 Hout 13 m2 
C4 Prefab Metselwerk (enkelschali 13 m2 (element) 

Keuzetabel 5.3: Afbouwmaterialen buitenblad I gevelafwerking 
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Keuzediagram 5.3: Afbouwmateria/en buitenblad I gevelafwerking 
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5.2.4 Afbouwmateriaal Binnenwanden 
De binnenwanden van een iQwoning warden geconditioneerd in de fabriek geplaatst. De 
materialen die mogelijk zijn voor de binnenwanden zijn in principe dezelfde mogelijke 
materialen voor het binnenblad met uitzondering van lichtbeton . In deze paragraaf warden de 
varianten voor het afbouwmateriaal voor binnenbladen kart toegelicht en getoetst aan de 
opgestelde criteria. [22, 23, 24, 25, 25] 
De volgende varianten zijn onderzocht: 

• Kalkzandsteen 
• Cellenbeton 
• Metalstud 
• Vlasvezel paneel 
• Houtskeletbouw (HSB) 

De materialen kalkzandsteen en cellenbeton zijn in principe wel toepasbaar, maar in 
vergelijking met andere materialen relatief zwaar. Daarom scoren ze slecht op het criterium 
gewicht. Bovendien scoren kalkzandsteen, ytong en metalstud relatief slecht op het criterium 
arbeid . De materialen vlasvezelkern panelen en HSB zijn over het algemeen even geschikt 
als binnenwanden. Vlasvezelkern panelen zijn echter iets flexibeler qua afmetingen. Een 
vlasvezelkern paneel is niet opgebouwd uit een raamwerk van hout. Daarom kan een 
vlasvezelkern paneel altijd op de gewenste afmeting gezaagd warden . Zie oak keuzetabel 
5.4 en keuzediagram 5.4. 

D Afbouwmateriaal binnenwanden 
"ii 

c QI 
QI c .. 
.fl c .. c 

0 -a a. QI 

"' .. "ii E -a QI = c .a .. N QI .. c "' QI "ii .t! .!! ii > 
1i "' Ill 

ii Qi .. <II 
:..: u :E s ::c 

nr. Criterium I Bouwmethode: 01 02 03 04 OS 
1 Geaccepteerde uitstraling 

2 Flexibel 

3 Gecon it'oneerd 

4 Relatief weinig arbeid 

5 Relatief Licht 

8 Gewicht {kg) I m2 169,91 70 22 36 35 
9 Afmetingen (L x Bx H) mm 897 x 100 x 643 3000 x 100 x 500 Divers, 0=100 Divers, B=70 Divers, B= 180 

10 Norm (u) I eenheid 3,99 2,45 3,64 1 1 
11 Materiaalkosten (€)I m2 € 19,06 € 17,31 € 24,05 € 30, 73 € 22,67 

Legenda : Go I No go I 1-__ N_ie_t v_a_n_~o_e._pa_ss_in""'g----i~ 
Uurtarief (€JI 35 

Legenda : scores met kleuren 

Niet van toepassing Goed 

x + 

7 m2 (Wand) 

D3 Metalstud 7 m2 (Wand) 

D4 Vlasvezel paneel 7 m2 (Element) 

D5 HSB element 7 m2 (Element) 

Keuzetabel 5.4: Afbouwmaterialen binnenwanden 
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Keuzediagram 5.4: Afbouwmaterialen binnenwanden 
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5.2.5 Afbouwmateriaal Elektrische installatie 
Een iQwoning wordt uiteraard voorzien van elektra installaties. Voor de elektrische installatie 
is een opsplitsing gemaakt in een energiedistributienet (EON) en een ICT- en besturingsnet 
(IBN). Het IBN is bedoeld voor communicatie-, meet- en besturingsignalen (zoals 
temperatuursensoren en de aansturing van de verwarming) alsook de aansluiting van 
telematica-installaties (zoals internet, CAI en telefonie) en de integratie van diverse 
installatiefuncties door middel van woonhuisautomatisering. Naast de wandcontactdozen 
voor energiedistriebutie en telematica, dienen de lichtpunten oak aangesloten te warden op 
het netwerk van elektrische installatie. De systemen die behandeld warden zijn vaak zo 
specifiek dat ze verbonden zijn aan een merknaam. [27, 28, 29, 24, 25] 

De volgende varianten zijn onderzocht: 
• Traditioneel 
• Elux 
• KISS 
• VB I Flexcasco 

• Gypro cable stud 
• Faay KBL 

• Bohebitat 

• Legrand wandgoot 

Het wandgootsysteem van Legrand is niet geschikt als elektrische installatie, omdat deze 
geen traditionele uitstraling heeft. De plintsystemen KBL Faay, Cable Stud Gyproc en 
Flexcasco Totaal VBI vallen alle drie af omdat ze niet flexibel en toepasbaar zijn in 
combinatie met meerdere materialen. Het traditionele en Elux systemen zijn niet geschikt 
omdat beide systemen relatief veel arbeid vereisen. Het plintsysteem van Hager is wel 
geschikt als elektrische installatie voor een iQwoning. Zie oak keuzetabel 5.5 en 
keuzediagram 5.5. 

E Elektrische installaties 

nr. Criterlum I Bouwmethode: 
1 Geaccepteerde uitstraling 

2 Flexibel 

3 Gecondltioneerd 

4 Relatief weinig arbeid 

10 Norm (u) I eenheid 
11 Matcriaalkosten (E) / m2 

Legenda : Go I No go 

I Niel van toepassing 

x 
Legend a : scores met ldeuren 

Niet van toepass.ing 

El Traditioneel 

E2 Elux 

E3 Hager 

E4 VBI Flexcasco 

ES Gyproccable Stud 

E6 Faay KBL 

E7 Legrand wandgoot 

Go 

Matig 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

" " w 

No Go 

Onvoldoende 

Keuzetabel 5.5: Afbouwmaterialen elektrische installaties 
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5.2.6 Afbouwmateriaal Waterleidingen 
In een iQwoning wordt er een netwerk van waterleidingen aangelegd. Met waterleidingen 
bedoelt men de leidingen voor tapwater en de leidingen voor de verwarmingsinstallatie. De 
leidingen voor de verwarmingsinstallatie warden niet tijdens het afbouwproces aangebracht 
maaringestortin hetiQelement. [14, 15, 12, 11, 13] 
De materialen die hierop volgend behandeld warden zijn: 

• Metalen waterleidingen 
• Flexibel metalen waterleidingen 
• Meerlagen kunststof waterleidingen 
• Enkel laags kunststof waterleidingen 

Zowel metalen, flexibel metalen, meerlagen kunststof en kunststof waterleidingen kunnen 
verwerkt warden met een traditionele uitstraling. Alie vier de materialen zijn flexibel en niet 
beperkend in indeling en plattegrond. Het is mogelijk om alle vier de materialen te verwerken 
onder geconditioneerde omstandigheden. Metalen waterleidingen vergen relatief veel arbeid, 
waardoor het minder geschikt is als afbouwmateriaal voor waterleidingen. Flexibel metaal, 
meerlagen kunststof en kunststof waterleidingen zijn alle drie geschikt als afbouwmateriaal 
voor waterleidingen. De voorkeur gaat echter uit naar meerlagen kunststof als materiaal. Dit 
materiaal is in vergelijking met flexibel metaal flexibeler in vorm en makkellijker vervormbaar. 
Meerlagen kunststof blijft blijvend vervormd, in tegenstelling tot zacht kunststof welke altijd 
terug gaat naar zijn oorspronkelijke vorm. Zie oak keuzetabel 6.6 en keuzediagram 6.6. 

F Waterleidingen 
E E 

E E N 

E N N• 

N N 
E )( 

N .. E 
~ 

c E :;:; "2' E 
Q. 

~ 
.... 0 

0 .. N ,,. c .. .. ~ :;:; c c "' 'iii :;:; :;:; 3: 
] "'i: ]! c QJ 

~ ~ 
QJ 1ii 
~ 3: '" '" Q. 3: 3: 0 c ,,. QJ 

~ c 
Qi 

.. 
~ ..c ~ QJ 'iii QJ "' Q. QJ c 
0 QJ 

~ 
:s 

"' Li: "' nr. Criterium / Bouwmethode: Fl Fl F3 F4 
1 Geaccepteerde uitstraling 

2 Flexibel 

3 Geconditioneerdl 

4 Relatief weinig arbeid 

10 Norm (u) I eenheid 

11 Materiaalkosten (€)/ml 

Legenda : Go I No go Uurtarief (€ll € 3s,oo I 
l,__ __ N_ie_t_va_n_~-e~p_as_si~ng~_ ........... 
Legenda : scores met kleuren 

Niet van toepassing Goed 

x + 

Brannen: 

www.bouwlrm.hnHmlJJrtf.nl 

Fl Metalen waterleidin lm ~-'-hrm,Q..b 

F2 Flexibel metalen waterleiding lm ··"WW wlldkCl!DJl..wn• 

F3 Meerlagen waterleidin lm 
F4 Kunststof waterleiding lm 

Keuzetabel 5.6: Afbouwmaterialen water/eidingen 
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Keuzetabel 5.6: Afbouwmaterialen waterleidingen 
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TU/e BaHast Nedam 
Bouw " OtUWlkk II 

Nee 

Nee 

Nee - Metalen wa1erleid1ng 
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5.2. 7 Afbouwmateriaal Mechanisch ventilatie leidingen 
Elke woning wordt voorzien van een centraal mechanisch ventilatiesysteem. Voor dit 
afstudeerproject is van het DemandFlow systeem van het merk ltho uitgegaan. Dit systeem 
is ook toegepast tijdens het pilotproject in de herfst van 2009. De leidingen ten behoeve van 
de mechanische ventilatie lopen horizontaal tussen het plafond van een iQelement op de 
begane grand en de vloer van het bovengelegen iQelement. Er zijn twee materialen 
toepasbaar als ventilatieleiding in het DemandFlow systeem. [31] 

De volgende twee materialen zijn onderzocht: 
• Spiraalbuis aluminium 
• Flexibele kunststofbuis 

Zowel met aluminium spiraalbuizen en flexibele kunststof buizen is er een traditionele 
uitstraling te realiseren. Beide materialen zijn toe te passen in verschillende plattegronden en 
indelingen. In die zin zijn zowel aluminium spiraalbuizen als flexibele kunststofbuizen flexibel. 
Beide materialen zijn toepasbaar onder geconditioneerde omstandigheden. Het verwerken 
van aluminium spiraalbuizen vergt echter relatief meer arbeid ten opzichte van flexibele 
kunststofbuizen. Flexibele kunststof buizen zijn daarom wel geschikt als afbouwmateriaal 
voor ventilatieleidingen in een iQwoning en aluminium spiraalbuizen niet. Zie ook keuzetabel 
5.7 en keuzediagram 5.7. 

G Ventilatieleidingen 

nr. Criterium I Bouwmethode: 
1 Geaccepteerde uitstraling 

2 Flexibel 

3 Geconditioneerd 

4 Relatief weinig arbeid 

10 Norm (u) I eenheid 

11 Materiaalkosten (€)I ml 

Legenda : Go I No go 

E 
E 
~ .... 
0 

l5 
"' c 
::> ... 
"' ·:; 

..0 
QI 

] 
·;c 
QI 

u:: 

11----N_ie_tv_a_n_~_e'-pa_ss_in-"'g--~ 

Legenda : scores met kleuren 

Niet van toepassing 

x 

Gl Spiraalb is aluminuium 80mm 

G2 Flexibele buis kunststof 80mm lm 

Keuzetabe/ 5. 7: Afbouwmateria/en ventilatieleidingen 

Uurtarief (€)1 € 

Goed 

Brannen: 

www.bouwkosten-nnline_!Jl 

www.benqshop.nl 

www.ri}tveldsanit·air.nl 

+ 

Eindrapport "Het uitvoeringsplan voor het afbouwproces van een iQwoning" F.F.J.K. Renjaan Maart 2011 

3s.oo II 

Pagina 83 



Spiraalbu~ s aluminium 
Flexib.e!e kunststof burs 

_/_..-~_Atbo~_uw_mat..,...-_•rt_•_l•_n~~-/ 

"' 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Flexibe!e kunststof bu1s 

Ja 

~
--~-·- --,.(. 

..I(-"~-·-,·',:~~-.... -: 
i I .! _ ,·~ • ••• ••' • .,.. -~ , l/ 

------== =-- ----

Keuzediagram 5. 7: Afbouwmaterialen ventilatieleidingen 

TU/e Ballast Nedam 
&lt1w tfl OnlwtkkelinQ 

-- Nee 

Nee Spiraalbuis aluminium 
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5.2.8 Afbouwmateriaal binnenriolering 
Onder binnenriolering warden verstaan de leidingen en alle hulpstukken voor het afvoeren 
van afvalwater uit huishoudens. Een binnenriolering wordt via de buitenriolering aangesloten 
op het gemeenteriool. [5, 15, 16, 17] 

De volgende varianten zijn onderzocht: 
• Kunstof 

o PVC 
o ABS 
o PE 
o PPG 

• Metaal 
o Verzinkt staal 
o Gietijzer (SML) 

Het is mogelijk om met zowel PVC, ABS, PE, PP, verzinkt staal en gietijzer een traditionele 
uitstraling te realiseren. Alie materialen zijn toepasbaar en te verwerken in verschillende 
plattegronden en indelingen. In die zin zijn alle materialen flexibel. Alie behandelde 
materialen kunnen toegepast warden onder geconditioneerde omstandigheden en vergen 
relatief weinig arbeid. Zowel PVC, ABS, PE, PP, verzinkt staal en gietijzer zijn geschikt als 
afbouwmateriaal voor de binnenriolering. De voorkeur gaat echter uit naar PP als 
afbouwmateriaal omdat het relatief goedkoop is en minder belastend is voor het milieu. Zie 
oak keuzetabel 5.8 en keuzetabel 5.8. 

H Binnenriolering 

nr. Criterium / Bouwmethode: 
1 Geaccepteerde uitstraling 

2 Flexibel 

3 Geconditioneerd 

4 Relatief weinig arbeid 

10 Norm (u) / eenheid 

11 Materiaalkosten (€)I ml 

Legenda : Go I No go 

Nlet van toepassing 

x 

E 
E 
"' "'" GI 

~ 

Go 

Niel van toepassing Matig 

x 

lm 

H2 ABS Ill 75mm lm 

H3 PE ill 75mm lm 

H4 PP !ll 75mm lm 

HS Verzinkt staal iil 75mm lm 

H6 Gietijzer (SML) 0 75mm lm 

Keuzetabel 5.8: Afbouwmaterialen binnenriolering 

E 
E 
"' .... .. 

No Go 

Onvoldoende 

E E 
E E 
"' "' .... .... 
GI .. 
w a. 
a. a. 

0,41 

6,74 ( 

Uurtarief (()I € 

Voldoende Goed 

+ 

Brannen: 

W\'l w .touwtasf4n-ofllme nl 

E 
~ .... .. 
ii 
~ 

0,3 

25,16 

3s,oo I 

U1tstekend 

( 

E 
"' .... .. 
~ 
~ 

0,3 
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PVC 
ABS 
PE 
pp 

l 

Verz111kt staal 
G1eti1zer (SMLI 

,_/ __ A_tbouwmat _ __,__ert_a_le_n~-----'/ 

' 

PVC 
ABS 
PE 
pp 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Verzinkt staal 
G1et11zer (SML) 

Keuzediagram 5.8: Afbouwmaterialen binnenriolering 

TU/ e Ballast Nedam 

Nee 
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5.2.9 Afbouwmateriaal lsolatie begane grond 
Het isoleren van de vloer kan op verschillende manieren en met verschillende materialen 
gebeuren. Het algemene criterium "traditionele uitstraling" is niet van toepassing op de 
vloerisolatie. De vloerisolatie zal zich onder een iQwoning bevinden en zal alleen zichtbaar 
zijn vanuit de kruipruimte . In verband met de transporthoogte van een iQelement, mag het 
isolatie materiaal maximaal 4cm onder een rib doorlopen. [4, 18, 19] 

De volgende materialen zijn onderzocht: 
• PU-isolatie spuiten op afbouwlocatie 
• PU-isolatie spuiten op bouwlocatie 
• Bodemisolatie EPS chips 
• PS-isolatie platen 

Het toepassen van PU-isolatie op afbouwlocatie, PU-isolatie op bouwlocatie, EPS chips als 
bodemisolatie en PS-isolatie is flexibel en toepasbaar in combinatie met verschillende 
materialen. EPS chips en PU-isolatie spuiten op bouwlocatie is niet toepasbaar onder 
geconditioneerde omstandigheden. Het toepassen van PS-isolatieplaten vergt relatief weinig 
arbeid. PS-isolatieplaten is een geschikt afbouwmateriaal voor de isolatie van de begane 
grand. Zie oak keuzetabel 5.9 en keuzediagram 5.9. 

I lsolatie begane grond vloer 
E 
0 
00 

-~ .. 
u 
0 

"i 
:J 
0 
.e .. 
Q. 
0 
cu ·.;::; .. 
0 
.!!! 
::) 
A. 

nr. Criterium / Bouwmethode: 11 
1 Geaccepteerde uitstralin x 
2 Flexibel 

3 Geconditioneerd 

4 Relatief weinig arbeid 

10 Norm (u) / eenheid 

11 Materiaalkosten (€)I m2 

Legenda : Go I No go 

I Niet van ~oepassing 

Legenda : scores met kleuren 

Niet van toe assin 

12 ABS 0 75mm m2 
13 PE 0 75mm m2 
14 PP 0 75mm m2 

Keuzetabel 5.9: lsolatie 

E 
E 
i 
cu 

oz: 
~ 
.2 
~ 
:J 
0 
.a 
Q. 
0 
cu ·.;::; .. 
~ 
::) 
A. 

12 

x 

E 
E 
0 co 
"' E Q. 

:E 8 u 

"' 
co 

A. c 
"' !!! 
·! .. 

Q. 
.J!! 

·~ 0 
.!!! .. E Ci cu "' "O J; 0 
a:i A. 

13 14 
x x 

Uurtarief (€)j € 

Brennen: 

www.bouwk.osten-online.nl 

www.bouwkosten.nl 

Goed 

+ 
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PU·isolalte op afbol.J\\•tocat1e 
PU·1solatie op bouW1ocalte 
EPS chips bodernisolahe 
PS isolat1eplaten 

Keuzediagram 5.9: /so/atie 

_; __ ~_Afbo~uwm~-•terfa~-~-"~__,f 
i l 

Ja 

-Nee 

Ja 

-Nee 

PS-lsolatieplaten 

Ja 

Eindrapport "Het uitvoeringsp/an voor het afbouwproces van een iQwonlng" 

TU/e Ballast Nedam 
Bomo. ,, Ot\twl~h ,,, 

Nee 

~ PU lsolatie op bouv1loacatie 
E'PS ch ip::. bodemisolatie 

PU·1solatie op a1bouwtocatie 
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5.2.10 Afbouwmaterialen iQelementen 
Door verschillende afbouwmaterialen te toetsen op een aantal criteria zijn met behulp van 
een criteriatabel en een keuzediagram per gebouwdeel de meest geschikte 
afbouwmaterialen bepaald. Ta be I 6.10 geeft in een morfologisch schema een overzicht van 
alle onderzochte afbouwmaterialen en gebouwdelen. De meest geschikte bouwmaterialen 
zijn aangegeven in het groen. 

Het meest geschikte materiaal voor het binnenblad is een HSB element. Als gevel afwerking 
tijdens het afbouwproces in de iQfabriek is een houten gevelbekleding het meest geschikt. 
De gevelafwerking is altijd afhankelijk van het ontwerp van een architect. De opties om 
(prefab) metselwerk op de bouwplaats zelf toe te passen blijft daarom altijd een mogelijkheid. 
Voor de binnenwanden zijn wanden opgebouwd uit vlasvezelpanelen het meest geschikt 
bevonden. Het systeem van Hager is het meest geschikt voor de elektrische installatie. Voor 
de waterleidingen is meerlagen kunststof het meest geschikt. Als ventilatieleidingen zijn 
buizen van flexibel kunststof het meest geschikt. PP is het meest geschikt bevonden 
materiaal om toe te passen als binnenriolering. Voor de isolatie van de begane grand zijn 
isolatieplaten van PS het meest geschikt bevonden. 

Totaal materialisatie iQwoning 

f .!I! l ... i i i ... i :I ! ~ 

f I ! . .!i JI 

~ 
. 

l .5! 
.!i i 'ii 

~ ,, .. ~ t j V1rt1nten I 1 l ~ i !l 
Gebouwdeel ii ;!! i > ii .s 

nr. B c D E F G H I 

1 ~alk••nd>1te11 
lr.idltiellletl 

Kolllulldiletn ~,.,,..... Koper Sp"'.ralbul• PVC 
P\IM!llll~ 

Moualw~ Al~mln1um llfboilwlaat• 

2 ceq~nbelon 
~ooiatl•l!fl 

Clltltn~n Elux R•••bel Flexibele buis 
11115 

PIJ-ltoli~ 

.Sia-mm ,..,,_, Kunststof Bouwtuu1,. 

3 MnUl!ilyd Hout Metal stud Hager 
M eerta1en 

PE 
Bodem15aletie 

Kunststof iPS dllm 

4 VIHvezelpoN:et Prefab Mets1tlwefk 
Vlasveze~paneel 

VIII 
unsmof PP PS-isolatleplaten 

(t<lltelw;tiall&) n".a"° 
s l'Jal•b 

llSB •loment 
Gryproc 

V•riJ1kt>IHI 
lk:lltDeton table'1ud 

6 
HSB fB•Y 

G1l!tl1ter 
element K8l 

7 
i...,~b 

wand....,! 

G.,chikt 
HSB element Vlasvezelpaneel 

Meerlagen Flexibele b~-~J PS· ioolal ieplaten 
afbouwmateriaal: 

Hout Hager 
Kunststof Kunslslol 

pp 

Tabel 5. 10: Afbouwmaterialen iQwoning 
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5.3 Classificatie afbouwmaterialen iQelementen 
De afbouwmaterialen zijn geclassificeerd per iQelement. Afbeelding 5.3 geeft de opbouw 
van een iQwoning aan. 

Afbeelding 5.3: iQelementen exploded view 

Per iQelement is er een tabel samen gesteld met de classificatie van de verschillende 
afbouwmaterialen. De volgende eigenschappen zijn meegenomen in de classificatie: 

• Materiaal 
• Afmetingen 
• Gewicht per eenheid 
• Vorm 
• Hoeveelheid 
• Gewicht totaa I 
• Transporteenheid 
• Aantal per (transport)eenheid 
• Beschadigingrisico 
• Manuur I eenheid 
• Manuren (benodigd om de hoeveelheid te bewerken) 
• Minuut (benodigd om de hoeveelheid te bewerken) 
• Productielijn (Op welke productielijn wordt het verwerkt) 

In tabel 5.11 tlm 5.14 zijn de classificaties per iQelement te zien. 
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,. 
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NL/SFB Materlaal Afmetlngen (mm) Gewlcht per eenheld (kg) Vorm Hoeveelheld Gewtcht totilal (kg) Transporteenheld Aantill / eenheld Beschadiglngsrislco Manuur I eenheid Manuur Minuten Productlelljn 

53 Waterleiding meerlagen kunststof gei5oleerd Ke uken (Gmm, blauw) 16 x 2 0,125 Flexlbele Bui£ 6 ml 0,75 Roi op pallet 1300 ml Laar. 0,05 0,3 18 l l 
53 Waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd Keuken (6mm, rood) 16 x 2 0,125 Flexibele Buis 9 ml 1.125 Roi op pallet 1300 ml Laag 0,05 0,45 27 1 

0 0 

S3 Waterleiding meerlagen kunststof ge1soleerd Closet (6mm, blauw) 16 x 2 0,125 Flexibele Buis 2 ml 0,25 Roi op pallet 1300 ml La<g O,OS 0,1 6 1 
S3 Waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd Fontein (6111111, blauw) 16 x 2 0,1251 Flexibele Buis 1 rnl 0,125 Roi op pallet 1300 ml Laag 0,05 O,DSI 3 1 

I 

61 Gecombineerde elektraleiding st.ekkerbaar KISS (op het plafond naar slaapkamer) 110 0,177 Flexibele Buis 7 ml 1,239 Roi op Pallet 1300 ml Laag 0,02 0,.141 8,4 1 
61 Gecomhineerde elektra leiding stekkerbaar KISS (onder de vloer naar keuken) 11 QI 0,177 Flex1bele Buis 7 ml 1,239 Roi op Pallet 1300 ml Laag 0,05 0,35 21 1 I 
61 Gecombineerde elektraleiding stekkerbaar KISS (onder de vloer naar keuken / plint) 110 0,177 Flexibele Buis 7 ml 1,239 Roi op Pallet 1300 ml Laag 0,05 0,3S 21 1 
S7 Mechanische ventilatieleiding (woonkamer) 92,3 0 0,25 Flexibele Buis 6 ml 1,5 Roi op Pallet 50 ml Laag 0,19 1,14 68,4 1 
S7 M echanische ventilatieleidlng (afzuigkap) 92,3 0 0,2S Flexibele Buis G ml 1,5 Roi op Pallet 50 ml Laag 0,19 1, 14 '58,4 1 
S7 Mechanis~he ventitalieleid ing (toilet) 92,3 0 0,25 Fiexibele Buis 2 nil O,S Roi op Pallet 50 ml Laag 0,19 0,38 22,8 1 
S7 KoppeJstuk (rnechanische ventilatie) 92,3 0 0,15 Vast 3 st 0,45 Verpakt op pallet 20 st Laag nvt nvt nvt 1 

43 PS-isolatie SOD x 1000 x 17S 0,0875 Pasplaat 30 st 2,62S Pallet 4x3 st Laa1d 0,04 1,2 72 1 

21 Houtskeletbouw wand element (BG voorgevel) 2600 x S060 x 180 4SS Plaat 1 st 1000 Op transportbok 1 st Hooe I 0,66 0,66 39,6 1 

22 Vlawezelpaneel 1240 x 2640 x 54 28,12 Vast 7,2S m2 93,3 Transportbok divers st Hoog 1 

22 Vlasvezelpaneel 1240 . 2640 x 54 28,12 Vast 3,3 m2 93,3 Transportbok divers st Hoog 1 

22 Vla svezelpaneel 2040 x 2640 x S4 .28,12 Vast 2,8 m2 1S3,5 Transportbok divers Hoag 
0,33 0,33 19,8 

st 1 

22 Vlasvezelpaneel 220 x 2640 x 54 29,12 Vast 3,8 m3 16,55 Transportbok divers st Hoag 1 

61 Elektradraden bovenlicht keu~en 3 x 1,S mm2 0,045 Flexibele Kabel 4 ml 0,18 Roi 100 ml Laag o,os 0,2 12 2 

61 Elektradraden -rookmelder Woonkamer 3 x 1,5 mm2 0,045 Flexibele Kabel 4 ml 0,18 Roi 100 ml Laag 0,05 0,2 12 2 
61 Elektradraden rookmelder Entreehal 3 x 1,5 mm2 0,045 Flexibele Kabel 4 ml O,lB Roi 100 ml Laag 0,0S 0,2 12 2 

38 Prefab meterkast 1110 x 350 x 2600 Divers Vast 1 st Divers Pallet l st Laag 2 2 120 2 

61 Elektrische distributie apparatuur (EON+ IBN ) divers Divers Vast 1 st Divers Verpakt op Pallet 4 st Hoog 3,5 3,$ 210 2 

S3 Water distrihutie a-pparatuur divers Divers Vast 1 st Divers Verpakt op Pollet 10 st Hoog 1,5 l,S 90 2 

S2 Verticale standleiding binnenriolering 110 Ql 1,64 Vaste Buis 3 ml 4,92 Op p<illet lS stl Laag 0,29 0,87 S2,2 2 
52 Douche WTW 2100x500 14,9 Vaste Buis 1 st 14,9 Op pallet lS stl Laag 0,31 0,31 18,6 2 

I 
32 Binnendeur (incJusief kozijn en bov·enlicht) 950 x 2640 x 60 so Vast 3 st 150 Verpakt op pallet s stl Hoog us 4,0S 243 2 

I 
74 lnbouw closetframe (inclusicf bcdieningspaneel I gipsplaatafwerking I aan- en <ifvoerle1dingeni 1120 x 1010 9S Vast 1 st 9S Verpakt op pallet 1 set Hoog 1,23 1,23 73,8 2 
74 Fonteinbak inclusief kra<in • vloerbuis 285 x 285 x lSO 7,S Vast 1 St 7,5 Verpakt op pallet 6 st Hoog 1,77 1,77 106,2 2 

42 Wandtegels toil et (verdiepingshoog) 200 x 200 7,S Vast 9,26 m2 69,4S Verpakt op pallet 80 m2 Hoog 0,42 3,8892 233,352 2 
43 Vloertegels toilet 200 x 200 7,5 Vast 1,21 m2 9,075 Verpakt op pallet 80 m2 Hoag 0,66 0,7986 47,916 2 

73 Drie-deurskeukenblok met 2 laden en 1 schijnlade 1800 x 600 x 870 divers Vast 1 st divers Verpakt op p<illet 1 st Hoog 0,6 0,6 36 2 
73 Bovenbouwkast met 2 deu ren 1200 x 336 x S70 divers Vast 1 St divers Verpakt op pallet 1 st Hoog 0,55 o,s:, 33 2 
73 Metalen aanrecht- I werk· I buffetblad 1800 x 600 x 30 divers Vast 1 st divers Verpakt op pallet 4 st Hoag 0,7 0,7 42 2 
61 Elektrische distributie apparatuur tbv keuken 150 x 2SO x 200 divers Vast 1 st divers Verpakt op pallet 4 st Hoog 0,55 0,5S 33 2 

61 Elektraplint (inclusief elektra leiding) 20 x llS x 2600 divers Vast 2 ml divers Verpakt op pallet lSO st Hoeg 0,14] 0,28 16,8 2 
I I 

Tabel 5_ 11: Classificatie afbouwmaterialen iQelemenl 81 
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NL/ SFB Materlaal Afmetln en mm) Gewlcht Vorm Hoeveelheid orteenheld Aantal / eenheld Beschadl in srislco Manuur I eenheld Manuur Minuten 

43 PS-isolatle 500 x 1000 x 175 0,0875 Pasplaat 34 st 2,975 Pallet 4 x 3 st Laag 0,04 1,36 81,6 

24 Trap 1230 x 2820 x 264 70 Vast st 70 Transportbok st Hoog 0,66 0,66 39,6 

61 Gecombineerde elektraleidin stekkerbaar KISS o het plafond (doorvoer voor le verd ie in ) 110 0,177 Flexibele Buis 3,4 ml 0,6018 Roi op Pallet 1300 ml Laa O,Q2 0,068 4,08 

61 Elektraplint links (inclusief elektra leidin ) 20 x ll5x260 divers Vast 3,4 ml divers Verpakt op pallet 150 st Hoo 0,14 0,476 28,56 

61 Elektraplint rechts trapzijde (inclusief elektra leid ing) 20 x 115 x 260 divers Vast 3,4 ml dive rs Verpakt op pallet 150 st Hoag 0,14 0,476 28,56 

61 Elektradraden bovenlicht midden 3 x 1,5 mm2 0,045 Flexibele Kabel 4 ml 0,18 Roi 100 ml Laag 0,05 0,2 12 3 

61 Gecombineerde elektraleiding stekkerbaar KISS (onder de vloer van links naar rechts) ll 0 0,177 Fl exibele Buis 5,4 ml 0,9558 Roi op Pallet 1300 ml Laag 0,05 0,27 16,2 

61 Gecombineerde elektraleiding stekkerbaar KISS (op het plafond van links naar links) 110 0,177 Fl exibele Buis 3,4 ml 0,6018 Roi op Pallet 1300 ml Laag 0,05 0,17 10,2 1 

I 
43 PS-isolatie 500 x 1000 x 175 0,0875 Pas laat 30 st 2,625 Pallet 4 x 3 st Laa 0,04 1,2 72 

21 Houtskeletbouw wand element (BG achtergevel) 2600 x 5060 x 18 455 Plaat st 1000 Opt ansportbok st Hoog 0,66 0,66 39,6 1 

I 
61 Elektraplint links(inclusief elektra LeidinB) 20xl15x260 divers Vast ml Divers Verpakt op pallet 150 st Hoog 0,14 0,42 25,2 3 

61 ElekJ_rap)int rechts (inclusief elektra leiding) 20 x 115 x 260 divers 3 ml Divers Verpakt op pallet 150 st Hoog 0,14 0,42 25,2 3 

61 Elektradraden bovenlicht midden 3 x 1,5 mm2 0,045 Flexibele Kabel 4 ml 0,18 Roi 100 ml Laag 0,05 0,2 12 3 

Tabet 5.12: C/assificatie afbouwmaterialen iQelement 82 en 83 
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NL I SFB J Materiaal Afmetln1en (mml Gewkht per eenheid (kg) Vorm Hoeveelheid I Gewicht totaal (k1) TranSJ!Orteenheid Aantal I eenheid Beschadigingsrisico Manuur / eenheid Manuur Minuten Productlelijn 1 

92,30 0 25 57 Mecharnsche wnt1latle le1ding hornontaal op plafond (sl ;rapkarner l) __ _ 
57 Mechanische ventilat1elelding horizon.!_aol o lafond (daorvoer s la,•pkamer 2J_ ____ _ 

. __ 15=-7'-----l"'M""e"'c'"'h.:;.an""-ische ventilatieleiding horizontaal op lafond (daorvoer slaapkamer 3) 
57 Koppelstuk(r;;eCha;ische~~t il~ t iei - - ---··-- · --

rlex1bele Buis __ 4 •• 5_ rn_1_
1
1,_ _____ l~, 1_2s_,·,__ __ R_o_l _o~pP_a_lle_t..,. SO n1,! _____ Lna_gt------0~. _19-t-_0~,8_5~S+-__ s_1~.J-i 

Flexibele Buis 6 ml ) 1,2_ Rolo Pal!f! ____ 5'""0'- m-"l t---- La1J ~ 
Flexibele B~ _ G ml l ___ 1,5 Roi op Pallet SO ml ___ L~ 0,19 

____ v_a_st+-----4~s_t ;----- __ o~._6 1_ Verpakt on pa llet ~ Laa~ nvt 

92.3 0 --- ..Q.l? 
~.3 _0. _________ o.~,2s_ 

92,3 0 O.lS! 

1,14_ ~.j 

1,14 68,4 
nvt nvt 

l -----1 
l 

_____ l-t - -

2 m2 
t-- t-5_2 ___ -rv_e_r_za_m_e_l_le_id_i n~1g~b_i_n_ne_n_r_io_le_r_in~t 8~d_o_u_c_h_e _b_ad~k-a_m_e_r ______________________ -t ____ 2_s_o_o_x_7_S_0-t-________ o~,-79~ Vastebuis 

52 Verumelleiding binnenriolerinJ( wasbak badkamer 2500 x 75 lil O. 78 Vaste buls 
1,5 ml 1,17 Op pallet 150 st ___ Laag 0,41 0,615 

ISO st LaaR 0.41 0,82 4.9 ,2 1,56 Op pallet 
36,9 

52 Verw mefle idinR binnenrioler lnP. fig bad badkamer 2500 x 75 lil 0 78 Vasle buis 2 m2 l 56 Oo pallet __ -=cl5"'0'--"-s4t ____ , __ .::;La=ag 1 ______ 0.41 _0~ _ 49.2 

Houtskeletbouw wand element (Verd1eping voorgevel) 2600 x 5060. 180 
--~-------1------1---------1-- ---- -

455 Pia at l St 1000 012 transoortbok 1 st Hoog 0 66 0,66 39 .. 6 

22 

t-
Vlasvezelpaneel 
Vlasvezelpaneei 

3000 x 2600 • 54 
1240x 2600x 54 

28,12 
28 12 

Vast 7,92 m2 -Vast 33 m2 
222,7104 

92 ,796 
___ T_ra_n_,sportbok 

Tra nsoortbok 
divers st 
divers st 

~ 
HOOP. 

0,33 0,3 3 
l 19,8f-------
1
-1--1 

- - - --- --
" 1.? 

53 
53 
53 

Verticale standleiding binnenriolering,,_ ______ _ 2500 x 110 lil 1,64 Vaste Buis 

WMerl~dingrneerlagenkun~~ofge~~eerdverUcaalvanW~~'-n_1_ar~p-l_af_o_n_d_(6_m_m~,_b_la_u_w_l ________ -r ______ l_6_x_2~--------0~. _12_5~--F-~_~~b~e~~~~ 
Waterleid inR meerlagen kunststof geisoleerd horizontaal aftakklng douche (Gmm, blauw) 16 x 2 0,12S Flexlbele Buis 
Wate,le1d1ne meerlagen kunststof geisolccrd horizontaal aftakking wasbak [6mm. blauwl 16 ;o 2 0,125 Flexibe le Buis 
Waterleidin~ en kunustof eisoleerd horizontaal !ftakkin Ii bad~~ 16 x 2 0,125 _Fl~xibe_le_B_!'J!. 

3 ml 

2,6 ml ---
2 ml 

2 ,6 ml 

_O.~rnl 

4,92 

0 325 ____ _,,___ 
0,25 

0 325 
0,0625 

Op pallet 80 st-1------~L~a~ag"+------~o~. 2~9+--~~~S_7-1--~5~2~,2+------ 4 

__ R_o_l_o,p_~P.~a_ll_et-t _____ l _300 __ m_l-+------~La~a,g,_ _____ o~·~o.s,___O~l~3~ 
Roi op pallet 1300 m2 Laag 0.05 0,1 
Roi op pallet 1300 m2 Laag 0,05 O,U 
Roi op pal_le'-t-+----1~3~00-~m~2,_ _____ ~L~a~aP.'"'i ___ ~>- 0,025 

7,8 
6 

7,8 
1,5 

4 

4 

4 
4 ·---

l--+=5~3 ___ -+-W;,,:,.:cat~e'-rl~e~id~in~•gLmc:.:.=.e~er~la~1g~e~n;.;.k~u'"'n::.;st~st~o'-f a=.g1ei~so::.;t~ee~r~d'-v~e~rt::.;ic~a~a'-lv~a::.;n~p'-1la::.;i~o~nd;:...;..;n~aa::.;r~v;.;.lo::.;e=r~(~,6m"""m~,~ro~o::.;d~ll---------4------=l~G~x~2=+---------'"0~U~S1---=F~le~•~ili~e'-le=-=-Bu~i~s+---~2~6'-'-m'-l:+-_--_-_-_-__ ~0~3~.2.S=+---~R~o=l~oJ;..<p p~.a~ll-~=:=======13:::_00--m-l-+-- ----- -La-a-1g ---- --0-,0-5+---0-,-13°
1 

- -7-8 ~- 4 
53 Wate rleiding meerlagen kunststof geisoleerd horizontaal aftakking wasbak l6mm, rood) 16 x 2 O 125 Flexlbele Buis 2,6 ml O 325 Roi op pallet 1300 ml Laag 0,05 0,13 7,8 4 
53 Wat erlelding meerlagen kunststof geisoleerd horirnntaal aftakking douche (6mm, rood) 16 x 2 0.125 Flexibele Buis 2 ml 0,25 Roi op pallet 1300 ml Laag O,OS O,l 6 4 

l--+=5~3 ____ ~\N~'~at~e~rf~e~1d~in~1gLmc..:.::e~er;.;.la~•g~e~n~k~u~n::.;s~~· t~o~f -""'g1e i~so~t~e~er~d~h~o~r~iz=-on;.;.t~a~al~a~ft.a;;::;;k=ki::.;n""'"gl iaR'b~a~d~(~16~m~m'-'~'~o~o~dl._ ____ ~-------t-----~l~6~x~2=+---------=-0~1~25=+--~F~le~x~ib~e=le=-=-B~ui~s+---~0~5::.....:.m=1:+------=0c, 0~6=-=251 ___ R_o_l_o~pp_;a_ll·_e t-;-----l-30_0_m_2-t-------La-a""i"g ______ o_._o_5t--0~,-025--t---1~5,__ _____ 4-t--i 

----------------------------!------- - 1----------t--------+-------+-------+--------t--------1---------t 
57 Mechan~chevemi~tie~~~g~rtkaaNwoonkame0 92,30 _______ o~·~25:+--~F~~'-x~fu~e~~~Bu::.;1~s +---~2~6~m~l:+--------0~-~65~---~R~o'-l -"-o~p~P""a'-ll e~t4-----=5~0~m~l+------~Laa~.~-------=O=.~l9~-=0~~~9'-4~-2::.;9~,~~l------4~~ 

1--;-5_7 ___ -rM_ec_h_a_n_1s_c_he_ve_n_t_ila_t_ie_le_i_di_n~gv_er_t_lc_a_al~(a_f~zu~ig~1k_a~p) _______________________ -+------9-2~. 3_0-;---------0~,-2_5 1 __ F_le_x_ib_e_le_B_u~-r---2~,6_m_l_t-------0~·~6_5 1 ___ R_o_l_o~pP_a_lle_t-t-_____ 5_0_ m_l+-______ L_a_a"'i-g ------'oc.!2~,_94_t--~2_9~6_4+-------4t--t 
'31 ""M"'e"--c'-h"'a'"'n"'isc.:ch~e'-v"'e'-'n"-ti-'-ta"'l"'ie""le"-1d::.;i .. n11:"-'-ve""r"'"ti_.ca"-a"'l!'"'t"'"oi""le""t._l _______________________ -+-----"'9""2"'.3..:0o1 ________ _;;0-"2=15 __ F_le_x_ib_e_le_B_u_is-i-___ 2~,6_m_l..-_____ ~O,G5 Roi op Pallet 50 m l Laag 0,19 0,494 29,64 4 

57 Mechanische ventilat1eleiding veriicaa l( badkamer) 92,3 0 0,25 Hexibele Buis 1 ml 0 2S Roi op Pallet 50 ml LaaR 0.19 0.19 114 4 

61 Elektradraden bovenlicht badkamer 3x1,5 mm2 0,045 Flexibele Kabel 7 ml 0.315 Roi 100 ml Laag 0.05 0,35 21 4 

61 Elektradraden bovenlich t Slaapkamer l 3 x 1 S mm2 0.045 Flexibele Kabel 5 m1 0,225 Roi 100 ml 0.05 0,25 l5 4 

32 Binnendeur (inclusief ko2ijn en bovenlicht) 950x2640x_ 60-t-_________ s_o,___~ ___ v_a_st~ ___ l __ s~t ,__ ______ s_o+-_v_e_r~pa_k_t_o~p~p-;a_lle_t-t-----~5-_st-t-______ H_o_o~g+------l~,_35-+---l"'", 3_5~---8~11------4-+---t 

t-"1-7_4 ___ -rO~o_u_c_h~eh_o_e_k_i_nc_l_us_ie_f_d_o_u_,_he_m_en_1g~k-ra_a_n_e_n_h_a_n_d_d_ou_c_h_e ____________________ -t ______ 90~0-x _900_,t----------80-t-_____ V_as_t-t-___ 1 __ s-it ---------t--V_e_rp~a_k_t_o~p~p._1,~fl e_t-t------l--st-1-------H_o_o~g~ ______ 2 ..... _15-;---2-'-,l-+5 129 4 
~ Vloerafvoerput _ --------------1---1_5_0_x_l5~ _V_a_st+--- l st l • Verpaktoppanet l st HooR ____ o .... _s1--__ o ... s+ ____ 3_0t---------4-+--t 

__ ~ Ligbad indusief bad-douc.bemen.s_kraan eo handdouche ____ __ -f-- __ ,__ _ 30·'+---- Va,_st+----=-1-'s"lt • "'.~akt o allet ,_ ____ l __ s_,t e------'H"-o"'o'-'>gL!-------=2,9 2,9 174 ~ 
74 lnbouw closetframe (indusief bedieningspaneel I gipsplaatafwerking I aan- e n afvoerleid ingen) 1120 x 1010 95 Vast 1 st 95 1 Verpakt op allet 1 set Hool( 1,23 1,23 73,8 4 

74 Wastafel inclusief wastafelkraan + vloerbuis ---------------+---6~S_O_x_4_o .. o_x_ J.'-' 60--t---------7~,5-+-______ V_a .. s'-tt------'l-"'"st-t-------7-'-,5t-_V_e .. rp._.a_< .. t _o.-'-p""'p"'",a_lle~t~· ____ __;6 __ st-+-______ H .. o~o.,R 1 _______ 1 ... ~77-+--""'"l,_7_7+--l=-0'-6"",2'-l-------4"+. _ 1 
l---t-7_4 ___ -+S"'p'-ie"'~g"'1e_l _____________________________________ 4---'l"'8°"00c.=.._•c.:800=.;..xc.4"'3"'0-t-----------+------'-V~a5=.:\+-----'l'--..::s.:.t ; --------t-1-V;,,::.e .i:e2._kt op pa llet 1 st Hoag 0,12 i O,g ___ 7,_2+----- ---·-4 ,___, 

74 Closetrolhoude r - Vast 1 st - Verpakt op pallet 1 st HOOR 0.12' 0.12 7,2 4 
74 Planchet Vast l st - verpakt op pallet 1 sl HooR 0 .1"'2+---'0"',,,_lZ;:+-__ 7'"',"'21-1 ------'-41--l 

42 WandteReis badkamer lverdiepinl!ShooR) 200 x 200 7,5 Vast 23,92 m2 179,4 Ver pa kt op pallet 80 m2 Hoo~ 0.42 10.0464 602.784 4 
43 Vloertegels badkamer 200 x 200 7,5 Vast 1,21 m2 9,075 Ve.rpakt op pallet 80 m2 Hoag 0,66 0,7986 47,916 4 

61 Ell'k t.ra plint (incluslef elektra leidingl 20 x 115 x 2600 divers Vast 3 ml divers Verpakt op oallet lSO st HooR 0.14 0.42 25 2 4 

1--t-6~1 ___ -+-E'-'le=-k'-'tr""a"'"p_li_nt'-('-in_c'-lu~~--!1e .. f~e~1e .. kt~r..::a_le=-i'-d""i n=-P.) _____________________________ 4---=-20'--x ""l"'"l 5c;...;;.x ~2~600=-i1----------'d'-1v"'e=r~s ,__ ____ .. v=-as~t+----'3'--m-'l-+------=d'-iv .. e=-r=-s 1-~Vc.:e .. rp~a~k .. t ~o~p~p~;a'-lle::.;t-+-----'15=-=o-~st+-----~•H_o_o ....... g ______ o-..._14 ..... __ o~,4-2..-_ _ 2_5"'",2~-------4-+-_, 

Tabel 5. 13: Classificatie afbouwmaterialen iQelement V1 
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TU/e @ Ballast Neda.m 
I 01.1w 1111 Ontw1kk mg 

Mechamsche ventila tiele1d in hori2on1aal o lafond slaapf<amer 2 0,25 Flex1bele Bui• 3 ml 0,79 50 ml 0 19 0,57 34 2 
Me<:han i.sche ventllatieleidln hOrlza ntaal o p plafond doorvoe r laa karner 31 0, 2.5 Flexibe le Bui 3 4 rnl o.ss l 0 ml 0,19 0,646 8. 76 l 

57 0 15 Vast 2 st 0,3 Verpakt op pall etj nvt nvt nvt 

24 Trap 1230 x 2820 x 2640 70 vast <t 70 Trampo rtbok st 0,66 0,66 39,6 

28,12 
22 Vlasve.tel <1 nee l 2815 x 2600 x 54 28,12 Vast 7,3 m2 205, 276 Tr.rn'>fJortbok 

0,33 
22 Vlasvezelpa neel 1600 x 2600 x 54 Vasi 4 .16 m2 divers st 116,9792 Trans ort bok 

0,33 19,81------::+---t 

Binnendeur (lndu slef kozl n en bovenlicht_) __ 9 50 x 2640 x 60 so ~st -~2 ---2!_,__ ______ 1_0_0..,._ __ v_e~rpakt op~p-a_ll_et+-----~~s_t+-~~~~ 162 3 

61 Elektraplmt slaapkamer 1 (1oclus1ef elektra le1din ) 20 x 115 x 2600 divers Vast 4 ml Diver~ Ver akt o alle 150 st 0,14 0,56 3 ,6 3 

t----t-6_1~---1-f_le_k_u_a~lln_t_s_laa~p-k_am~e_r _2~(1_n_rl_u_si_e_f _el_e_kt_r_a _le_id_i_n~)'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------+---2-0_x_l_l_S_x_2~6_0_0_t-----~~~~d-•_•e_r_•+-~~~~-Va s 4 ml Divers Verpa~t op palle 150 st 0,14 0,56 33,6 3 

1---;..;6~l~---1~E1_e_k_tr_a_d_ra_d_e_n_1 1_c_ht~p_u_n_t ~o_ve~rl_oo'-'-"p~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+~~~---; _x~J~,s-- m--'m~2~-~~~~~-~~~0,~0_4~5+-~-f~le_x~1 b~e_le~Ka~b_e+-~~~-4~rn--'-lt--~~~~~--"O~l~8+-~~~~~~~Ro~l+-~~~-1~00'-'--m-"ll ~~~~---=--"+---~~~~~O~.O~S~~--'0~,~21--~~~1 2~~~~~----=-3 1 
61 Ele k.uadraden rookmelder ove.rloo 3 x 1 5 mm2 0,045 fle xibele Kab 4 ml O 18 Roi 100 ml O OS 0,2 12 3 

t---+~~~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-M_a~te_ri_a_a_l _~-~~--~~--~-~~~~~~-+~A_f_m_e_ti_n~e_n_,_(m~m..___l-_Ge~w_k.h~-' ~pe_r_e_e_n_h_e_id_,_k~g~) -+~~-V_o_rm~~~+--H_o_e~v_e_el_h~e_id_f-·Gewichttotaal(kg) 

57 Mecharnsche ventilatiele1ding homontaal op plafond !slaapkamer 31 92. 3 0 0.25 Flexibele Bui 6,5 ml L625 
57 Kopp_elstuk (mecbamsche ventfla!le) 92,3 0 0,15 Vasi 2 st 0,3 

,21 Houtskeletbouw wand element (Ve rdieping voor evel) 2600 x 5060 x 180 455 Plaat 1 st 1000 

6 1 .Elektraphnt slaapkamer 2 (inclusief elekt ra leiding) 20 x 115 x 2600 divers Vast 3 ml divers 150 st 0,35 1,05 63 3 
61 1Elektraphnt slaapkamer 2 (inclus1ef elektra leidmg) 20 x 115 x 2600 divers Vas t 3 ml divers 150 s t 0,35 J,05 63 3 

61 Elektraplint slaapkamer 3 inclusief elektra leidin ) 20 x 115 x 2600 dive rs Va st 3 ml div rs 150 st 0 35 I.OS 63 3 
61 Elektraplint slaapkamer 3 (mclu11ef e lektra leidrng) 20 x 115 x 2600 divers Vast 3 mi dive.rs 150 st 0,35 1.05 63 3 

32 Binnendeur inclusief kozijn en bovenlicht) 950 x 2640 x 60 50 Va .I St 100 Verpakt op pallet ,t 1,35 2,7 162 3 

6 1 Elektradraden lfcht unt slaa k.a rner 3 3 x 1,5 mm2 0,045 Flexibele ~abe 4 ml 0,18 100 ml 0,14 O 56 33,G 
61 Elektradraden lichtpunt slaapk~·~'-'-'2'-------------------------------~---3=--x_c:lc:,5'--m=m.:.:2+-________ .;;.0•:.;;045-=+--..cF.:.:le::.:x=ibe, le _~_a_b·e-;-----4-m_l +-------0~1_8-+---------;-----l_OO __ m_l+-______ La_ag. 'l-------0~14-+--0~·~5_6+-__ 3_3~,_6+-------1--t 

Tabel 5. 14: C/assificatie afbouwmaterialen iQelement V2 en V3 
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TU/e Ballast Nedam 
Bouw 1 0111w1klt~lm 

5.4 Het analyseren en zichtbaar maken interne transportbewegingen 
In paragraaf 5.3 zijn de afbouwmaterialen per iQelement geclassificeerd. Doormiddel van 
transportketens zijn de interne transportbewegingen van de belangrijkste afbouwmaterialen 
geanalyseerd. De transportbewegingen die de iQelementen zelf tijdens het afbouwproces 
ondergaan zijn in plattegrond weergegeven in afbeelding 5.4. (Zie ook terreinplan) 

Hal 4 : Productie van casco iQelementen 

Hal 1: Magazijn en distributie inbouwmaterialen 

Afbeelding 5.4: Transportbewegingen iQe/ementen 

De afbouwmaterialen moeten in principe altijd van hal 1 (magazijn en distributie) naar hal 2 
(afbouw) warden getransporteerd om vervolgens verwerkt te warden in het iQelement. De 
belangrijkste afbouwmaterialen die behandeld gaan warden, zijn op de volgende manier 
verdeeld: 

• Afbouwmateriaal tbv. productielijn 1 
• HSB elementen 
• Trappen 
• Binnenwanden 
• Afbouwmateriaal tbv. productielijn 2 
• Afbouwmateriaal tbv. productielijn 3 
• Afbouwmateriaal tbv. productielijn 4 
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TU/e Ballast Nedam 
Bouw en Onlwd<J< long 

5.4.1 Transportbewegingen afbouwmateriaal productielijn 1 
De afbouwmaterialen die verwerkt worden in productielijn 1, zijn opgeslagen in hal 1 van de 
iQfabriek. Vanuit hal 1 worden de afbouwmaterialen met een heftruck vervoerd naar het 
werkbordes van productielijn 1. Hier worden de afbouwmaterialen tijdelijk opgeslagen op de 
hiervoor gereserveerde plekken op het werkbordes. Vanuit deze opslagplekken worden de 
materialen met de hand getransporteerd naar de hefsteigers. Hier worden de 
afbouwmaterialen verticaal naar de verwerkingsplek getransporteerd en verwerkt. Deze 
transportbewegingen zijn geschematiseerd in transportketen 5.1 en afbeelding 5.5 geeft hier 
een visualisatie van. 

Transportketen "Afbouwmateriaal productielijn 1" 

Omschrijving: 

Opslag hal 1 

Transport naar werkbordes 

Opslag op werkbordes 

Transport naar hefsteiger 

Transport naar verwerkingsplek 
(Verticaal) 

Monteren 

Transportketen 5.1: Visualisatie transportbewegingen afbouwmaterialen productiijn 1 

Transportmiddel: 

Heftruck 

Hefsteiger 

Hal 1: Magazijn en distributie inbouwmaterialen ] 

Afbeelding 5.5: Visualisatie transportbewegingen afbouwmaterialen productiijn 1 

Eindrapport "Het uitvoeringsp/an voor het afbouwproces van een iQwoning" F.F.J.K. Renjaan Maart 2011 Pagina 96 



TU/e Ballast Nedam 

5.4.2 Transportbewegingen HSB elementen 
De HSB elementen warden opgeslagen in hal 1. Vanuit hal 1 warden de HSB elementen met 
behulp van een heftruck vervoerd naar de opslagplek langs het werkbordes van productielijn 
1. Vanuit deze opslagplekken warden de HSB elementen met behulp van een kolom 
zwenkkraan vervoerd naar de werkplek om vervolgens gemonteerd te warden aan een 
iQelement. Deze transportbewegingen zijn geschematiseerd in transportketen 5.2 en 
afbeelding 5.6 geeft hier een visualisatie van. 

Transportketen "HSB elementen" 

Omschrijving: Transportmiddel: 

Opslag hal 1 

Transport naar werkbordes Heftruck 

Opslag op werkbordes 

Transport naar verscherkingplek Kolom zwenkkraan 

Monteren 

Transportketen 5.2: Visualisatie transportbewegingen HSB elementen 

I Hal 4 : Productie van casco iQelementen I . "n / J; ,,/-Ji u 
·F==y:::==:i====u==t=t~.._____1,---c4"--__, , 

Hal 1: Magazijn en distributie inbouwmaterialen ] ---..... ,,.,,. 

Afbeelding 5.6: Visualisatie transportbewegingen HSB elementen 
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TU/e Ballast Nedem 
Blhiw 11 Onlwt~k In 

5.4.3 Transportbewegingen Trappen 
De trappen worden opgeslagen in hal 1. Met behulp van een heftruck worden de trappen 
getransporteerd naar hal 2. Hier worden de trappen gelost op de opslagplekken op de 
werkbordessen van productielijn 1. Vanuit deze opslagplek worden de trappen met de hand 
horizontaal het iQelement getransporteerd en verwerkt. Deze transportbewegingen zijn 
geschematiseerd in transportketen 5.3 en afbeelding 5.7 geeft hier een visualisatie van. 

Transportketen "Trappen" 

Omschrijving: 

Opslag hal 1 

Transport naar werkbordes 

Opslag op werkbordes 

Transport naar verwerkingsplek 
(horizontaal) 

Monteren 

Transportketen 5.3: Visualisatie transportbewegingen Trappen 

Transportmiddel: 

Heftruck 

Hal 1: Magazijn en distributie inbouwmaterialen 

Afbeelding 5. 7: Visualisatie transportbewegingen Trappen 
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TU/e Ballast Nedam 
Bouw ao Ontwlkh ling 

5.4.4 Transportbewegingen binnenwanden 
De binnenwanden worden geproduceerd en opgeslagen in hal 1. Met behulp van een 
heftruck worden de binnenwanden op bokken getransporteerd naar hal 2. Hier worden de 
transportbokken gelost op de opslagplekken van de werkbordessen van productielijn 1. 
Vanuit deze opslagplekken worden de binnenwanden met behulp van een vacuumheffer 
horizontaal een iQelement in getransporteerd en verwerkt. Deze transportbewegingen zijn 
geschematiseerd in transportketen 5.4 en afbeelding 5.8 geeft hier een visualisatie van. 

Transportketen "Binnenwanden" 

Omschrijving: 

Opslag hal 1 

Transport naar werkbordes 

Opslag op werkbordes 

Transport naar verwerkingsplek 
(horizontaal) 

Monteren 

Transportketen 5.4: Visualisatie transportbewegingen binnenwanden 

Transportmiddel: 

Heftrnck 

Vacuumheffer 

Hal 1: Magazijn en distributie inbouwmaterialen 

Afbeelding 5.8: Visua/isatie transportbewegingen Binnenwanden 

Eindrapport "Het uitvoeringsp/an voor het afbouwproces van een iQwoning " F.F.J.K. Renjaan Maart 2011 Pag ina 99 



TU/e Ballast Nedam 
Bou"' ' " Onlwlkkult 

5.4.5 Transportbewegingen productielijn 2 
De afbouwmaterialen die verwerkt warden in productielijn 2, zijn opgeslagen in hal 1 van de 
iQfabriek. Vanuit hal 1 warden de afbouwmaterialen met een heftruck vervoerd naar het 
werkbordes van productielijn 2. Hier warden de afbouwmaterialen tijdelijk opgeslagen op de 
hiervoor gereserveerde opslagplekken. Vanuit deze opslagplekken warden de materialen via 
mobiele steigers met de hand de iQelementen in getransporteerd en verwerkt. Deze 
transportbewegingen zijn geschematiseerd in transportketen 5.5 en afbeelding 5.9 geeft hier 
een visualisatie van. 

Transportketen "Afbouwmateriaal productielijn 2" 

Omschrijvi ng: 

Opslag hal 1 

Transport naar werkbordes 

Opslag op werkbordes 

Transport naar mobiele steiger 

Transport naar verwerkingsplek 
( horizontaa I) 

Monteren 

Transportketen 5. 5: Visualisatie transportbewegingen afbouwmaterialen productielijn2 

Transportmiddel: 

Heftruck 

Hal 4 : Productie van casco iQelementen n '' :i 
~-..3b-___::!ltJ.._....3!1~=~=:=;oi~=:u===n:t=v=!==:r;===r::_ ==· _t----(~ -- . 

Hal 1: Magazijn en distributie inbou~materif!le'iJ 

Afbeelding 5.9: Visualisatie transportbewegingen afbouwmaterialen productielijn2 
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5.4.6 Transportbewegingen productielijn 3 
De afbouwmaterialen die verwerkt warden in productielijn 3, zijn opgeslagen in hal 1 van de 
iQfabriek. Vanuit hal 1 warden de afbouwmaterialen met een heftruck vervoerd naar het 
werkbordes van productielijn 3. Hier warden de afbouwmaterialen tijdelijk opgeslagen op de 
hiervoor gereserveerde opslagplekken . Vanuit deze opslagplekken warden de materialen via 
heftsteigers met de hand de iQelementen in getransporteerd en verwerkt. De hefsteigers 
warden dus niet gebruikt voor verticaal transport van afbouwmaterialen. Deze 
transportbewegingen zijn geschematiseerd in transportketen 5.6 en afbeelding 5.10 geeft 
hier een visualisatie van. 

Transportketen "Afbouwmateriaal productielijn 3" 

Omschrijving: 

Opslag hal 1 

Transport naar werkbordes 

Opslag op werkbordes 

Transport naar heftsteiger 

Transport naar verwerkingsplek 
(horizontaal) 

Monteren 

Transportketen 5. 6: Visualisatie transportbewegingen afbouwmaterialen productielijn3 

Afbeelding 5.10: Visualisatie transportbewegingen afbouwmaterialen productielijn3 

Transportmlddel: 

Heftruck 
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5.4.7 Transportbewegingen productielijn 4 
De afbauwmaterialen die verwerkt warden in productielijn 4, zijn apgeslagen in hal 1 van de 
iQfabriek. Vanuit hal 1 warden de afbauwmaterialen met een heftruck vervaerd naar het 
werkbardes van productielijn 4. Hier warden de afbauwmaterialen tijdelijk apgeslagen op de 
hiervaar gereserveerde opslagplekken. Vanuit deze opslagplekken warden de materialen via 
mobiele steigers met de hand de iQelementen in getransparteerd en verwerkt. Deze 
transpartbewegingen zijn geschematiseerd in transpartketen 5.7 en afbeelding 5.11 geeft 
hier een visualisatie van. 

Transportketen "Afbouwmateriaal productielijn 4" 

Omschrijving: 

Opslag hal 1 

Transport naar werkbordes 

Opslag op werkbordes 

Transport naar mobiele steiger 

Transport naar verwerkingsplek 
(horizontaal) 

Monteren 

Transportketen 5. 7: Visualisatie transportbewegingen afbouwmaterialen productielijn4 

Transportmiddel: 

Heftruck 

Hal 1: Magazijn en distributie inbouwmaterialen 

Afbeelding 5. 11 : Visualisatie transportbewegingen afbouwmaterialen productielijn4 
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6. Tijdsplan 
In dit tijdsplan zijn er afbouwplanningen per iQelement gemaakt. Deze afbouwplanningen zijn 
gebaseerd op de basis iQwoning welke een uitgangspunt vormt voor alle deelplannen van dit 
uitvoeringsplan. De afbouwplanningen zijn verdeeld in verschillende takttijden en dagcycli. 
Zie ook hoofdstuk 3. Een afbouwplanning van een iQelement mag maximaal 4 
productiedagen (480 minuten per dag) duren. De iQelementen worden per woning 
geproduceerd. Dit heeft tot gevolg dat de iQelementen in de volgorde van B1, B2, B3, V1, V2 
en V3 het afbouwproces ingaan. Er wordt uitgegaan van een productiedag (480 minuten) 
met een werktijd van 8:00 tot 17:00. Om 12:00 uur is er een middagpauze tot 13:00. Na 
werktijd kunnen er nog wel iQelementen getransporteerd worden. Er worden dan echter 
geen afbouwwerkzaamheden verricht in of aan een iQelement. 
Dit tijdsplan zal zich richten op de afbouwwerkzaamheden tijdens het afbouwproces. In 
hoofdstuk 3 zijn de productielijnen inclusief taktijden en dagcyclussen al behandeld . In dit 
hoofdstuk worden de afbouwplanningen per iQelement toegelicht. Tot slot worden de 
verschillende montageploegen in het afbouwproces toegelicht. 

6.1 Afbouwplanningen iQelementen 
Een iQwoning bestaat uit 6 verschillende iQelementen. Deze iQelementen zijn alien 
verschillend en volgen ieder een specifiek afbouwproces. In de volgende paragrafen wordt 
het afbouwproces per iQelement behandeld. 

6.1.1 Afbouwplanning iQelement B1 
Het iQelement B1 is het element aan de voorgevel op de begane grond. De belangrijkste 
speci'fieke afbouwdelen in een iQelement B1 zijn de keuken, het toilet en het HSB
binnenblad voor de voorgevel. Een iQelement B1 wordt afgebouwd op de productielijnen 1 
en 2. Een iQelement B1 verblijft gedurende 4 productiedagen in het afbouwproces. De 
planning van een iQelement B1 volgt op productielijn 1 een takttijd van 20 minuten . Omdat 
men met droogtijden voor het tegelwerk in het toilet werkt, volgt de afbouwproductie in 
productielijn 2 een dagcyclus. 

Afbeelding 6.1: Exploded view iQelement 81 
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De eerste productiedag vinden alle afbouwwerkzaamheden van iQelement 81 op 
productielijn 1 en een aantal werkzaamheden van productielijn 2 plaats. Deze 18 
afbouwwerkzaamheden zijn genummerd van 81 .1.01 t/m 81 .1.18. De werkzaamheden op 
productiedag 1 duren in totaal 284 minuten en kosten 444 minuten aan arbeid. Zie ook tabel 
6.1a. 
De tweede productiedag vinden 5 afbouwwerkzaamheden plaats genummerd van 81.2.01 
t/m 81.2.05. Deze werkzaamheden duren in totaal 450 minuten en kosten 672 minute n aan 
arbeid. Zie ook ta be I 6. 'I b. 
De derde productiedag vinden er 9 afbouwwerkzaamheden plaats. Deze zijn genummerd 
van 81 .3.01 t/m 81 .3.09. Deze werkzaamheden duren in totaal 470 minuten en kosten ook 
470 minuten aan arbeid. Zie ook tabel 6.1 c. 
De vierde productiedag vinden er 6 afbouwwerkzaamheden plaats. Deze zijn genummerd 
van 81 .4.01 t/m 81 .4.06. De werkzaamheden duren in totaal 480 minuten en kosten ook 480 
minuten aan arbeid. Zie ook ta be I 6.1 d. 
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ID 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

----w-
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 
34 

35 

3 6 
37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

Code Ploegtaak 

81 Werkzaiiiiiheden IQelement 81 

81 .1 Werkzaamheden Dag 1 

81 .1.01 

81 .1.02 

91 .1.03 

91 .1.04 

81 .1.05 

91 .1.06 

81 .1.07 

91.1 .08 

91 .1.09 

91.1 .10 

91 .1.11 

91 .1.12 

81 .1.13 

91 .1.14 

91 .1.15 

91 .1.16 

91.1 .17 

81 .1.18 

81.2 

912 01 

91.2.02 

912 03 

81 .2 04 

B1.2.05 

81.3 

91 .3.01 

B1.3.02 

81 .3.03 

B1.3.04 

B13.05 

91.3.06 

91.3.07 

B1.3.08 

B1 .3.09 

81.4 

91 .4.01 

91.4 .62 

91.4 .03 

91 .4.04 

91.4.05 

91.4.06 

iQelement 81 

Monteren waterleiding meertagen kunststof geisoleerd Keuken (6mm, blauw) 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd Keuken (6mm, rood) 

Monteren gecombineerde elektraleiding stekkerbaar KISS (onder de vloer naar keuken) 

Monteren gecomb1neerde elektraleiding stekkerbaar KISS (onder de vloer naar keuken I plint) 

Monteren gecombineerde elektraleiding stekkerbaar KISS (op het plafond naar slaapkamer) 

Monteren mechanische ventilaheleiding (woonkamer) 

Monteren mechanische ventilatieleiding (afzuigkap) 

Aanbrengen Ps-isolatie 

Aanbrengen PS-isolatie 

Aanbrengen PS-isolatie 

Aanbrengen PS-isolatie 

Kantelen iQelement 91 

Monteren houtskeletbouw wand element (BG voorgevel) 

Monteren vlasvezelpanelen 

Monteren waterleiding meertagen kunststof geisoleerd Closet (6mm, blauw) 

Monteren waterleiding meertagen kunststof geisoleerd Fontein (6mm, blauw) 

Monteren inbouw closetframe 

Prepareren toiletwand (repareren/voorstrijken/band aanbrengen) 

Werkzaamheden Dag 2 

IQelement 81 

Lijmen wandtegels toilet (verdiepingshoog) 

lnstalleren prefab meterkast 

Aansluiten elektrische distributie apparatuur (EDN +18N) 

Aansluiten water distributie apparatuur 

Trekken elektradraden lichtpunten I rookmelders 

Werkzaamheden Dag 3 

iQelement 81 

Voegen wandtegels toilet (verdiepingshoog) 

Monteren verticale standleiding binnenriolering 

Monteren douche WTW 

Monteren drie-deurskeukenblok met 2 laden en 1 schijnlade 

Monteren metalen aanrecht- I werk- I buffetblad 

Aansluiten elektrische distributie apparatuur tbv. Keuken 

Monteren i:elfdragend we-element 

Monteren fonteinbak inclusief kraan + vloerbuis 

Voorstrijken toiletvloer 

Werkzaamheden Dag 4 

iQelement 81 

Lijmen vloertegels toilet 

Monteren bovenbouwkast met 2 deuren 

Monteren elektraplint (inciusief elektraleiding) 

Monteren binnendeuren (inclusief kozijn en bovenlicht) 

Voegen vloertegels toilet 

Narooien I klein timmerwerk 

Task 
Project: 91_Productiedag 1 
Date: Tue 8-3-11 Progress 

Milestone 

Summary 

Rolled Up Task 

• Rolled Up Milestone 0 

Eindrapport "Het uitvoeringsplan voor het afbouwproces van een iQwoning" F.F.J.K. Renjaan M aart 2011 

Arbeid Aantal Eenheid Tempo Eenheid 

1920 mins 

284 mlns 

284 mlns 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

5mins 

3 mins 

36 mins 

60 mins 

450 mlns 

450 mins 

222 mins 

120 mins 

210 mins 

90 mins 

30 mins 

470 mins 

470 mins 

110 mins 

51 mins 

18 mins 

132 mins 

42 mins 

33 mins 

36 mins 

36 mins 

12mins 

480 mins 

480 mlns 

36 mins 

33 mins 

16 mins 

213 mins 

36 mins 

146 mins 

2.066 mins 

444 mlns 

444 mlns 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

60 mins 

40 mins 

5 mins 

3 mins 

36 mins 

60 mins 

672 mlns 

672mlns 

222 mins 

120 mins 

210 mins 

90 mins 

30 mins 

470 mlns 

470 mins 

110 mins 

51 mins 

18 mins 

132 mins 

42 mins 

33 mins 

36 mins 

36 mins 

12 mins 

480 mlns 

480 mlns 

36 mins 

33 mins 

16 mins 

213 mins 

36 mins 

146 mins 

Rolled Up Progress 

Split 

External Tasks 

Page 1 

Pagina 106 

6 

9 

7 

m1 

m1 

m1 

7 m1 

7 m1 

6 m1 

6 m1 

8 st 

8 st 

8 st 

8 st 

st 

st 

handeling 

2 m1 

m1 

st 

926 m2 

926 

1 

1 

12 

9.26 

3 

1.21 

1.21 

1 

2 

3 

1.21 

m2 

st 

st 

st 

m1 

m2 

m1 

st 

st 

st 

st 

st 

st 
n,2 

m2 

st 

st 

st 

m2 

st 

2.5 min/m1 

2.5 min/m1 

2.5 min/m1 

2.5 min/m1 

2.5 min/m1 

2.5 min/m1 

2.5 min/m1 

2.4 min/st 

2.4, min/st 

2.4· min/st 

2.4. min/st 

20 min/st 

20 min/st 

20 min/st 

2.5 min/m1 

2.5 min/m1 

36 min/st 

6 min/m2 

24 min/m2 

120 min/st 

210 min/st 

90 min/st 

2.5 min/m1 

12 min/m2 

17 min/m1 

18' min/st 

132 min/st 

42 min/st 

33 min/st 

36 min/st 

36 min/st 

0.1 min/m2 

30 min/m2 

33 min/st 

8 min/m1 

71 min/st 

30 min/m2 

122 min/st 

Project Summary 

Group By Summary 

Deadline 

Werknemers 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbe1der 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 [300%] 

Arbeider 1 [200%] 

Arbe1der 1 

Arbe1der 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbei'der 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

81.1 .18 

Tabel 6.1a: 81 Productiedag 1 
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ID Code iPloegtaak 

1 

2 

3 

81 Werkzaamheden IQelement 81 

81.1 Werkzaamheden Dag 1 

- 4 B1 .1.01 

5 B1 .1.02 
- 6-. - B1 .1.03 

7 B1 .1.04 

8 B1 .1.05 

9 B1.1.06 

10 B1 .1.07 

T1 a1 .1.08 

12 B1 .1.09 

13 B1 .1.10 

14 B1 .1.11 

15 B1 .1.12 

16 B1.1.13 

17 B1.1 .14 

18 B1 .1.15 

19 B1 .1.16 

20 B1.1 .17 

21 B1 .1.18 

22 81.2 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 
-·45 

47 

B1.2.01 

B1 .2.02 

B1 .2.03 

B1 .2.04 

B1205 

81.3 

B1 .3.01 

B1 .3.02 

B1 3.03 

B1 .3.04 

B1 .3.05 

B1 .306 

B1 .3.07 

B13.08 

81.3.09 

81 .4 

B1 .4.01 

B1 .4.02 

B1.4.03 

B1 .4.04 

B1.4.05 

B1 .4.06 

IQelement 81 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd Keuken (6mm, blauw) 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd Keuken (6mm, rood) 

Monteren gecombineerde elektraleiding stekkerbaar KISS (onder de vloer naar keuken) 

Monteren gecombineerde elektraleiding stekkert>aar KISS (onder de vloer naar keuken I plint) 

Monteren gecombineerde elektraleiding stekkert>aar KISS (op het plafond naar slaapkamer) 

Monteren mechan1sche ventilatielelding (woonkamer) 

Monteren mechanische ventilatieleiding (afzuigkap) 

Aanbrengen PS-isolatie 

Aanbrengen PS-isolatie 

Aanbrengen PS-isolatie 

Aanbrengen PS-isolatie 

Kantelen iQelement B 1 

Monteren houtskeletbouw wand element (BG voorgevel) 

Monteren vlasve.zelpanelen 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd Closet (6mm, blauw) 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd Fontein (6mm, blauw) 

Monteren inbouw closetframe 

Prepareren toiletwand (reparerenl voorstrijkenlband aanbrengen) 

Werkzaamheden Dag 2 

iQetement 81 

Lijmen wandtegels toilet (verdiepingshoog) 

tnstalleren prefab meterl<ast 

Aansluiten elektrische distributie apparatuur (EON +IBN) 

Aansluilen water distributie apparatuur 

Trekken eleklradraden lichtpunten I rookmelders 

Werkzaamheden Dag 3 

IQelement 81 

Voegen wandtegels toilet (verdiepingshoog) 

Monteren verticale standleiding binnenriolering 

Monteren douche WTW 

Monteren drie-deurskeukenblok met 2 laden en 1 schijnlade 

Monteren metalen aanrecht- I werk- I buffelblad 

Aansluiten elektrische distributie apparatuur tbv. Keuken 

Monteren zelfdragend we-element 

Monteren fonteinbak inclusief kraan + vloert>uis 

Voorstrijken toiletvloer 

Werkzaamheden Dag 4 

iQelement 81 

Lijmen vloertegels toilet 

Monteren bovenbouwkast met 2 deuren 

Monteren elektraplint (inclusief elektraleiding) 

Monteren binnendeuren (inclusief koZljn en bovenlichl) 

Voegen vloertegels toilet 

Narooien I klein timmerwerk 

Project: B1_Productiedag 2 
Date: Tue 8-3-11 

Task 

Progress 

Milestone 

Summary 

Rolled Up Task 

• Rolled Up Milestone <> 
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Arbeid Aantal Eenheid Tempo Eenheid 

284 mins 

284 mlns 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

5 mins 

3 mins 

36 mins 

60 mins 

450 mins 

450 mins 

222 mins 

120 mins 

210 mins 

90 mins 

30 mins 

470 mlns 

470 mins 

110mins 

51 mins 

18 mins 

132 mins 

42 mins 

33 mins 

36 mins 

36 mins 

12 mins 

480 mins 

480 mins 

36 mins 

33 mins 

16 mins 

213 mins 

36 mins 

146 mins 

2.066 mlns 

444 mlns 

444 mlns 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

60 mins 

40 mins 

5 mins 

3mins 

36 mins 

60 mins 

672 mins 

672 mlns 

222 mins 

120 mins 

210 mins 

90 mins 

30 mins 

470 mins 

470 mlns 

110 mins 

51 mins 

18 mins 

132 mins 

42 mins 

33 mins 

36 mins 

36 mins 

12 mins 

480 mins 

480 mlns 

36 mins 

33 mins 

16 mins 

213 mins 

36 mins 

146 mins 

Rolled Up Progress 

Split 

External Tasks 

Page 1 

Pagina 107 

6 m1 

9 m1 

7 m1 

7 m1 

7 m1 

6 m1 

6 m1 

8 st 

8 st 

8 st 

8 st 

st 

st 

1 handeling 

2 m1 

m1 

1 st 

9.26 m2 

9.26 

1 

12 

9.26 

3 

1 

1.21 

1.21 

1 

2 

3 

1.21 

m2 

st 

st 

st 

m1 

m2 

m1 

st 

st 

st 

st 

st 

st 

m2 

m2 

st 

st 

st 

m2 

st 

2.5 minlm1 

2.5 min/m1 

2.5 minlm 1 

2.5 minlm 1 

2.5 minlm1 

2.5 minlm1 

2.5 minlm1 

2.4 min/st 

2.4 min/st 

2.4 min/st 

2.4 min/st 

20 min/st 

20 min/st 

20 min/st 

2.5 minlm 1 

2.5 min/m1 

36 min/st 

6 minlm2 

24 min/m2 

120 min/st 

210 min/st 

90 min/st 

2.5 minlm 1 

12 minlm2 

17 min/m1 

18 min/st 

132 min/st 

42 

33 

min/st 

min/st 

36 min/st 

36 min/st 

0.1 minlm2 

30 min/m2 

33 min/st 

8 minlm 1 

71 mini s! 

30 min/m2 

122 min/st 

Project Summary 

Group By Summary 

Deadline 

Werknemers 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1[300%] 

Arbeider 1 [200%] 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 ~liiiii!!iii!!iilliiiiiiiiiiil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!I B 1.2. 01 

Arbeider 1 ~iiiiiiiiii!!iil'iEB~1~.2~.0~2~;;;ii!;I 
Arbeider 11 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 
Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Tabel 6. 1b: 8 1 Productiedag 2 

5·00 
0 20 40 
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ID 

2 

3 

4 

5 
- 6-

7 

8 

9 
_ 1_0_ 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
_ 1_8 _ 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

25 

26 
27-

28 

29 

~ 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

Code Ploegtaak 

B1 Werkzaamheden IQelement 81 

81 .1 Werkzaamheden Dag 1 

B1 .1.01 

B1 .1.02 

B1 .1.03 

B1 .104 

B1.1 .05 

B1 .1.06 

B1 .1.07 

B1 .1.08 

B1 .1.09 

B1 .1.10 

B1 .1.11 

B1 .1.12 

B1 .1.13 

B1 .1.14 

B1 .1.1 5 

B1 .1.1 6 

B1 .1.17 

B1 .1.18 

81 .2 

B1.201 

B1.2.02 

B1 .2.03 

B1 .2.04 

B1 .2.05 

81.3 

B13.01 

B1 .3.02 

B1 .3.03 

B1 .3.04 

B1 .3.05 

B1.3.06 

B1 .3.07 

B1 .3.08 

B1 .3.09 

81.4 

B1 .4.01 

B 1.4.02 

B1.4 .03 

B1.4.04 

B1.4 .05 

B1.4 .06 

iQelement 81 

Monteren waterlelding meerlagen kunststof geisoleerd Keuken (6mm. blauw) 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd Keuken (6mm, rood) 

Monteren gecombineerde elektraleiding stekkerbaar KISS (ender de vloer naar keuken) 

Monteren gecombineerde elektraleiding stekkerbaar KISS (ender de vloer naar keuken I plint) 

Monteren gecombineerde elektraleiding stekkerbaar KISS (op het plafond naar slaapkamer) 

Monteren mechanische ventilatieleidlng (woonkamer) 

Monteren mechanische ventilatieleiding (afzuigkap) 

Aanbrengen PS-isolatie 

Aanbrengen PS-isolatie 

Aanbrengen PS-isolatie 

Aanbrengen PS-isolatie 

Kantelen iQelement B1 

Monteren houtskeletbouw wand element (BG voorgevel) 

Monteren vlasvezelpanelen 

Monteren water1eiding meerlagen kunststof geisoleerd Closet (6mm. blauw) 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd Fontein (6mm, blauw) 

Monteren inbouw closetframe 

Prepareren toiletwand (repareren/voorstrijkeniband aanbrengen) 

Werkzaamheden Dag 2 

iQelement 81 

Lijmen wandtegels toilet (verdiepingshoog) 

lnstalleren prefab meterkast 

Aansluiten elektrische distributie apparatuur (EON +IBN) 

Aansluiten water distributie apparatuur 

Trekken elektradraden lichtpunten I rookmelders 

Werkzaamheden Dag 3 

IQelement 81 

Voegen wandtegels toilet (verdiepingshoog) 

Monteren verticale standleiding binnenriolering 

Monteren douche WTW 

Monteren drie-deurskeukenblok met 2 laden en 1 schijnlade 

Monteren metalen aanrecht- I werk- I buffeiblad 

Aansluiten elektrische distributie apparatuur tbv. Keuken 

Monteren zelfdragend we-element 

Monteren fonteinbak inclusief kraan + vloerbuis 

Voorstrijken toiletvloer 

Werkzaamheden Dag 4 

IQelement 81 

Lijmen vloertegels toilet 

Monteren bovenbouwkast met 2 deuren 

Monteren elektraplint (inclusief elektraleiding) 

Monteren binnendeuren (inclusief kozijn en bovenlicht) 

Voegen vloertegels toilet 

Narooien I klein timmerwerk 

Project: B1_Productiedag 3 
Date: Tue 8-3-11 

Task 

Progress 

Milestone 

Summary 

Rolled up Task 

• Rolled Up Milestone <) 

Eindrapport "Het uitvoeringsplan voor het afbouwproces van een iQwoning" F.F.J.K. Renjaan Maart 2011 

Duur Arbeid Aantal Eenheld Tempo Eenheld 

1920 mins 

284 mlns 

284 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

5 mins 

3mins 

36 mins 

60 mins 

450 mins 

450 mlns 

222 mins 

120 mins 

210 mins 

90 mins 

30 mins 

470 mins 

470 mins 

110 mins 

51 mins 

18 mins 

132 mins 

4i mins 

33 mins 

36 mins 

36 mins 

12 mins 

480 mins 

480 mins 

36 mins 

33 mins 

16 mins 

213 mins 

36 mins 

146 mins 

2.066 mins 

444 mlns 

444 mlns 

20 mins 

20 m1ns 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mlns 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

60 mins 

40 mins 

5 mins 

3mins 

36 mins 

60 mins 

672 mlns 

672 mlns 

222 mins 

120 mins 

210 mins 

90 mins 

30 mins 

470 mlns 

470 mins 

110 mins 

51 mins 

18 mins 

132 mins 

42 mins 

33 mins 

36 mins 

36 mins 

12 mins 

480 mins 

480 mins 

36 mins 

33 mins 

16 mins 

213 mins 

36 mins 

146 mins 

Rolled Up Progress 

Split 

External Tasks 

Page 1 

Pagina 108 

6 m1 

9 m1 

7 m1 

7 m1 

7 m1 

6 m1 

6 m1 

8 st 

8 st 

8 st 

8 st 

st 

st 

1 handeling 

2 m1 

m1 

st 

9.26 m2 

9.26 m2 

st 

st 

1 st 

12 m1 

9.26 m2 

3 m1 

1.21 

1.21 

1 

2 

3 

1.21 

st 

st 

st 

st 

st 

st 

m2 

m2 

st 

st 

st 

m2 

st 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

20 

20 

20 

2.5 

2.5 

36 

6 

24 

120 

210 

90 

2.5 

12 

17 

18 

132 

421 

33 

36 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/st 

min/st 

min/st 

min/st 

min/st 

min/st 

min/st 

min/m1 

min/m1 

min/st 

min/m2 

min/m2 

min/st 

min/st 

min/st 

min/m1 

min/m2 

min/m1 

min/st 

min/st 

min/st 

min/st 

min/st 

36 min/st 

0.1. min/m2 

30 min/m2 

33 min/st 

8. min/m1 

71 . min/st 

30 min/m2 

122, min/st 

Project Summary 

Group By Summary 

Deadline 

Werknemers 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 11 

Arbeider 11! 

Arbeider 1 

Arbeider 1j 

Arbeider 1/ 

Arbeider 1• 

Arbeider 1 

Arbeider 1(300%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Wed 23 June 
8:00 9: 0 10:00 11 :00 12:00 13:00 
0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 1 0 20 40 

Arbeider1 §iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:!~.3.l~---------;---------1 
Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1, 

Arbeider 1 

Tabel 6.1c: 81 Productiedag 3 



TU/e Ballast Nedam 

ID Code 'Ploegtaak 

1 81 Werkzaamheden IQelement 81 

2 
- 3-

81 .1 Werkzaamheden Dag 1 

4 81 .1.01 

5 81 .1.02 

6 81 .1.03 
- 7- 81.1.04 

8 81.1.05 
. - 9- 81 .1.06 

- 10- 811.07 

11 81.1.08 

12 81.1.09 

13 81.1.10 
_ 1_4_ 81.1.11 

15 81.1.12 

16 81.1.13 

17 81.1.14 

18 81.1.15 

19 81.1.16 

20 81.1.17 

21 81 .1.18 

22 81.2 

'--23 
"""24 81 .2.01 

25 81 2.02 

26 81.203 

27 81 2 04 

28 81.2.05 

29 81.3 

30 

31 81.3.01 

32 81 3.02 

33 81.3.03 

34 

35 

36 

37 

38 
39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

81 3.04 

81.3.05 

81.3.06 

81.3.07 

81 .3.08 

81.3.09 

81.4 

81 .4 .01 

81 .4.02 

81.4 .03 

81.4.04 

81 .4.05 

81.4.06 

IQelement 81 

Monteren waterleiding meertagen kunststof geisoleerd Keuken (6mm, blauw) 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd Keuken (6mm. rood) 

Monteren gecombineerde elektraleiding stekkerbaar KISS (ender de vloer naar keuken) 

Monteren gecombineerde elektraleiding stekkerbaar KISS (ender de vloer naar keuken I plint) 

Monteren gecombineerde elektraleiding stekkerbaar KISS (op het plafond naar slaapkamer) 

Monteren mechanische ventilatieleidlng (woonkamer) 

Monteren mechanische ventilatieleiding (afzuigkap) 

Aanbrengen PS-isolatie 

Aanbrengen PS-isolat1e 

Aanbrengen PS-isolatie 

Aanbrengen PS-isolatie 

Kantelen iQelement 81 

Monteren houtskeletbouw wand element (BG voorgevel) 

Monteren vlasvezelpanelen 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd Closet (6mm, blauw) 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd Fontein (6mm. blauw) 

Monteren inbouw closetframe 

Prepareren toiletwand (repareren/voorstrijken/band aanbrengen) 

Werkzaamheden Dag 2 

iQelement 81 

Ujmen wandtegels toilet (verdiepingshoog) 

lnstalleren prefab meterkast 

Aansluiten elektrische distributie apparatuur (EDN +IBN) 

Aansluiten water distributie apparatuur 

Trekken elektradraden lichtpunten I rookmelders 

Werkzaamheden Dag 3 

IQ&lement 81 

Voegen wandtegels toilet (verd1epingshoog) 

Monteren verticale standleiding binnennolering 

Montereri douche WTW 

Monteren drie-deurskeukenblok met 2 laden en 1 schijnlade 

Monteren metalen aanrecht- I werk- I buffetblad 

Aansluiten elektrische distributie apparatuur tbv. Keuken 

Monteren zelfdragend we-element 

Monteren fonteinbak inclusief kraan + vloerbuis 

VoorS1rijken toiletvloer 

Werkzaamheden Dag 4 

iQelement 81 

Lijmen vloertegels toilet 

Monteren bovenbouwkast met 2 deuren 

Monteren elektraplint (inclusief elektraleiding) 

Monteren binnendeuren (inclusief kozijn en bovenlicht) 

Voegen vloertegels toilet 

Narooien I klein timmerwerk 

Project: B 1 _Productiedag 4 
Date: Tue 8-3-11 

Task 

Progress 

Milestone 

Summary 

Rolled Up Task 

• Rolled Up Milestone ( > 

Eindrapport "Het uitvoeringsplan voor het afbouwproces van een iQwoning" F.F.J.K. Renjaan Maart 2011 

Duur Arbeid Aantal Eenheld Tempo Eenheld 

1920 mlns 

284 mlns 

284 mlns 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

5 mins 

3mins 

36 mins 

60 mins 

450 mlns 

450 mins 

222 mins 

120 mins 

210 mins 

90 mins 

30 mins 

470 mins 

470 mins 

110 mlns 

51 mins 

18mms 

132 mins 

42 mins 

33 mins 

36 mins 

36 mins 

12 mins 

480 mins 

480 mins 

36 mins 

33 mins 

16 mins 

213 mins 

36 mins 

146 mins 

2.066 mins 

444 mlns 

444 mlns 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mlns 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

60 mins 

40 mins 

5 mins 

3mins 

36 mins 

60 mins 

672 mins 

672 mins 

222 mins 

120 mins 

210 mlns 

90 mins 

30 mins 

470 mlns 

470 mins 

110 mins 

51 mins 

18 mins 

132 mins 

42 mins 

33 mins 

36 mins 

36 mins 

12 mins 

480 mins 

480 mins 

36 mins 

33 mins 

16 mins 

213 mins 

36 mins 

146 mins 

Rolled Up Progress 

Split 

External Tasks 

Page 1 

Pagina 109 

6 m1 

9 m1 

7 ni1 

7 m1 

7 m1 

6 m1 

6 m1 

8 st 

8 st 

8 st 

8 st 

st 

st 

1 handeling 

2 m1 

m1 

st 

9.26 m2 

9.26 

12 

9.26 

3 

1.21 

1.21 

1 

2 

3 

1.21 

m2 

st 

st 

st 

m1 

m2 

m1 

st 

st 

st 

st 

st 

st 

m2 

m2 

st 

st 

st 

m2 

st 

2.5 min/m1 

2.5 mm/m1 

2.5 minim1 

2.5 min/m1 

2.5 min/m1 

2.5 min/m1 

2.5 min/m1 

2.4 min/st 

2.4 min/st 

2.4 min/st 

2.4 min/st 

20 min/st 

20 min/st 

20 min/st 

2.5 min/m1 

2.5 min/m1 

36 min/st 

6 min/m2 

24 min/m2 

120 min/st 

210 min/st 

90 min/st 

2.5 min/m1 

12 min/m2 

17 min/m1 

18 min/st 

132 

42 

33 

36 

min/st 

min/st 

min/st 

min/st 

36 min/st 

0.1 min/m2 

30 min/m2 

33 min/st 

8 min/m1 

71 min/st 

30 min/m2 

122 min/st 

Project Summary 

Group By Summary 

Deadline 

Werknemers 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1[300%] 

Arbeider 1[200%] 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 11iiiiiiiiiiHIH..<l.U-l------'----..:.---------. 

Arbeider 1' 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Tabel 6.1d: 81Productiedag4 



TU/e @ Ballast Nedam 
Bauw l Onlwo~~ 1111 

6.1.2 Afbouwplanning iQelement B2 
Het iQelement 82 is het tussenelement op de begane grand. Kenmerkend voor dit iQelement 
is dat deze altijd een trap bevat. Het iQelement 82 wordt afgebouwd op de productielijnen 1 
en 3. 

............. 

Afbeelding 6.2: Exploded view iQelement 82 

...... .................. 

r Trnp 

................. 

De afbouwwerkzaamheden van iQelement 82 kunnen in principe binnen 1 productiedag 
plaatsvinden . Deze afbouwwerkzaamheden zijn genummerd van 82.1.01 t/m 82.1.10. De 
werkzaamheden duren in totaal 120 minuten en kosten 234 minuten aan arbeid. Zie oak 
tabel 6.2. 
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TU/e Cl) Ballast Nedam 
Bauw .,1 On lk~llll!IQ 

ID Code Ploegtaak Duur Arbeid 

82 Werkzaamheden IQelement 82 140 mlns 254 mins 

2 821 01 Aanbrengen PS-isolatie 20 mins 20 mins 

3 82.1 02 Aanbrengen PS-isolatie 20 mins 20 mins 

4 82.1.03 Aanbrengen PS-isolatie 20 mins 20 mins 

5 82.1.04 Aanbrengen PS-isolatie 20 mins 20 mins 

6 82.1.05 Aanbrengen PS-isolatie 5 mins 5 mins 

7 821.06 Monteren gecombineerde elektraleiding stekkerbaar KISS op het plafond (doorvoer voor 1e verdieping) 9 mins 9 mins 

8 82.1.07 Kantelen iQelement 82 

9 82.1.08 Monteren trap 

10 82.1 09 Monteren elektraplint links (inclusief elektra leiding) 

11 82.1.10 Monteren elektraplint rechts trapzijde (inclusief elektra leid1ng) 

12 82.1.11 Trekken elektradraden bovenlicht midden 

Project: B2_productiedag 1 
Date: Wed 9-3-11 

Task 

Progress 

Milestone • 

Summary 

Rolled Up Task 

Rolled Up Milestone O 

20 mins 20 mins 

20 mins 60 m1ns 

20 mins 40 mins 

15 mins 30 mins 

5 mins 10 mins 

Rolled Up Progress 

Split 

External Tasks 

Aantal 

8 

8' 

8. 

8 

2 

3.4 

3,4 

3,4 

4 

Page 1 
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Eenheid 

st 

st 

st 

st 

st 

m1 

st 

m1 

m1 

m1 

Tempo Eenheld 

2.4 min/st 

2.4 min/st 

2.4 min/st 

2.4 min/st 

2.5 min/st 

2.5 min/m1 

20 min/st 

8 min/m1 

8 min/m1 

2.5 min/m1 

Project Summary 

Group By Summary 

Deadline 

Werknemers 
15:00 16:00 

0 40 0 20 40 0 20 140 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1[300%) 

Arbeider 1[200%) 

Arbeider 1[200%) 

Arbeider 1[200%) 

Tabet 6.2: 82 Productiedag 1 



TU/e Ballast Nedam 
Bouw u Onlw1 1ng 

6.1.3 Afbouwplanning iQelement 83 
Het iQelement 83 is het achterste element op de begane grand. Kenmerkend voor dit 
iQelement is dat deze het HS8-binnenblad voor de achtergevel op de begane grand bevat. 
Het iQelement 82 wordt afgebouwd op de productielijnen 1 en 3. 

Afbeelding 6.3: Exploded view iQelement 83 

r- HSB Binnenblad 
I 

\ 
\ 
\ 
'- Elektralelding 

.r- Elektralelding 
/ 

De afbouwwerkzaamheden van iQelement 83 kunnen in principe binnen 1 productiedag 
plaatsvinden . Deze afbouwwerkzaamheden zijn genummerd van 83.1 .01 t/m 83.1.10. De 
werkzaamheden duren in totaal 104 minuten en kosten 217 minuten aan arbeid. Zie ook 
tabel 6.3 . 
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TU/e 
ID Code Ploegtaak 

83 Werkzaamheden iQelement 83 

2 B3.1.01 Gecombineerde elektraleiding stekkerbaar KISS (onder de vloer van links naar rechts) 

3 B3.1.02 Gecombineerde elektraleiding stekkerbaar KISS (op het plafond van links naar links) 

4 B3.1.03 PS-isolatie 

5 B3.1.04 PS-isolatie 

6 B31 05 PS-isolatie 

7 B3.1 .06 PS-isolatie 

8 B3.1.07 Kantelen iQelement B3 

9 B3.1.08 Houtskeletbouw wand element (BG achtergevel) 

10 B3.1.09 Elektraplint links(inclusief elektra leiding) 

11 B3.1.10 Elek1raplint rechts (lnclusief elektra leiding) 

12 B3.1.11 Elek1radraden bovenlicht midden 

Project : D:ITUE\Afstuderen\ECITrans~ 
Date: Wed 9-3-11 

Task 

Progress 

Milestone 

Summary 

Rolled Up Task 

• Rolled Up Milestone 0 

@ Ballast Nedam 

Duur Arbeid 

237 mlns 

14 mins 14 mins 

10 mins 10 mins 

20 mins 20 mins 

20 mins 20 mins 

20 mins 20 mins 

15mins 15 mins 

20 mins 20 mins 

20 mins 60 mins 

24 mins 24 mins 

24 mins 24 mins 

10mins 10 mins 

Rolled Up Progress 

Split 

External Tasks 

Aantal 

5,4 

3,4 

8 

8 

8 

6 

3 

3 

4 

Page 1 
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Eenheid 

m1 

m1 

st 

st 

st 

st 

st 

st 

m1 

m1 

m1 

Tempo Eenheld 

2.5 min/m1 

2.5 minlm1 

2.4 minis! 

2.4 min/st 

2.4 min/st 

2.4 min/st 

20 min/st 

20 mini st 

8 minlm1 

8 min/m1 

2.5 minlm1 

Project Summary 

Group By Summary 

Deadline 

Werknemers 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 [300%] 

Arbeider 1
1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Tabel 6.3: 83 Producliedag 1 



TU/e @ Ballast Nedam 
8<1uw n Ontw1kk1· na 

6.1.4 Afbouwplanning iQelement V1 
Het iQelement 81 is het element aan de voorgevel op de eerste verdieping. De belangrijkste 
specifieke afbouwdelen in een iQelement V1 zijn de badkamer en het HS8-binnenblad. Een 
iQelement V1 verblijft gedurende 4 productiedagen in het afbouwproces. De planning van 
een iQelement 81 volgt op productielijn 1 een takttijd van 20 minuten . Omdat men rekening 
dient te houden met droogtijden voor het tegelwerk van de badkamer, volgt de 
afbouwproductie in productielijn 4 een dagcyclus. 

Afbeelding 6.4: Exploded view iQelement V1 

De eerste productiedag vinden alle afbouwwerkzaamheden van iQelement V1 op 
productielijn 1 plaats. Deze werkzaamheden zijn genummerd van V1 .1.01 t/m V1 .1.09. Deze 
werkzaamheden duren in totaal 140 minuten en kosten 280 minuten aan arbeid. Zie oak 
tabel 6.4a. 
De tweede productiedag vinden de eerste werkzaamheden op productielijn 4 plaats. Deze 
werkzaamheden zijn genummerd van V1 .2.01 t/m V1 .2.17. De werkzaamheden duren in 
totaal 480 minuten en kosten 864 minuten aan arbeid . Zie oak tabel 6.4b. 
De derde productiedag vinden de werkzaamheden V1 .3.01 t/m V1 .3.11 plaats. De 
werkzaamheden duren in totaal 441 minuten en kosten 812 minuten aan arbeid. Zie oak 
tabel 6.4c. 
De vierde productiedag vinden de werkzaamheden V1 .4.01 t/m V1 .4.04 plaats. Deze 
werkzaamheden duren in totaal 480 minuten en kosten 960 minuten aan arbeid. Zie oak 
tabel 6.4d. 
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ID 

2 
3 
4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 2 
33 
34 

-35 
36 

37 

38 
39 

40 

41 

42 
43 

44 

45 

46 

47 

48 

4 9 
50 

Bouw 

Code Ploegtaak 

V1 Werkzaamheden iQelement V1 

V1.1 werkzaamheden Dag 1 

V1 .1.01 

V1.1 .02 

V1.1.03 

V1.1 .04 

V1.1.05 

V1 .1.06 

V1 .1.07 

V1 .1.08 

V1 1.09 

V1 .2 

V1 .2.01 

V1 .202 

V1 2.03 

V1.2.04 

V1.2.05 

v 1 .2.06 

V1 .2.07 

V1 .2.08 

V1.2.09 

V1 .2.10 

V1 .2.11 

Vl:2.12 

V1 .2.13 

V1 .2.14 

V1 .2.15 

V1 .2.16 

V1 .2.17 

V1 .3 

V1 .3.01 

V1.3.02 

V1 .3.03 

V1 .3.04 

V1 .3.05 

V1 .3.06 

V1 .3.07 

V1 .3.08 

V1.3.09 

V1 .3.10 

V1 .3.11 

V1 .4 

V1 .4.01 

V1 .4.02 

V1 .4.03 

V1 .4.04 

iQelement V1 

Monteren mechanische ventilatieleid ing horizontaal op plafond (doorvoer slaapkamer 2) 

Monteren mechanische ventilatielelding horizontaal op plafond (doorvoer slaapkamer 3) 

Monteren mechanische ventilatieleiding horizontaal op plafond (slaapkamer 1) 

Monteren verzamelleiding binnenriolering douche badkamer 

Monteren verzamelleiding binnenriolering wasbak badkamer 

Monteren verzamelleiding binnenriolering ligbad badkamer 

Kantelen iQelement V1 

Monteren houtskeletbouw wand element (Verdieping voorgevel) 

Monteren vlasvezelpanelen 

Werkzaamheden Dag 2 

iQelement V1 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd verticaal van WTW naar plafond (6mm, t 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd horizontaal aftakking douche (6mm, blau 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd horizontaal aftakking wasbak (6mm, blaL 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd horizontaal aftakking ligbad (6mm. blau"' 

Monteren waterleiding meerlagen kuns1s1of geisoleerd verticaal van plafond naar vloer (6mm, re 

Monteren waterleiding meertagen kunststof geisoleerd horizontaal aftakking wasbak (6mm, rooc 
Monteren waterleiding meer1agen kunststof geisoleerd horizontaal aftakking douche (6mm. rooc 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd horizontaal aftakking ligbad (6mm, rood) 

Monteren mechanische ventilatieleiding verticaal(woonkamer) 

Monteren mechanische ventilatieleiding verticaal(afzuigkap) 

Monteren mechanische ventitalieleiding verticaal(toilet) 

Monteren mechanische ventilatielelding verticaal(badkamer) 

Monteren inbouw closetframe I installatiewand (incl. gipsplaatafwerking I aan- en afvoerleidinge 

Prepareren badkamerwand (repareren/voorstrijken/band aanbrengen) 

Monteren elektradraden bovenlicht badkamer 

Monteren elektradraden bovenlicht Slaapkamer 1 

Lijmen wandtegels badkamer (verdiepingshoog) 

Werkzaamheden Dag 3 

iQelement V1 

Voegen wandtegels badkamer (verdiepingshoog) 

Monteren elektraplint (inclusief elektra leiding) 

Monteren elektraplint (inclusief elektra leiding) 

Monteren zelfdragend we-element 

Monteren douchehoek inclusief douchemengkraan en handdouche 

Monteren ligbad incluslef bad-douchemengkraan en handdouche 

Monteren wastafel inclusief wastafelkraan + vloerbuis 

Monteren spiegel 

Monteren closetrolhouder 

Monterel) planchet 

Voorstrijken badkamervloer 

Werkzaamheden Dag 4 

iQelement V1 

Lijmen vfoertegels badkamer 

Monteren binnendeur (inclusief kozijn en bovenlicht) 

Narooien 

Voegen vloertegels badkamer 

Project: V1 _productiedag 1 
Date: Tue 8-3-11 

Task 

Progress 

Milestone 

Summary 

Rolled Up Task 

• Rolled Up Milestone <) 

Eindrapport " Het uitvoer ingsp/an voor h et a fbouwproces van een iQwon ing" F.F.J.K. Renjaan Maart 2011 

Arbeld Aantal Eenheld Tempo Eenheid 

1920 mins· 

140 mlns 

140 mlns 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

40 mins 

40 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

480 mlns 

480 mlns 

4 mins 

3 mins 

4 mins 

1 min 

4 mins 

3 mins 

4 mins 

1 min 

15mins 

15 mins 

15 mins 

5,5 mins 

30 mins 

72 mins 

9mins 

7 mins 

239,5 mins 

441 mlns 

441 mlns 

144 mins 

12 mins 

12 mins 

18 mins 

60 mins 

90 mins 

53 mins 

4 mins 

4 mins 

4 mins 

5 mins 

480 mlns 

480 mlns 

135 mins 

36 mins 

174 mins 

135 mins 

2.916mlns 

280 mlns 

280 mlns 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

40 mins 

40 mins 

20 mins 

60 mins 

40 rnins 

864 mlns 

864 mins 

8 mins 

6 mins 

8 mins 

2 mins 

8 mins 

6 mins 

8 mins 

2 mins 

30 mins 

30 mins 

30 mins 

11 mins 

60 mins 

144 mins 

18 mins 

14 mins 

479 mins 

812 mlns 

812 mins 

288 mins 

24 mins 

24 mins 

36 mins 

120 mins 

180 mins 

106 mins 

8 mins 

8 mins 

8 mins 

10 mins 

960 m ins 

960 mtns 

270 mins 

72 mins 

348 mins 

270 mins 

Rolled Up Progress 

Split 

External Tasks 

Page 1 

Pag ina1 15 

6 ' 

6 

4.5 

1.5 

2 

2 

2.6 

2 
2,6 

0 ,5 

2.6 

2,6 

2 
0,5. 

2.6. 

2,6 

2,6 

1 

23.93 

7 

5 
23.93 

23.93 

3 

3. 

1 

1 

9 

9 

1 

9 

I 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

st 

st 

st 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

st 

m2 

m1 

m1 

m2 

m2 

m1 

m1 

st 

st 

st 

st 

st 

st 

st 

m2 

m2 

st 

st 

m2 

2.5 

2.5 

2.5 

17 

17 

17 

20 

20 

20 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

11 

11 

11 

11 

60 

6 

2.5 

2.5 

24 

12 

8 
8 

36 
120 ' 

180 

106 

8 

8 

8 

30 

71 

30 

min/m1 

min/m 1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/st 

min/st 

min/st 

min/m1 

min/m1 

min/m 1 

min/m 1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m 1 

mln/m1 

min/m1 

min/m1 

min/st 

min/m2 

min/m2 

min/m2 

min/m2 

min/m2 

min/m1 

min/m1 

min/st 

min/st 

min/st 

min/st 

min/st 

min/st 

min/st 

min/m2 

min/m2 

min/st 

min/m2 

Project Summary 

Group By Summary 

Deadline 

Werknemers 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbelder 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1(300%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1 (200%) 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1 (200%] 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1 (200%] 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1 (200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbe1der 1 (200%] 

Tabet 6.4a: V1 Productiedag 1 



TU/e Ballast Nedam 

ID Code Ploegtaak Duur Arbeid Aantal Eenheid Tempo Eenheid Werknemers 

0 20 40 20 40 
v1werkzaamheden1ae1e;mm&ennt~vV11~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'"-:;19922oonmni1nnss.._""22J.9~1~6~mTiif1nlss-:-~~-1--~~~-'"~~~-:-~~~'--~~~~~~~~iiiii:ii~i:;;:;;:~ii;;liiii:;i;ii~iiii;;i;ii:ii:i;iiiii:;i~ii:i~iii:iii=::~i:i:iii:=~ii:i;:;;iiiiii:~~;:;;ii;;,;ii;:iiii:ii:j 

V1 .1 Werkzaamheden Dag 1 140 mlns 280 mtns 

IQetement V1 140 mins 280 mins 

4 V1.1.01 

5 V1 .1.02 

6 V1 .1.03 

7 V1 .1.04 

B V1.1 .05 
- 9- V1 .1.06 

10 V1 .1.07 

11 V1.1 .0B 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1B 

19 

20 

21 

22 
23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
35· 

36 

37 

3B 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

4B 

49 

50 

V1 .1.09 

V1.2 

V1 .2.01 

V1 .202 

V1.2.03 

V1.2.04 

V1.2.05 

V1 .2.06 

V1 .2.07 

V1 .2.0B 

V1 .2.09 

V1 .2.10 

V1.2.11 

V1 .2.12 

V1 .2.13 

V1 .2.14 

V1.2.15 

V1 .2.16 

V1 .2.17 

V1 .3 

V1.3.01 

V1 .3'.02 

V1 .3.03 

V1 .3.04 

V1 .3.05 

V1 .3.06 

V1 .3.07 

V1 .3.0B 

V1.3.09 

V1 .3.10 

V1 .3.11 

V1 .4 

V1 .4.01 

V1 .4.02 

V1.4.03 

V14.04 

Monteren mechanische ventilatieleiding horizontaal op plafond (doorvoer slaapkamer 2) 

Monteren mechanische ventilatieleiding horizontaal op plafond (doorvoer slaapkamer 3) 

Monteren mechanische ventilatieleiding horizontaal op plafond (slaapkamer 1) 

Monteren verzamelleiding binnenriolering douche badkamer 

Monteren verzamelleiding binnenriolering wasbak badkamer 

Monteren verzamelleiding binnenriolering ligbad badkamer 

Kantelen iQelement V1 

Monteren houtskeletbouw wand element (Verdieping voorgevel) 

Monteren vlasvezelpanelen 

Werkzaamheden Dag 2 

iQelement V1 

Monteren waterleiding meertagen kunststof geisoleerd verticaal van WTW naar plafond (6mm. t 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd horizontaal aftakking douche (6mm, blau'. 

Monteren waterteiding meerlagen kunststof geisoleerd horizontaal aftakking wasbak (6mm, blaL 

Monteren waterteiding meertagen kunststof geisoleerd horizontaal aftakking ligbad (6mm, blau•A 

Monteren waterteiding meerlagen kunststof geisoteerd verticaal van plafond naar vloer (6mm, re 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd horizontaal aftakking wasbak (6mm, roo<' 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd horizontaal aftakking douche (6mm, rooc 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd horizontaal aftakking ligbad (6mm. rood) 

Monteren mechanische ventilatieleiding verticaal(woonkamer) 

Monteren mechanische ventilatieleiding verticaal(afzuigkap) 

Monteren mechanische ventitalieleiding verticaal(toilet) 

Monteren mechanische ventilatieleiding verticaal(badkamer) 

Monteren inbouw closetframe I installatiewand (incl . gipsplaatafwerking I aan- en afvoerteidinge , 

Prepareren badkamerwand (repareren/voorstrijken/band aanbrengen) 

Monteren elektradraden bovenlicht badkamer 

Monteren elektradraden bovenlicht Slaapkamer 1 

Lijmen wandtegels badkamer (verdiepingshoog) 

Werkzaamheden Dag 3 

iQelement V1 

Voegen wandtegels badkamer (verd1epingshoog) 

Monteren elektraplint (indusief elektra leiding) 

Monteren elektraplint (indusief elektra leiding) 

Monteren zelfdragend we-element 

Monteren douchehoek inclusief douchemengkraan en handdouche 

Monteren ligbad inclusief bad-douchemengkraan en handdouche 

Monteren wastafel inclusief wastafelkraan + vloerbuis 

Monteren spiegel 

Monteren closetrolhouder 

Monteren planchet 

Voorstrijken badkamervloer 

Werkzaamheden Dag 4 

iQelement V1 

Lijmen vloertegels badkamer 

Monteren binnendeur (inclusief kozijn en bovenlicht) 

Narooien 

Voegen vloertegels badkamer 

Project: V1_productiedag 2 
Date: Tue B-3-1 1 

Task 

Progress 

Milestone 

Summary 

Rolled Up Task 

• Rolled Up Milestone 0 

Eindrapport "Hef uitvoeringsplan voor het afbouwproces van een iQwoning " F.F.J.K. Renjaan Maart 2011 

20 mins 20 mins 

20 mins 20 mins 

20 mins 20 mins 

20 mins 20 mins 

40 mins 40 mins 

40 mins 40 mins 

20 mins 20 mins 

20 mins 60 mins 

20 mins 40 mins 

480 mlns 864 mlns 

480 mins 864 mins 

4 mins B mins 

3 mins 6 mins 

4 mins B mins 

1 min 2 mins 

4 mins B mins 

3 mins 6 mins 

4 mins B mins 

1 min 2 mins 

15 mins 30 mins 

15 mins 30 mins 

15 mins 30 mins 

5,5 mins 11 mins 

30 mins 60 mins 

72 mins 144 mins 

9 mins 1B mins 

7 mins 14 mins 

239,5 mins 479 mins 

441 mins 812 mlns 

441 mlns B12 mins 

144 mins 2BB mins 

12 mins 24 mins 

12 mins 24 mins 

1B mins 36 mins 

60 mins 120 mins 

90 mins 1 BO mins 

53 mins 106 mins 

4 mins B mins 

4 mins B mins 

4 mins B mins 

5 mins 10 mins 

480 mins 960 mlns 

480 mins 960 mlns 

135 mins 270 mins 

36 mins 72 mins 

174 mins 34B mins 

135 mins 270 mins 

Rolled Up Progress 

Split 

External Tasks 

Page 1 

Pag ina 116 

6 
6 

4,5 

1.5 

2 
2 

2,6 

2 
2,6 

0,5 

2,6 

2,6 

2 
0,5 

2,6 

2,6 

2,6 

1 

23.93 

7 

5 
23.93 

23.93 

3 

3 

1 

1 

9 

9 

1 

9 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

st 

st 

st 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

st 

m2 

m1 

m1 

m2 

m2 

m1 

m1 

st 

st 

st 

st 

st 

st 

st 

m2 

m2 

st 

st 

m2 

2.5 min/m1 

2.5 min/m 1 

2.5 min/m1 

17 min/m1 

17 min/m 1 

17 mm/m1 

20 min/st 

20 min/st 

20 

2.5· 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

11 

11 

11 

11 

60 

6 

2.5 

2.5 

24 

12 

B 

B 

36 

120 

1BO 

106 

B 

8 

B 

min/st 

min/m1 

min/m1 

min/m 1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

m1n/m1 

min/m 1 

min/m1 

minim1 

minim1 

min/st 

min/m2 

min/m2 

min/m2 

min/m2 

minim2 

min/m1 

min/m1 

min/st 

min/st 

min/st 

min/st 

min/st 

min/st 

min/st 

min/m2 

30 min/m2 

71 min/st 

30 min/m2 

Project Summary 

Group By Summary 

Deadline 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 [300%] 

Arbeider 1 [200%] 

Arbeider 1(200%] 

Aibeider 11:200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1[200%] 

Arbeider 1[200%] 

Arbeider 1[200%] 

Arbeider 1[200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1[200%] 

Arbeider 1[200%] 

Arbeider 1[200%]· 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1[200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1 [200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1[200%] 

Arbeider 1[200%] 

Arbeider 1[200%] 

Tabel 6.4b: V1 Productiedag 2 



TU/ e Ballast Nedam 

ID 

1 
- 2-

3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 
34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 
45 

46 

47 

48 

49 

50 

Code Ploegtaak 

V1 Werkzaamheden IQelement V1 

V1 .1 Werkzaamheden Dag 1 

V11 .01 

V1 .1.02 

V1 .1.03 

V1 .1.04 

V1 .1.05 

V1 .1.06 

V1 .1 07 

V1 .1.08 

V1 .1.09 

V1.2 

V1 .2.01 

V1 .2.02 

V1 .2 .03 

V1 .2.04 

V1 .2.05 

V1.2.06 

V1.2.07 

V1 .2.08 

V1 .2.09 

V1 .2.10 

V1 .2.11 

V1 .2.12 

V1 .2.13 

V1 .2.14 

V1 .2.15 

V1 .2.16 

V1 .2.17 

V1.3 

V1 .3.01 

V1 .3.02 

V1 .3.03 

V1.3.04 

V1 .3.05 

V1306 

V1 .3.07 

V1.3.08 

V1.3.09 

V1 .3.10 

V1 .3.11 

V1.4 , 
V1 .4 .01 

V1 .4 .02 

V1 .4.03 

V1 .4.04 

IQelement V1 

Monteren mechanische ventilatieleiding horizontaal op plafond (doorvoer slaapkamer 2) 

Monteren mechanische ventilatieleiding horizontaal op plafond (doorvoer slaapkamer 3) 

Monteren mechanische ventilalieleiding horizontaal op plafond (slaapkamer 1) 

Monteren verzamelleiding binnenriolering douche badkamer 

Monteren verzamelleiding binnenriolering wasbak badkamer 

Monteren verzamelle1ding binnenriolering ligbad badkamer 

Kantelen iQelemenl V1 

Monteren houtskelelbouw wand element (Verdieping voorgevel) 

Monleren vlasvezelpanelen 

Werkzaamheden Dag 2 

IQelement V1 . j 
Monteren waler1eiding meerlagen kunststof ge1soleerd ver1icaal van WTW naar plafond (6mm, t 

Monteren waterleiding meerlagen kunstslof geisoleerd horizontaal aftakking douche (6mm. blauj 

Monteren water1eiding meerlagen kunststof geisoleerd horizontaal aftakking wasbak (6mm, blaL 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd horizontaal aftakking ligbad (6mm, blauv. 

Monteren waterle1ding meerlagen kunststof geisoleerd ver1icaal van plafond naar vloer (6mm, re 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd horizontaal aflakking wasbak (6mm, rooc 

Monteren waterleiding meer1agen kunststof geisoleerd horizontaal aftakking douche (6mm. rooc
1 

Monteren waterle1ding meer1agen kunststof geisoleerd horizontaal aftakking ligbad (6mm, rood) 

Monteren mechanische venlilatieleiding verticaal(woonkamer) 

Monteren mechanische venlilatieleiding verticaal(afzuigkap) 

Monteren mechanische ventitalieleiding verticaal(toilet) 

Monteren mechanische ventilatieleiding verticaal(badkamer) 

Monteren inbouw closetframe I installatiewand (incl . gipsplaatafwerking I aan- en afvoerleidinge 

Prepareren badkameiwand (repareren/voorstrijken/band aanbrengen) 

Monteren elektradraden bovenlicht badkamer 

Monteren elektradraden bovenlichl Slaapkamer 1 

Lijmen wandtegels badkamer (verdiepingshoog) 

Werkzaamheden Dag 3 

iQelement V1 

Voegen wandtegels badkamer (verdiepingshoog) 

Monteren elektraplinl (inclusief elektra leiding) 

Monteren elektraplinl (inclusief eleklra leiding) 

Monteren zelfdragend we-element 

Monteren douchehoek inclusief douchemengkraan en handdouche 

Monteren ligbad inclusief bad-douchemengkraan en handdouche 

Monteren wastafel inclusief wastafelkraan + vloerbuis 

Monteren spiegel 

Monteren closetrolhouder 

Monteren planchet 

Voorstrijken badkamervtoer 

Werkzaamheden Dag 4 

IQelement V1 

Lijmen vloertegels badkamer 

Monteren binnendeur (inclusief kozijn en bovenlichl) 

Narooien 

Voegen vloertegels badkamer 

Task 
Project : V1_productiedag 3 
Date: Tue 8-3-11 

Progress 

Milestone 

Summary 

Rolled Up Task 

• Rolled Up Milestone C· 

Eindrapport "Het uitvoeringsplan voor het afbouwproces van een iQwoning " F.F.J .K. Renjaan Maart 2011 

Duur Arbeid Aantal Eenheid Tempo Eenheid 

1920 mlns 

14-0 mlns 

140 mlns 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

40 mins 

40 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

480 mlns 

480 mins 

4 mins 

3 mins 

4 mins 

1 min 

4 mins 

3 mins 

4 mins 

1 min 

15 mins 

15mins 

15mins 

5.5 mins 

30 mins 

72 mins 

9mins 

7 mins 

2.916 mins 

280 mlns 

280 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

40 mins 

40 mlns 

20 mins 

60 mins 

40 mins 

864 mlns 

864 mlns 

8 mins 

6 mins 

8 mins 

2 mins 

8 mins 

6 mins 

8 mins 

2mins 

30 mins 

30 mins 

30 mins 

11 mins 

60 mins 
144 mins-

18 mins 

14 mins 

479 mins 

812 mlns 

812 mins 

6 
6 

4,5 

1.5 

2 

2 

2,6 

2 

2,6 

0,5 

2,6 

2,6 

2 
0,5 

2,6 

2,6 

2,6 

23.93 
7 

5 
23.93 239,5 mins 

441 mins 

441 mins 

144 mins 288 mins 23.93 

12 mins 

12 mins 

18 mins 

60 mins 

90 mins 

53 mins 

24 mins 3 

24 mins 3 

4 mins 

4 mins 

4 mins 

5mins 

480mins 

480 mlns 

135 mins 

36 mins 

174 mins 

135 mins 

36 mins 

120 mins 

180 mins 

106 mins 

8 mins 

8 mins 

8 mins 

10 mins 

960 mlns 

960 mlns 

270 mln.s 

72 mins 

348 mins 

270 mins 

Rolled Up Progress 

Split 

External Tasks 

Page 1 
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9 

9 

9 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

st 

st 

st 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

ml 

ml 

m1 

m1 

ml 

st 

m2 

m1 

ml 

m2 

m2 

ml 

ml 

st 

st 

st 

st 

st 

st 

st 

m2 

m2 

st 

st 

m2 

2.5 

2.5 

2.5 

17 

17 

17 

20 

20 

20 

2.5, 

2.5 

2.5 

2.5. 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

11 1 

11 

11 

11 

60 

6 

2.5 

2.5 

24 

min/ml 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/st 

min/st 

min/st 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/st 

min/m2 

min/m2 · 

min/m2 

min/m2 

12 min/m2 

8 min/m1 

8 min/m1 

36 min/st 

120 min/st 

180 min/st 

106: min/st 

8 min/st 

8 min/st 

8 min/st 

min/m2 

30 . min/m2 

71 min/st 

30 min/m2 

Project Summary 

Group By Summary 

Deadline 

Werknemers 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbelder 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1(300%] 

Arbeider 1 (200%) 

Arbeider 1 (200%) 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1 [200%] 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1[200%] 

Arbeider 1 (200%] 

Arbeider 1[200%] 

Arbeider 1[200%] 

Arbeider 1[200%] 

Arbe1der 1[200%] 

Arbeider 1[200%] 

Arbeider 1[200%] 

Arbeider 1[200%] 

Wed 23 Jun 
11 :00 2:00 

Arbeider 1 [200% l ~••iliiii;J;!!!!!!!!!!!!lll;:i;---1 
Arbeider 1[200%) 

Arbeider 1(200%} 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1 (200%] 

Arbeider 1[200%) 

Arbeider 1 [200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

V1 .3.02 

V1 .3.04 

V1.3.05 

Tabet 6.4c: V1 Productiedag 3 
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ID 

2 
3 

- 4-

5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 - ,-2-
13 

14 

15 

16 

17 
- 18-

19 

20 

21 

22 
23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
30-

31 

32 

33 
34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

eouw 
Code Ploegtaak 

V1 Werkzaamheden iQelement V1 

V1 .1 Werkzaamheden Dag 1 

V1 .1.01 

V1.1 .02 

V1 .1.03 

V1.1 .04 

V1 .1.05 

V1 .1.06 

V11 .07 

V1 .1.08 

V1.1 .09 

V1.2 

V1 .2.01 

V1 2.02 

V1 .2.03 

V1 .2.04 

V1 .2.05 

V1 .2.06 

V1 .2.07 

V1 .2.08 

V1 .2.09 

V1 .2.10 

V1 .2.11 

V1 .2.12 

V1 .2.13 

V1 .2.14 

V1 .2.15 

V1 .2.16 

V1 .2.17 

V1 .3 

V1 .3.01 

V1 .302 

V1 .3.03 

V1 .3.04 

V1 .3.05 

V1 .3.06 

V1.3.07 

V1 .3.08 

V1 .3.09 

V1.3.10 

V1.3.11 

V1.4 

V1.4.01 

V14.02 

V1 .4.03 

V1.4 .04 

iQelement V1 

Monteren mechanische ventilatiele1ding horizontaal op plafond (doorvoer slaapkamer 2) 

Monteren mechanische ventilatieleiding horizontaal op plafond (doorvoer slaapkamer 3) 

Monteren mechanische venlilatieleiding horizontaal op plafond (slaapkamer 1) 

Monteren verzamellelding binnenriolering douche badkamer 

Monteren verzamelleiding binnenriolering wasbak badkamer 

Monteren verzamelleiding binnenriolering ligbad badkamer 

Kantelen 1Qelement V1 

Monteren houtskeletbouw wand element (Verdieping voorgevel) 

Monteren vlasvezelpanelen 

Werkzaamheden Dag 2 

iQelement V1 

Monteren water1eiding meerlagen kunststor geisoleerd verticaal van WTW naar plafond (6mm, t 

Monteren waterleiding meer1agen kunststof geisoleerd horizontaal aftakking douche (6mm, blau 

Monteren waterle1ding meerlagen kunststof geisoleerd horizontaal aftakking wasbak (6mm, blaL 

Monteren waterleiding meerlagen kunststor geisoleerd horizontaal aftakking ligbad (6mm, blSU\\ 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd verticaal van plafond naar vloer (6mm, re 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoteerd horizontaal aftakking wasbak (6mm, rooc 

Monteren waterleiding meer1agen kunststof geisoleerd horizontaal artakking douche (6mm, rooc 

Monteren waterleiding meerlagen kunststof geisoleerd horizontaal aftakking ligbad (6mm, rOOd) 

Monteren mechanische ventilatieleiding verticaal(woonkamer) 

Monteren mechanische ventilatieleiding verticaal(afzuigkap) 

Monteren mechanische ventitalieleiding verticaal(toilet) 

Monteren mechanische ventilatieleiding verticaal(badkamer) 

Monteren inbouw closetframe I installatiewand (incl. gipsplaatafwerking I aan- en afvoerleidinge 

Prepareren badkamerwand (repareren/Voorstrijken/band aanbrengen) 

Monteren elektradraden bovenlicht badkamer 

Monteren elektradraden bovenlicht Slaapkamer 1 

Lijmen wandtegels badkamer (verdiepingshoog) 

Werkzaamheden Dag 3 

iQelement V1 

Voegen wandtegels badkamer (verdiepingshoog) 

Monteren elektraplint (indusief elektra leiding) 

Monteren elektraplint (inclusief elektra leiding) 

Monteren zelfdragend we-element 

Monteren douchehoek inclusief douchemengkraan en handdouche 

Monteren ligbad inclusief bad-douchemengkraan en handdouche 

Monteren wastafel inclusief wastafelkraan + vfoerbuis 

Monteren spiegef 

Monteren closetrolhouder 

Monteren planchet 

Voorstrijken badkamervloer 

Werkzaamheden Dag 4 

iQelement V1 

Lijmen vloertegels badkamer 

Monteren binnendeur (incfusief kozijn en bovenlicht) 

Narooien 

Voegen vloertegels badkamer 

Project: V1_productiedag 4 
Date: Tue 8-3-11 

Task 

Progress 

Milestone 

Summary 

Rolled Up Task 

• Rolled Up Milestone .,'} 

Eindrapp ort "Het uitvoeringsplan voor het afbouwproces van een iQwoning" F.F.J .K. Ren1aan Maart 2011 

Arbeid Aantal Eenheld Tempo Eenheid 

1920 m ins 

140 mlns 

140 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

40 mins 

40 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

480 mlns 

480 mins 

4 mins 

3 mins 

4 mins 

1 min 

4 mins 

3mins 

4 mins 

1 min 

15 mins 

15 mins 

15 mins 

5,5 mins 

30 mlns 

72 mins 

9 mins 

7 mins 

239,5 mins 

441 mlns 

441 mins 

144 mins 

12 mins 

12mins 

18 mins 

60 mins 

90 mins 

53 mins 

4 mins 

4 mins 

4 mins 

5mins 

480 mlns 

480 mins 

135 mins 

36 mins 

174 mins 

135 mins 

i916mins 

280 mlns 

280 mlns 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

20 mins 

40 mins 

40 mins 

20 mins 

60 mins 

40 mins 

864 mlns 

864 mlns 

8 mins 

6 mins 

8 mins 

2 mins 

8mins 

6mins 

8 mins 

2 mins 

30 mins 

30 mins 

30 mins 

11 mins 

60 mins 

144 mins 

18 mins 

14 mins 

479 mins 

812 mlns 

812 mins 

288 mins 

24 mins 

24 mins 

36 mins 

120 mins 

180 mins 

106 mins 

8 mins 

8 mins 

8 mins 

10 mins 

960 mlns 

960 mlns 

270 mins 

72 mins 

348 mins 

270 mins 

Rolled Up Progress 

Split 

External Tasks 

Page 1 
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6 

6 

4,5 

1.5 

2 
2 

2,6 

2 

2,6 

0.5 

2,6 

2,6 

2 
0,5 

2,6 

2,6 

2,6 

1 

23.93 

7 

5 
23.93 

23.93 

3 

3 

9 

9 

9 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

st 

st 

st 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

m1 

st 

m2 

m1 

m1 

m2 

m2 

m1 

m1 

st 

st 

st 

st 

st 

st 

st 

m2 

m2 

st 

st 

m2 

2.5 

2.5 

2.5. 

17 

17 

17 

20 

20 

20 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

11 

11 

11 

11 

60 

6 

2.5 

2.5 

24 

12 

8 
8 

36 

120 

180 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/st 

min/st 

min/st 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

min/m1 

minim1 

min/m1 

min/m1 

min/st 

min/m2 

min/m2 

min/m2 

min/m2 

min/m2 

min/m1 

min/m1 
·inintst 

min/st 

min/st 

106 min/st 

8 min/st 

8 min/st 

8 min/st 

min/m2 

30 min/m2 

71 min/st 

30 min/m2 

Project Summary 

Group By Summary 

Deadline 

Werknemers 

Arbe lder 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbelder 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1(300%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1[200%] 

Arbeider 1[200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1[200%) 

Arbeider 1[200%) 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1[200%) 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1i200%) 

Arbeider 1(200%) 

Arbeider 1 [200°fo] .ll!lllllllJllll!!ll!llll!llll!lllt:;;i. 
Arbeider 1(200%] 

Arbeider 1[200%] 

Arbeider 1(200%] 

V1.4.02 

V1.4.04 

Tabel 6.4d: V1 Productiedag 4 
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6.1.5 Afbouwplanning iQelement V2 
Het iQelement V2 is het tussenelement op de eerste verdieping. Het iQelement V2 bevat 
altijd een trap. Het iQelement V2 wordt afgebouwd op de productielijnen 1 en 3. 

Afbeelding 6.5: Exploded view iQelement V2 

De afbouwwerkzaamheden van iQelement V2 kunnen in principe binnen 1 productiedag 
plaatsvinden. Deze afbouwwerkzaamheden zijn genummerd van V2.1.01 t/m V2.1.10. De 
werkzaamheden duren in totaal 140 minuten en kosten 360 minuten aan arbeid. Zie oak 
tabel 6.5. 
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ID Code Ploegtaak 

- 1 - -V2 IQelement V2 

2 V2.1.01 Mechanische ventilatieleiding horizontaal op plafond (slaapkamer 2) 

3 V2.1.02 Mechanische ventilatieleiding honzontaal op plafond (doorvoer slaapkamer 3) 

4 V2.1 .03 Kantelen iQelement V2 

5 V2.1.04 Monteren trap 

6 V2.1.05 Monteren vlasvezelpanelen 

7 V2.1.06 Binnendeur (inclusief kozljn en bovenlicht) 

8 V2.1 07 Binnendeur (incluslef kozijn en bovenlicht) 

9 V2.1.08 Elektraplint slaapkamer 1 (inclusfef eleklra leid1ng) 

10 V2.1.09 Elektraplint slaapkamer 2 (inclusief elektra leiding) 

11 V2.1.10 Elektradraden lichtpunt overloop 

12 V2.111 Elektradraden rookmelder overloop 

Project: V2_produe1iedag 1 
Date: Wed 9-3-11 

Task 

Progress 

Milestone 

Summary 

Rolled Up Task 

• Rolled Up Milestone 0 

Ballast Nedam 
l.\ouw Ott!wlkk l111g 

Duur Arbeid 

160 mins 380 mlns 

10 mins 10 mins 

10 mins 10 mins 

20 mins 20 mins 

20 mins 60 mins 

20 mins 40 mins 

24 mins 72 mins 

24 mins 72 mins 

8 mins 24 mins 

8 mins 24 mins 

8 mins 24 mins 

8 mins 24 mins 

Rolled Up Progress 

Split 

External Tasks 

Aantal 

3 

3,4 

4 

4 

4 

4 

Page 1 
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Eenheid 

m1 

m1 

st 

st 

handeling 

st 

st 

m1 

m1 

m1 

m1 

Tempo Eenheid 

2.5 min/m1 

2.5 min/m1 

20 min/st 

20 min/st 

20 min/st 

71 min/st 

71 min/st 

8 min/m 1 

8 min/m i 

2.5 min/m1 

2.5 min/m1 

Project Summary 

Group By Summary 

Deadline 

Werl\nemers 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1 

Arbeider 1(300%] 

Arbeider 1[200%] 

Arbeider 1[300%] 

Arbeider 1(300%] 

Arbeider 1(300%] 

Arbeider 1(300%] 

Arbeider 1 [300%] 

Arbeider 1[300%] 

Tabel 6. 5: Vt Productiedag 1 
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6.1.6 Afbouwplanning iQelement V3 
Het iQelement V3 is het achterste iQelement op de eerste verdieping. Het iQelement V3 
bevat het HSB-binnenblad voor de achtergevel op de eerste verdieping. Het iQelement V3 
wordt afgebouwd op de productielijnen 1 en 3. 

Afbeelding 6.6: Exploded view iQelement V3 

De afbouwwerkzaamheden van iQelement V3 kunnen in principe binnen 1 productiedag 
plaatsvinden. Deze afbouwwerkzaamheden zijn genummerd van V3.1.01 t/m V3.1 .10. De 
werkzaamheden duren in totaal 116 minuten en kosten 288 minuten aan arbeid . Zie oak 
tabel 6.6. 
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ID Code ,Ploegtaak 

V3 IQelement V3 

·- 2- V3.1 .01 Mechanische ventilatieleiding horizontaal op plafond (slaapkamer 3) 
j _ 

3 V3.1.02 Kantelen iQelement V3 

4 V3.1.03 Houtskeletbouw wand element (Verdieping voorgevel) 

5 V3.1 .04 Vlasvezelpaneel 

6 V3.1.05 Elektraplint slaapkamer 2 {inclusief elektra leiding) 

7 V3.1.06 Elektraplint slaapkamer 2 (inclusief elektra leiding) 

8 V3.1.07 Elektraplint slaapkamer 3 (inclusief elektra leiding) 

9 V3.1.08 Elektraplint slaapkamer 3 (inclusief elektra leiding) 

10 V3.1.09 Binnendeur {inclusief kozijn en bovenlicht) 

11 V3.1 .10 Elektradraden lichtpunt slaapkamer 3 

12 V3.1.11 Elektradraden lichtpunt slaapkemer 2 

Project: V3_productiedag 1 
Date: Wed 9-3-11 

Task 

Progress 

Milestone • 
Summary 

Rolled Up Task 

Rolled Up Milestone <) 

Ballast Nedam 
Bouw •n Ontwl1<-ehr1g 

Duur Arbeid 

136 mlns 308 mlns 

20 mins 20 mins 

20 mins 20 mins 

20 mins 60 m1ns 

20 mins 40 mins 

8 mins 24 mins 

8 mins 24 mins 

8 mins 24 m1ns 

8 mins 24 mins 

8 mins 24 mins 

8 mins 24 mins 

8 mins 24 mins 

Rolled Up Progress 

Split 

External Tasks 

Aantal 

6,5 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

Page 1 
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Eenheid 

m1 

st 

st 

handeling 

m1 

m1 

m1 

m1 

st 

m1 

m1 

Tempo Eenheld 

2.5 min/m1 

20 min/st 

20 min/st 

20 min/st 

8 min/m1 

8 min/m1 

8 min/m1 

8 min/m1 

71 min/st 

2.5 min/m1 

2.5 min/m1 

Project Summary 

Group By Summary 

Deadline 

Werknemers 

Arbeider 1 

Arbetder 1 

Arbeider 1[300%) 

Arbeider 1 [200%) 

Arbeider 1 [300%) 

Arbeider 1 [300%) 

Arbeider 1(300%) 

Arbeider 1(300%) 

Arbeider 1[300%) 

Arbeider 1(300%) 

Arbeider 1 [300%) 

Tabel 6.6: V3 Producliedag 4 
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6.2 Samenstellingen montageploegen afbouwproces 
Op basis van de afbouwplanningen per iQelement zijn er montageploegen samengesteld. In 
de fabriek zijn deze montageploegen samengesteld per productielijn. Als basis gaat men er 
nag steeds vanuit dater per dag 4 iQwoningen warden geproduceerd . 

6.2.1 Samenstelling montageploeg productielijn 1 
Uit de afbouwplanningen per iQelement blijkt dat er op productielijn 1 per dag 5012 minuten 
aan arbeid verricht moet warden. De laatste drie werkzaamheden op productielijn 1 warden 
altijd uitgevoerd door dezelfde monteurs. Het kantelapparaat wordt gedurende een 
productiedag bestuurd door 1 monteur. Het monteren van HSB-binnenbladen of trappen 
wordt altijd uitgevoerd door 3 monteurs en het plaatsen van de vlasvezelbinnenwanden 
wordt uitgevoerd door 2 monteurs. Door deze 6 monteurs wordt er per dag 2880 minuten (6 
x 480) aan arbeid verricht. Deze monteurs hebben dan oak een vaste werkplek in 
productielijn 1. Zie oak de rode pijl in afbeelding 6.9. 
Als men de laatste drie werkzaamheden op productielijn 1 buiten beschouwing laat, dient er 
resterend nag 2452 minuten aan arbeid verricht te warden. Deze arbeid kan uitgevoerd 
warden door 6 monteurs. (6 x 480 = 2880 > 2452). Deze monteurs hebben geen vaste 
werkplek op productielijn 1 en voeren verschillende werkzaamheden uit. Deze 6 monteurs 
zijn altijd in tweetallen werkzaam op een van de hydraulische werkbordessen die voor de 
kantelmachine in productielijn 1 staan. Zie oak de gele pijl in afbeelding 6.9. 
De montageploeg van productielijn 1 bestaat dus in totaal uit 12 monteurs. Van deze 12 
monteurs hebben er 6 een vaste werkplek en vaste werkzaamheden. De overige 6 monteurs 
voeren verschillende werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden vinden op verschillende 
plekken in productielijn 1 plaats. Zie oak afbeelding 6.9. 

Afbee/ding 6.9: Werkplekken productie/ijn 1 
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6.2.2 Samenstelling montageploeg productielijn 2 
Productielijn 2 bestaat uit 16 opstelplekken voor iQelementen. De eerste 4 opstelplekken in 
productielijn 2 fungeren samen als een bufferzone. 
Uit de afbouwplanningen per iQelement blijkt dat er per dag in deze bufferzone 416 minuten 
aan arbeid verricht moet warden. Dit zou uitgevoerd kunnen warden door 1 monteur (1 x 480 
> 416). Deze monteur is gedurende de dag verschillend op de 4 opstelplekken van de 
bufferzone aan het werk. Zie ook het gele vlak afbeelding 6.10. 
Op de overige 12 opstelplekken van productielijn 2 dient er per dag 6488 minuten aan arbeid 
verricht te warden. Deze arbeid kan verricht warden door 14 monteurs (14 x 480 = 6720 > 
6488). Van deze 14 monteurs hebben 12 monteurs een vaste werkplek en vaste 
werkzaamheden. 2 van deze 14 monteurs voeren ploegtaak "81 .2.01 Lijmen wandtegels 
toilet" uit. Deze 2 monteurs zijn werkzaam de opstelplekken 5 t/m 8 in productielijn 2. Deze 
opstelplekken zijn in het rood aangegeven in afbeelding 6.10. 
De montageploeg van productielijn 2 bestaat dus uit 15 monteurs waarvan er 12 een vaste 
werkplek in de productielijn hebben. 

Afbeelding 6.10: Werkplekken produc/ielijn 2 

6.2.3 Samenstelling montageploeg productielijn 3 
Productielijn 3 bestaat uit 2 opstelplekken voor iQelementen (zie afbeelding 6.10). Uit de 
afbouwplanningen per iQelement blijkt dat er op productielijn 3 per dag 2088 minuten aan 
arbeid verricht moet warden . Deze arbeid kan verricht warden door 5 monteurs (5 x 480 = 
2400 > 2088). Deze 5 monteurs hebben geen vaste werkzaamheden en werkplek op 
productielijn 3. 

Eindrapport "Het uitvoeringsplan voor het afbouwproces van een iQwoning" F.F.J .K. Renjaan Maart 2011 Pagina 124 



TU/e Ballast Nedam 
Bouw an Ontw1kll•long 

6.2.4 Samenstelling montageploeg productielijn 4 
Productielijn 4 bestaat uit 16 opstelplekken. De eerste 4 opstelplekken in productielijn 4 
fungeren samen als een bufferzone. Deze bufferzone is vergelijkbaar met de bufferzone van 
productielijn 2. Uit de afbouwplanningen per iQelement blijkt dat er in deze bufferzone geen 
arbeid verricht moet worden. Uit de afbouwplanningen per iQelement blijkt dat er op de 
overige 12 opstelplekken (zie gele pijl in afbeelding 6.11) van de productielijn 10544 minuten 
aan arbeid verricht moet worden. Deze arbeid zou verricht theoretisch verricht kunnen 
worden door 22 monteurs (22 x 480 = 10560 > 10544 ). De montageploeg van productielijn 4 
zal echter bestaan uit 24 monteurs. Op deze manier wordt elke opstelplek en werkplek bezet 
door 2 vaste monteurs die alien vaste werkzaamheden hebben . Deze 24 monteurs voeren 
dus geen werkzaamheden uit in de bufferzone van productielijn 4 . Zie ook afbeelding 6.11. 

Afbeelding 6. 11 : Werkplekken productielijn 4 bufferzone aangegeven in het rood 

6.2.5 Montageploegen afbouwproces 
Het afbouwproces in de iQfabriek volgt een lijnproductie. Deze lijnproductie is globaal gezien 
verdeeld in 4 productielijnen. Per productielijn is er een montageploeg samengesteld. Deze 4 
montageploegen zijn gedurende een productiedag tegelijk aan het werk. Per productiedag 
moet er in het afbouwproces in totaal 448 uur aan arbeid verricht worden. Zie ook tabel 6 .7. 

Montageploe1 Aantal Samenstelling Arbeid 

1 Montageploeg productielijn 1 1 st 12 monteurs 5760 minuten 96 uur 
2 Montageploeg productielijn 2 1 st 15 monteurs 7200 minuten 120 uur 
3 Montageploeg productielijn 3 1st 5 monteurs 2400 minuten 40 uur 
4 Montageploeg productielijn 4 1st 24 monteurs 11520 minuten 192 uur 

TOTAAL 4 st 56 monteurs 26880 minuten 448 uur 

Tabel 6. 7: Samenstelling montageploegen iQfabriek 
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7. Montageplan 
In dit hoofdstuk zullen er een 3 montageplannen behandeld warden. Dit zijn de volgende 
montageplannen: 

Montage plan voor HS8-binnenbladen. (paragraaf 7 .1) 
Montage plan voor trappen. (paragraaf 7 .2) 
Montage plan voor vlasvezelwandpanelen. (paragraaf 7 .3) 

Er is gekozen om een montageplan voor deze onderdelen te maken, omdat deze onderdelen 
in alle iQelementen voor kunnen komen. Elk iQelement bevat immers een trap of een HS8-
binnenblad en elk iQelement kan mogelijk een binnenwand bevatten. 
Per montageplan zullen de positioneerpunten gevisualiseerd en besproken warden in 
hoogte-, diepte-, en langsrichting. De keuzes voor het positioneren, fixeren en verplaatsen 
van het gebouwdeel warden per montageplan samengevat in een tabel als checklist. De 
montageplannen volgen een systematiek die uniform is aan het feit dat de te monteren 
gebouwdelen woningspecifiek zijn en niet altijd dezelfde afmetingen en verschijningsvorm 
hebben. 

7.1 Montageplan voor HSB-binnenbladen 
Het monteren van een HS8-binnenblad is een bewerking die specifiek geldt voor de 
iQelement 81, 83, V1 en V3. Voordat een HS8-binnenblad gemonteerd kan warden, dienen 
alle installatieleidingen en eventueel isolatieplaten onder de vloer en op het plafond 
gemonteerd te zijn . Het iQelement dient uiteraard ook "rechtop" gekanteld te zijn alvorens 
een HS8-binnenblad gemonteerd kan warden. De HS8-binnenbladen warden gemonteerd 
inclusief kozijnen en beglazing. De HS8-binnenbladen warden aan een iQelement bevestigd 
met behulp van hoekijzers tegen de vloer, wand en het plafond. ___ .., 

- - - - - - - 5100mm------ - - - / ,. _______ _ __ . I 

-- 1 

I 
2640mm 

I 
j 

Afbeelding 7.1: Binnenmaten iQe/ement 
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Een HSB-binnenblad zal 75mm (diepterichting) in een iQelement gemonteerd warden. De 
binnenmaat van een iQelement is 51 OOmm x 2640mm. De vloer en het plafond van een 
iQelement bevat een toog van 5mm. Een HSB-binnenblad zal een stelruimte hebben van 
1 Omm random. Een HSB-binnenblad is 5080mm lang, 2620mm breed en 180mm diep. 
Kritiek zijn de posities van de kozijnen in hoogte- en langsrichting. In afbeelding 7 .2 zijn de 7 
positioneerpunten aangegeven. 
Het monteren van een HSB-binnenblad dient binnen een takttijd van 20 minuten te 
gebeuren. Om te zorgen dat dit mogelijk is zal er zoveel mogelijk "gedwongen positioneren" 
toegepast warden. De HSB-binnenbladen warden aan een iQelement gemonteerd met 
behulp van hoekijzers. Tabel 7.1 is een checklist voor dit montage plan. 

1 
Afbeelding 7.2: HSB-binnenblad met positioneerpunten 
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7 .1.1 Hoogterichting : Gedwongen positioneren met stelmaatcorrectie 
De hoekijzers tegen de vloer van een iQelement warden op hoogte gesteld ten opzichte van 
ingestorte markeringen op de wand van het iQelement. Op het HSB-binnenblad warden de 
positioneerpunten 1 en 2 gebruikt. De vloer is geen bruikbaar referentiepunt in de 
hoogterichting, omdat deze getoogd is. Om te waarborgen dat in hoogterichting de 
raamsparingen relatief nauwkeurig terecht komen, moet van te voren de afwijking warden 
bepaald van onderzijde raamopening en onderzijde element. De gevonden waarden warden 
op het element genoteerd. Wanneer er sprake is van meerdere raamopeningen dient men 
hier het gemiddelde van te nemeh. 

Afbeelding 7.3: Hoekijzers 

7 .1.2 Langsrichting : Stellen 
Op het HSB-binnenblad is het midden van te voren gemarkeerd (positioneerpunt 5 ). Het 
midden van een iQelement is een ingestorte markering op de vloer van een iQelement welke 
fungeert als referentiepunt in de langsrichting. Het element moet in langsrichting zodanig 
gemanoeuvreerd warden totdat het merkteken op het HSB-element (positioneerpunt 5) 
correspondeert met de markering op de vloer. Wanneer een HSB-binnenblad in langse- en in 
hoogterichting gepositioneerd is. Kan deze met schroeven aan de onderste hoekijzers 
bevestigd word en . 

Afbee/ding 7.4: Hoekijzers bevestigd aan plafond en vloer iQelementen 
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7 .1.3 Diepterichting : Stellen en telood stellen met stelmaatcorrectie 
Ten opzichte van ingestorte markeringen op de vloer wordt het HSB-binnenblad in 
diepterichting gesteld. Deze ingestorte markeringen moeten correspondere n met 
positioneerpunten 3 en 4. 
Nabij de bovenhoekpunten (positioneerpunten 6 en 7) wordt het HSB-binnenblad te load 
gesteld. Allereerst zal met behulp van een waterpas ter hoogte van positioneerpunt 6 het 
element te load warden gesteld. De hoekijzers aan de kan van positioneerpunt 6 kunnen nu 
warden vastgeschroefd. Met een waterpas kan nu de afwijking ter plaatse van 
positioneerpunt 7 warden bepaald. Door de schroeven aan de kant van positioneerpunt 6 
iets losser te draaien . Kan men het HSB-element ter hoogte van positioneerpunt 6 zo 
kantelen tot de helft van de gemeten afwijking in tegengestelde richting af te lezen is. 
Wanneer dit het geval is kunnen alle overige hoekijzers (wand en plafond) vastgeschroefd 
warden. Het HSB-binnenblad is dan gefixeerd. 

Afbeelding 7.5: HSB - binnenblaf aan iQelement bevestigd dmv hoekijzers 
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Richting: 
H(hoo11te), l (langs), D (dlepte) 
Posltloneer(lunten nr: 

Postioneerpunt bestaat uit: 

Oppervlak van het element 

Voorziening op/in het element 

Markering ultgezet op het element 

Referentle bestaat uit: 

Markerlng 

Aanslag, gesteld niet nastelbaar 

Aanslag, gesteld nastelbaar 

Aangrenzende constructie 

Eigen oppervlak bij telood/waterpas 

Posltioneer principe: 

Gedwongen positioneren 

Stellen = vrij positioneren 

Stelmaatcorrectle: 

Zonder correctie 

lndividuele afwijking 

Systematische afwijking 

Deformatie 

Flxatlewljzen: 

Droog - Zwaortekrocht 

Normaalkracht 

Wrijving 

Kantelmoment 

Droog - Moterioalverbindingen 

Bouten e.d. 

lassen 
Droog - Moterieel 

Schoren e.d. 

Hefwerktuigen 

Nat - Mortel I Lijm 

Aanstorten 

Aangieten 

lnjecteren 

Ondersabelen 

lnbedden 

Materlaal: 

Stetbouten e.d. 

Materieel: 

Kraan 

Stootijzer 

Schoor/stempel 

Take I/lier 

Hydraulisch/pneumatisch/n1echaoisch 

heffen 

H H 
1 2 

x x 

x x 

x x 

x x 

x 

x 

Tabel 7.1: Checklist montageplan HSB-binnenblad 

D D l D D 
3 4 5 6 7 

x x x x 

x 

x x x 

x x 

x x x x x 

x 
x x 

x x 

x 
x x 

x x x 

x x 

x x 
x x 
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7.2 Montageplan voor Trappen 
Het monteren van een trap is een bewerking die specifiek geldt voor de iQelementen 82 en 
V2. Voordat de trap gemonteerd wordt, is deze volledig geassembleerd. Een trap wordt dan 
oak in zijn geheel volledig gepositioneerd en gefixeerd. Het welstuk, het stootbord en het 
gedeelte van de trapboom welke boven een iQelement uitsteken zijn demontabel uitgevoerd 
en warden pas op de uiteindelijke bouwplaats gemonteerd. Op deze manier steekt de trap 
niet uit een iQelement tijdens transport van de iQelementen naar de bouwplaats. 

Afbeelding 7.6: Trap gemonteerd in pilot-woning iQelement 

Afbee/ding 7. 7: Afmetingen trapgat 
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7 .2.1 Hoogterichting : Gedwongen positioneren zonder stelmaatcorrectie 
De onderzijde van de trap en de trapspillen zijn gelijk met het vloerpeil. De trap staat dus als 
het ware direct op de vloer. De vloer van een iQelement wordt later oak niet voorzien van 
een afwerklaag zoals een cementdekvloer. Het vloeroppervlak wordt dus als referentiepunt 
gebruikt ten opzichte van positioneerpunt 2,3 en 4. 

\ 
I 

\ 
\ 

2!l60mm 

\ 
I 

\ 
I 

Afbeelding 7. 7: Trap met posilioneerpunten 

7 .2.2 Langsrichting : Gedwongen positioneren zonder stelmaatcorrectie 
In de langsrichting van een iQelement wordt een trap gedwongen gepositioneerd. Het 
oppervlak van de lange trapboom (positioneerpunt 5) aan de buitenzijde van de trap moet 
corresponderen met het wandoppervlak van een iQelement. Het wandoppervlak dient dan 
oak als referentiepunt. 

Afbeelding 7.8: Bovenkant trap is demontabel uitgevoerd 
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7 .2.3 Diepterichting : Stellen 
Doormiddel van een ingestorte markering op de wand van een iQelement kan de trap in 
diepterichting gesteld warden. De lage korte trapboom aan de buitenzijde van de trap 
(positioneerpunt 1) moet corresponderen met deze ingestorte markering. De trap wordt met 
een waterpas te load gesteld door (tijdelijk) vulplaatjes tussen de trapboom (positioneerpunt 
6) en de trapsparing te plaatsen (afbeelding 8.9). Waarna een trap in hoogte-, diepte, en 
langsrichting is gesteld warden terplaatste van 2 voorgeboorde verzonken gaten in de lange 
trapboom gaten in de wand van een iQelement geboord. Op deze 2 plekken wordt de trap 
verankerd aan een iQelement. Voordat een trap definitief op deze 2 plekken verankerd 
wordt, warden de onderkanten van de trapbomen en de trapspillen vastgelijmd met 
montagekit aan de vloer. Om deze montagekit aan te brengen wordt de trap gelift met behulp 
van een koevoet. Tabel 7.2 is een checklist voor dit montageplan. 

Afbeelding 7.9: Trap word! tijdelijk te food gesteld met vulplaatjes tussen trapboom en trapgatsparing 
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Rlchtlng: 

H(hooste), L (langs), D (dlepte) D H H H L D 

Positloneerpunten nr: 1 ~ D 

Postioneerpunt bestaat ult: 

Oppervlak van het element x x x x x x 
Voorziening op/in het element 

Markering uitgezet op het element 

Referentle bestaat uit: 

Markering x 
Aanslag, gesteld nlet nastelbaar 

Aanslag, gesteld nastelbaar 

Aangrenzende constructie x x x x 
Eigen oppervlak bij telood/waterpas x 

Positioneer princlpe: 

Gedwongen positioneren x x x x 
Stellen = vrij positioneren x x 

Stelmaattorrectie: 

Zender correctie x x x x x 
lndividuele afwijking x 
Systematische afwijking 

Deformatie 

.. """~ 
Posltle: 
Stadium: 
Rkhtln1 : 

Fixiitiewljzen: 

Droog · Zwaortekracht 

Normaalkracht 

Wrijving 

kantelmoment 

Droog - Moteriao/verbindingen 

Bouten e.d. 

Lassen 

Droog - Moterieel 

Schoren e.d. 

Hefwerktuigen 

Not - Mortel I Ujm 

Aanstorten 

Aangieten 

lnjecteren 

Ondersabelen 
lnbedden 

Materiaal : 

Stelbouten e.d. 

Materleel: 

l<raan 

Stootijzer 

Schoor/stempel 

Take I/lier 

Hydraulisch/pneumatisch/mechanisch 

he ff en 

Globale Posltle 

Tljdelllk 
H l ID 

N.V.T 

x 

Tabel 7.2: Checklist montageplan Trap 

"b~te· Posltle "Exact•" p tie 
Tijdtiljk Definitief 

H l D H l D 

x x 

x x 

x x x 

x x x 

x 
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7.3 Montageplan vlaspaneelwandelementen 
De vlaspaneelwandpanelen warden van te voren geassembleerd tot volledige 
wandelementen (afbeelding 7 .10). Dit heeft tot gevolg dat de wandelementen die 
gemonteerd warden altijd een verdiepingshoogte hebben van 2630m. Op deze manier 
ontstaat er een naad tussen het plafond van een iQelement en een wandelement. De lengte 
van een wand element kan varieren tussen minimaal 400mm en maximaal 4000mm. Een 
wandelement heeft een dikte van 54mm of 64mm. Oat een vlaspaneelwandelement kan 
verschillen in afmetingen en op verschillende manieren (in de langs- of diepterichting) in een 
iQelement gemonteerd kan warden heeft geen effect op het montageplan. Het principe van 
positioneren en fixeren blijft immers hetzelfde. Voor dit montageplan gaat men ervan uit dat 
een wandelement in de diepterichting van een iQelement gepositioneerd wordt (afbeelding 
8.9). Voor het monteren van vlaspaneelwandelementen wordt er gebruik gemaakt van een 
robotarm. Deze robotarm heft de wandelementen met behulp van vacuum. De robotarm 
heeft verschillende bewegingsvrijheden zodat een wandelement op allerlei manieren 
gepositioneerd kan warden (afbeelding 7 .11 ). Tabel 7.3 is een checkl ist voor dit 
montage plan. 

Afbeelding 7.9: Wandelement in diepterichting va n iQelement 

--r--

/ 
-~ 

Afbeelding 7.10: Wandelement opgebouwd uit vlasvezelpanelen (www.faay.nl) 
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7 .3.1 Hoogterichting: Gedwongen positioneren zonder stelmaatcorrectie 
De onderzijde van een wandelement (positioneerpunt 1) is gelijk met het vloerpeil van een 
iQelement. Een wandelement staat direct op de vloer. De vloer van een iQelement wordt 
later ook niet voorzien van een afwerklaag zoals een cementdekvloer. De vloer wordt dus als 
referentiepunt gebruikt ten opzichte van positioneer punt 1. 

6 

Afbeelding 7.11: Wandelement met positioneerpunten en robotarm met vacuum (www.bpl-handling.nlj 

7.3.2 Diepterichting: Stellen 
De zijkant van een wandelement (positioneerpunt 6) dient als positioneerpunt op het 
wandpaneel in de diepte richting van een iQelement. Als referentie punt wordt er een 
marking op de vloer uitgezet ten opzichte van de malzijde van een iQelement. 

7.3.3 Langsrichting: Gedwongen positioneren zonder stelmaatcorrectie en stellen 
In de lengterichting van een iQelement wordt een wandelement gedwongen gepositioneerd. 
Positioneerpunten 2 en 3 warden ten opzichte van een wand gesteld met behulp van een 
telescopische waterpas. Deze telescopische aanslag is varieerbaar in lengte en op de 
gewenste lengte vast te zetten. Wanneer de juiste lengte is afgesteld, wordt deze waterpas 
tussen de wand van een iQelement en positioneerpunten 2 en 3 gelegd. Op deze manier 
fungeert de telescopische waterpas als tijdelijke aanslag. De wandelement zijn aan de 
onderzijde voorzien van dubbelzijdig tape. 

Afbeelding 7.12: Oubbelzijdig tape (www.supertape.nl) 
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Nabij de bovenhoekpunten (positioneerpunten 4 en 5) wordt een wandelement te load 
gesteld. Allereerst zal met behulp van een waterpas ter hoogte van positioneerpunt 4 het 
wandelement te load warden gesteld. Wanneer dit het geval is wordt de afwijking met behulp 
van een waterpas ter hoogte van positioneerpunt 5 gemeten. Het wandelement dient nu ter 
hoogte van positioneerpunt 4 zo gekanteld te warden dat de helft van de gemeten afwijking 
in tegengestelde richting af te meten is. De bovenkant van een wandelement is voorzien van 
een 30mm brede schuimband verpakt in folie. Door tijdens het te load stellen van een 
wandelement de folieverpakking las te scheuren, zal de schuimband uit gaan te zetten tot 
20mm. Op die manier zal de schuimband ervoor zorgen dat een wandelement "tijdelijk" 
geklemd wordt tussen de vloer en het plafond van een iQelement. Wanneer een 
wandelement in langs-, diepte- en hoogterichting gepositioneerd is warden de naden tussen 
plafond, wand en andere constructiedelen afgedicht met een universele lijmschuim. De 
schuimband aan de bovenzijde dient in dit geval oak als rugvulling voor de universele 
schuim. 

Afbeelding 7.13: Schuimband in folie en purpistool (www.tremco-illbruck.n/) 

Afbeelding 7.14: Telescopische waterpas (www.stabila.de) 
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Posltloneerpunten nr: 

Postloneerpunt bestaat uit: 

Oppervlak van het element 

Voorziening op/in het element 

Markering uitgezet op het element 

Referentle bestaat ult: 

Markering 

Aanslag, gesteld niet nastelbaar 

Aanslag, gesteld nastelbaar 

Aangrenzende constructie 

Eigen oppervlak bij telood/waterpas 

Positloneer principe: 

Gedwongen positioneren 

Stellen = vri · positioneren 

Stelmaatcorrectle: 

Zonder correctie 

lndividuele afwijking 

Systematische afwijking 

Deformatie 

FixatiewiJzen: 

Draog . Zwoorrekracht 

Normaalkracht 

Wrljving 

Kantelmoment 

Droog - Materioolverbindlngen 

Bouten e.d. 
Lassen 
OroOg · MoterieeJ 

Schoren e.d. 

Hefwerktuigen 

Noc · Mortel I L{m 

Aanstorten 

Aan ieten 

lnjecteren 

Materlaal: 

Stelbouten e.d. 

Materieel: 

Kraan 

Stootijzef 

Schoor/stempel 

Takel/ller 

Hydraulisch/pneumatisch/mechanisch 
heffen 

x x x x 

x x 
x 

x 

x x x 
x 

x x x 
x 

x 
x 

x x 

x x 

Tabet 7.3: Checklist montagep/an vlasvezelbinnenwanden 

D 

x x 

x 

x 

x x 

x 
x 

x 
x x 

x x 

x 
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8. Veiligheidsplan 
In dit plan wordt het veiligheidsplan beschreven. Dit veiligheidsplan heeft als doel onnodige 
improvisatie, ongevallen en ziekte tijdens het afbouwproces in de iQfabriek te voorkomen. 
De essentie van een veiligheidsplan is dat er voor aanvang van de betreffende 
afbouwwerkzaamheden een analyse van veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die 
afbouwwerkzaamheden heeft plaatsgevonden. De algemene gedragsregels warden 
beschreven en tot slot warden alle risico's en bijbehorende maatregelen weergegeven in een 
tabel. 

8.1 Gedragsregels iQfabriek 
Het is van belang dat iedere werknemer in de iQfabriek vooraf word ge·lnformeerd en 
ge"lnstrueerd over de regels met betrekking tot de arbeidsomstandigheden in de iQfabriek. 

Algemene gedragsregels in de iQfabriek: 
• Het gebruik/dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) waaronder 

veiligheidshelm, -schoenen of -laarzen. 
• lndien het noodzakelijk is voor de werkzaamheden dat eventuele 

veiligheidsvoorzieningen moeten warden verwijderd, dient dit altijd te gebeuren in 
overleg met de werkplaats manager. Veiligheidsvoorziening altijd in originele staat 
terugplaatsen. 

• Wanneer opdrachten warden gegeven, waarvan redelijkerwijze in te schatten is dat 
het gevaren oplevert voor de werknemer, dient de werknemer de veiligheidsnormen 
in acht te nemen in overleg met de werkvloer manager. 

• Al het afval dat tijdens het productieproces ontstaat in de iQfabriek dient gescheiden 
in de daarvoor bestemde containers te warden afgevoerd. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen: 
iQwoning bv is verplicht aan om de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen ter 
beschikking te stellen aan zijn werknemers. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen zijn 
afgestemd op de vastgestelde risico's. In de iQfabriek zijn de volgende persoonlijke 
beschermingsmiddelen verplicht: 

• Veiligheidshelm 
• Veiligheidsschoenen/laarzen 

De volgende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn afhankelijk van de werkzaamheden: 

• Gehoorbescherming 
• Veiligheidsbril 
• Werkhandschoenen 
• Ademhalingsbescherming (stofmaskers) 
• Veiligheidsgordels 

8.2 Risico's en maatregelen/voorzieningen 
In tabel 8.1 zijn de risico's en bijbehorende maatregelen tijdens het afbouwproces in de 
iQfabriek opgesomd. De risico's zijn onderverdeeld in de volgende categorieen: 

• Algemeen (bestemd voor alle afbouwwerkzaamheden) 
• Werken op hoogte (bestemd voor de afbouwwerkzaamheden op productielijn1) 
• Transport en materieel (bestemd voor alle afbouwwerkzaamheden waar specifiek 

materieel benodigd is) 
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Knelpunt 
Alaemun -

Werkplek slecht begaanbaar en Werkvloer begaanbaar en vrij van Werkvloer manager I werknemers 

niet vri) obstakels op de werkvloer 

van oostakels ma ken 
Werkplek slecht bereikbaar Werkplek bereikbaar maken met Werkvloer manager/ werknemers Hefsteig~rs. mobiele steigers en 

materieel en hulpmiddelen op de werkvloer werkbordessen behoren tot de 

vaste fabrieksinrichting 

Stolen hoofd Helm dragen Is verpllcht Werkvloer manager I werknemers 
op de werkvloer 

Geen verwerkingsinstructies voor Verschaffen van de juiste Werkvloer manager 

2evaarllike stoffen verwerkirnzsinstructies 
Lawaai door gebruik materieel Oorbescherming gebruiken Werkvloer manager / werknemers 

op de werkvloer 

Hand· I armtrlllingen bij gebruik Verschaffen van voorlichting en Werkvloer manager I werknemers 

handgereedschap instructies I zonodig taakroulatie op de werkvloer 

Zware lichamelijke belasting Gebruik van hulpmiddelen en Werknemers op de werkvloer Productieproces. moet voorkomen 

materieel dat werknemers regelmatig 

warden blootgesteld aan 

belastingen boven de 2Skg 

Onvoldoende of slechte Verstrekken of repareren Werkvloer manager Werknemers dienen zelf aan le 

beschermingsmiddelen geven wanneer er gebreken aan 

PBM zich aandienen 
Onveilig gereedschap Vervangen of repareren Werkvloer manager Gereedschap op regematige basis 

laten keuren 

Onveil ige opslag stabiel opstellen en evt zekeren Werkvloer manager/ werknemers 

van producten op de werkvloer 
WerUn oo hnnnte 

Valgevaar, openingen en Openingen en sparingen dichten Werknemers op werkvloer in overleg met bouwplaats 

sparing en mana~er 

Onveilige (hef)steiger Veiligheidsvoorzieningen Werknemers op werkvloer in overleg met (hef)steiger-

aanbrengen / stabiliteit leverancier 

verbeteren I rem 2ebruiken 

Va lien of struikelen op (hef)steiger Werkplek begaanbaar en vrij van Werkvloer manager/ werknemers 
obs·takels maken op de werkvloer 

Vallen van (hef]steiger Veiligheidsvoorzieningen Werkvloer manager Uitvoeren door werknemers op 

aanbren~en en controleren werkvloer 

Werken boven je macht Hefstelgerhoogte aanpassen Werkvloer manager Uitvoeren door werknemers op 

werkvloer 
Specifiek voor transport en motuieel 

Hijsmiddelen vertonen gebreken Hijsmiddelen controleren /a Ileen Werkvloer manager In overleg met materieel 

goedgekeurd materieel gebruiken leverancier 

Bezwijken van hijsgereedschap Visue/e inspectie van Werkvloer manager In overleg met materieel 

hijsgereedschap / gecertificeerd leverancier 

gereedschap toepassen 

Transporteren iQelementen over H1jsvoorziening voorzien van Werkvloer manager In overleg met materieel 

personeel met bovenloopkraan veiligheidskooi leverancier 

Transporteren iQelementen met Shuttlewagens ultrusten met Werkvloer manager Jn overleg met materieel 

shuttlewagens velllgheldssensoren / leverancier 

Shuttlewagen max 6km/uur laten 

riiden 
Shuttlewagens botsen tegen Shuttlewagens automatisch Werkvloer manager In overleg met materieel 
elkaar aansturen via een centraal leverancier 

systeem en uitrusten met 

sensor en 

Personeel aangereden door Rijbaan shuttlewagens niet Werkvloer manager In overleg met materieel 

shuttlewagens toegankelijk maken voor leverancier 

personeel / geen shuttlewagens 

laten rijden wanneer personeel 

aan het werk is 

Personeel aangereden door Werkplek personeel onbereikbaar Werkvloer manager Werkbordessen en (hef)stelgers 

heftrucks voor heftrucks zijn onbereikbaar voor heftrucks 

Tabel 8.1: Risico's en maatrege/en 
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9. Draaiboek Afbouwproces iQwoning 
Op basis van de informatie uit de deelplannen kunnen er draaiboeken gemaakt warden. 
Draaiboeken bevatten dezelfde informatie als deelplannen. Deze informatie is echter niet 
geordend per aspect (tijd, terrein, transport etc.) maar per gebouwdeel. Er is gekozen om 
een draaiboek te maken van het afbouwproces van iQelement V1. Dit draaiboek bevat 
informatie uit de deelplannen. Deze informatie is zo gedetailleerd dat het afbouwproces van 
een iQelement V1 daarmee georganiseerd kan warden. 

Het draaiboek bestaat uit een enkel A3-blad met informatie op beide zijden van dit blad. De 
informatie op het voorblad bevat kwantitatieve informatie in de vorm van een gedetailleerde 
planning. In deze planning zijn er per ploegtaak aantallen en benodigde afmetingen van 
afbouwmaterialen weergegeven. Verder wordt er verwezen naar specifieke informatie die 
nodig is uit de verschillende deelplannen. Het achterblad bevat een procesweergave van het 
afbouwproces van een iQelement V1 . Deze procesweergave bevat vooral kwalitatieve 
informatie. Tekstueel warden de belangrijkste processen inclusief benodigd materieel kart 
toegelicht en ondersteund door plaatjes. 
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Draaiboek Afbouwproces iQelement Vl Voorblad (Kwantitatief) 
10 

I 

2 
3 

4 
5 
6 

7 

B 
9 

10 

II 

12 

13 

31 

32 

33 
34 
35 
36 

37 

38 

39 
40 

Code J loegtaa k, 

V1 Werkzaarnhecten iQelement V1 

V1 .1 Wori<Zaamhodon Dag 1 

V1 I Ot 

VI I 02 

Vl .1 03 

V1 I 04 
VI 1.05 

VI 1, 06 

Vl.1 .07 

Vl ,1 08 

V11 09 

V1 .2 

V 1-2 .01 

VI 2 .02 

Vl .2 .03 

VI 204 

VI 2 .05 

Vl .2 .06 

VI 2 0 7 

V1.2 08 

V1209 

Vt.210 

V1.211 

V1 2.12 

V1213 

V L2 .14 

V1 2. 15 

V1216 
Vl .2. 17 

V1.3 

V1 301 

V1 .3.02 

V1 3 03 

V13 04 

V13.05 

V1 306 

V1 .3 07 

VL3.06 

V i .3 .09 

V1 .3.10 

V1 .3.11 

IQolomont V1 

Montero n me_chan1sche vcntilat iele iding horizonlaal op plafond doorvoer ~laapk_amer 2 } 

Montoren mechanlsche venlololielcidong horlzontaal op plolond (doorvoer sloapkame r 3) 

M on l n inechan1sche ventilatiele iding horizontaa l op plalond t sl&&pkarne 1) 

Montere n ve rz:iimalle id'ing blnnenr o lering douche badkamftr 

Monlefen -.,,erw mellenl ing binn~nrfoler ng w a.sbak badkan\er 

M oniaren ver?....anwlle'idlng binnenriolering llgbad badkam er 

Kantelen oO eleme nl V1 

Montel en houlskelelbouw wand element (Verdie ping voorgevel) 

Monle• .n vlasvez.elpanelen 

Wer1<zaamheden Dag 2 
IQelement V1 

Monteren waterle1d1ng n1eertagen kunslslof ge1solffl d vertica af van WTW near plafond (6mm 

Monteren walerte od•ng meertagen kunslslol gl'osoleerd ho rizonlaal aflakklng do uche (Gmm blau 

Monteren walerleidong meerfagen kunslslol geosoleerd honzontaal altakking wasbak (6mm, blaL. 

Monteren wate rleiding meerlagen .kunslsto f getso1ee1d horizonlaal a ft.akking hgbad (6mn1 . bfaUY.\. 

Montere n waterle1d1ng meerlagtrn kunststof ge1sotee.rd vert1caat van plafond naar vloer (6mm, re 

Montefen wa!er1eodong meer1agen kunslslol geisoleerd hofozonla.:il altakkfng wasbak (6mm, roo< 

Montcrcn watcrlc iding mccrlagcn kun:;,tstof gci:wlccrd horizonlaa_I aftakk1ng douche (6mm 1 rooc 

Montere n water1eodong meertage.n kunslslof geoso.leerd honzontaal afta~~ong hgbad (6mm, rood) 
Monteren mechanische v'enblaUeleid1ng vef1tca_al(woonk:amer} 

Monteren mcchanlsche venlilatoelciding venicaal(alz.u gkap) 

Montcren mechan1sche venhtaheleiding vert1caal(to1let) 

Monteren mechanische venlolatleleichng venicaal(badkamef) 

Monte rcn inbouw close fframe J installattewand (incl . g ipsplaatafw'e r1< ing J aan~ e n afvoerle idinge 

Prepareren badkllmerwand Creparerenlvoorslt'ijkenlband aanbrenge n) 

Monferen e leklradraden bovenlichl badkamer 

Montcren elektradraden bove nlichl S laapkarner 1 

Lo1men wandtegels badkamer (verd<e pongshoog) 

Weri<zaamheden Dag 3 

iQelement V1 

Voegen wandtegels badkamer (verdiepingshoog) 

Monteren eleklraplont (onclusoel elektre leodongl 

Montere n elektraplont (ind usief elektra Jelding) 

Monteren z"elfdragend w e-element 

Monteren cJouchehoek 1nclus1ef douchemengk-raan en handdoud\e 

Monte,-en hgbad 1nclustef bad-douchemengkr aan en ha.nddouche 

Monteren wastafel 1nclusJef waslafelKraan +- vtoerbuis 

Monte ren spieoel 

Monlefen closelrolhooder 

Monteren planchel 

Voontrt1ken badkamervloer 

Werkzaamheden Dag 4 

V1.4 iQelemant V1 

V1 4 01 Lijmen vloellege ls badkame r 

V1 4 02 Montere n bmnendeur (inclusicf ko.l:ij n en bovenlicht) 

v1 4 03 Nar oooen 
v1 4_D4 _______ v_oege~v~et1epeJ_. b~kamer 

Terreinplan: 
De afbouwwerkzaamheden vinden plaats op productielijn 1 en 4. 

Transportplan : 

Oum 

1920 rnlns 

140 m lna 

140 mins 

7.0 mins 

20 mins 

20 mins 

20 m ins 

40 mins 

40 mins 

20 m1ns 

20 mins 

20 mins 

480 mins 

480 mins 
4 mms 

3 mms 

4 mins 

1 m1h 

4 mms 

3 m1ns. 
4 mins 

1mm 

15mins 

15 mins 

15 m1ns 

5 .5 mms 

30 mins 

72 m1ns 

9 mins 

7 mins 

2 39.5 mins 

441 min& 

441 mins 

1"44mins 

12 mlns 

12mins 

18 mms 

80 mms 
90 nuns 

53 tmns 

4 m ih s 

4 m1ns 

4 mms 

5 mins 

480 mlns 

480 mins 

135 m ins 

36 min::s 
174 m ins 

13 5 mms 

In afbouwplanning zijn er materiaalspecificaties in de vorm van aantallen en afmetingen per ploegtaak weergegeven . 

Tijdsplan : 

A rbe id A.ontal 

2 .918 mins 

280 mtns 

280 m ins 

20 mins 

20 m lns 

20mins 

20mins 

40 mins 
40mins 

20 mons 

60 mins 
40mins 

884 m ins 

864 mlns 
6mim; 
6 mins 

B ni1ns 

2mms 

8 mins 

6 mins 

8 m1ns 

2 m1ns 
30 mins 

30 mins 

30 mins 

11 m1ns 
60mins 

144 m tns 

18 mins 

14mins 

479 mons 

812 min& 

812 mins 

288 mons 

24 nilns 

24 mins 

36 mons 

120 mons 

180 m'ons 

106 mins 

8 mins 

8 mins 

B mins 

10mins 

960 min& 

960 min& 

270 mms 

72 m ins 

348 rnms 

270 mans 

6 
6 

4 ,5 

1 5 

2 
2 

26 

2 
2 .6 

0 .5 

2.6 
2.6 

2 
0 .5 
2..6 
2 .6 

2 .6 

I 

23.93 

7 

5 
23.93 

23 .93 
3 
3 

1 

9 

9 

g 

Eenhe 1d Tem po E anheod 

ml 

m1 

llll 

ml 

J'\'1 1 

ml 

st 

st 

st 

ml 

ml 

n r1 

m1 

m1 

ll"'l1 

m1 

m1 

m1 

ml 

m1 

ml 

SI 

m 2 

m1 

m1 

m2 

m2 

m1 
ml 

SI 

SI 
SI 

st 

SI 

st 

st 

m2 

n>2 

st 

st 

2 5 m in/ml 

2 .5 min/ml 
2 5 m inlm1 

17 m in /ml 

17 i'tiin/ml 
17 n'1intm1 

20 m th/81 

20 min/at 

20 m inis( 

2.5 

2 .5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2..5 
2 . .5 
11 

11 

1 1 

11 

60 

6 

2 5 

2 .5 
24 

rninJrn 1 

mm/m1 

m ln/m1 

min/m1 

min/mt 

mintm·1 

mm/ ml 

mm/m1 

m ln fm1 

minl m1 

minlm1 

min/m1 

m in/s t 

m in/m2 

min/m2 

m inlm2 

m inlm2 

12 minlm2 

8 min/m1 

8 minlm1 

36 monist 

120 monist 

180 monist 

106 min/el 

6 m oni st 

8 m onist 

0 monist 

30 
71 

mt'n/ m2 

m1n/m2 

m in/st 

J1l2 3 0 minlm2 

Het afbouwproces van een iQelement Vl is verdeeld over 4 productiedagen . De werkzaaamheden op productiedag 1 warden uitgevoerd door 12 verschillende monteurs. De 
werkzaamheden op dag 2 t/m 4 warden uitgevoerd door 24 verschillende monteurs 

Montageplan: 
Voor ploegtaak Vl.1.08 en Vl.1.09 kunnen de montageplannen voor HSB binnenblad en vlasvezelbinnenwanden gebruikt warden. 

Veil igheidsplan: 
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Mon 2 1 Jun 
a·oo 9 -00 10·00 11 -00 12·00 1:1 ·00 14 oo 
0 20 40 0 20 4() 0 20 40 0 '20. 40 0 20 40, 0 20 40 0 20 40 

Arb der 1 

Arbeider 1 

Arbcid .r 1 

Arbeoder 1 

Arbeider 1 (300% ) 

Arbelder I (200% ) 

Ar'beoder I [200% ) ,p 
Arbeoder 1(200% 1 ~ 
Arbeoder 1[200% ) 

Arbe ider 1 (200% ) 

Arbetder 1 [200% 1 F 
Arbe1der 1(200% ] 6 f:, 
Arbeider 1[200%) 7 

Att>eoder 1 (200% )08 

Arbeider 1 (200% ) 09 

Arbeoder 1(200%) 

Arbeider 1(200% ) 

Atbeider 1 (200'.%) 

Atbeider 1(200% 1 

Aibeider 1(200%] 

Arbeider 1[200% 1 

Atbeider 1(200%) 

Arbeoder 1 [200%1 ,llliilliilll•llll••lm;~_::..-, 
Art:>eoder 1[200%) 

Arbeid<or 1(200% ) 

Arbeode r 1(200%) 

Arbeoder 1(200% ) 

Arbeid"r 1[200%1 

Arbeoder 1[200%) 

Arbeider 1(200% ) 

Arbeoder 1(200%] 

Arbeider 1(200% ) 

Arbeider 1[200% ] 

V 1.3.02 

V1 .3.03 Ii 
V'i.3 .04 

V1 .3 .05 

16 ·00 
0 20 40 
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Draaiboek Afbouwproces iQelement Vl Achterblad (Kwalitatief) 

1.1 Als eerst worden de ventilatieleidingen 
horizontaal gemonteerd op het iQelement. Dit 
gebeurd vanaf een hydraulische hefsteiger. De 
ventilatieleidingen worden bevestigd met 
behulp van een gaatjesband. 

1.2 De verzamelleidingen voor de 
binnenriolering worden vana een hydraulische 
hefsteiger gemonteerd aan het iQelement dmv. 
gaatjesband in combinatie met een 
geluidsdempende inlegstrip. 

1.3 Het element wordt 90° gekanteld door een 
hydraulische kantelmachine. 

1.4 Het HSB binnenblad wordt gemonteerd in 
het iQelement met behulp van hoekijzers. Het 
transporteren van het HSB binnenblad gebeurd 
mbt. van een kolom zwenkkraan. 

1.5 De binnenwanden worden in zijn geheel 
gemonteerd met behulp van een robotarm 
voorzien van vacuum. 

2.1 Tbv. van de waterleidingen in de 
badkamer zijn er inkassingen 
getroffen. De waterleidingen worden 
met knelkoppelingen aan de 
muurplaten gemonteerd. 

2.2 De ventilatieleidingen tbv. van de 
ventilatie voor de begane grond 
worden verticaal gemonteerd mbv. 
gaatjesband. 

2.3 Het inbouwclosetframe wordt 
ingebouwd inclusief gipsplaat 
gemonteerd. 

3.1 De wandtegels worden gevoegd. Met behulp van 
voegspaan en natte spons wordt overtollig voegmortel 
verwijderd. Het voegmortel heeft een uur droogtijdnodig. 

3.2 De elektraplint in de slaapkamer wordt gemonteerd 
inclusief stekkerbare bedrading. 

4.1 De vloertegels worden gelijmd. Het geheel behoeft een 
droogtijd van 4.5 uur. 

4.2 De binnendeur wordt gemonteerd inclusief kozijn en 
bovenlicht. 
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2.4 De badkamerwand wordt 
geprepareerd door te egaliseren met 
egalisatiemortel en te behandelen met 
voorstrijkmiddel. Dit geheel moet 2 
uur drogen voordat de tegels worden 
gelijmd. 

2.5 Tbv de ingestorte bovenlichten en 
rookmelders worden er elektradraden 
getrokken in ingestorte loze leidingen . 

2.6 De tegels worden tegen de 
badkamerwand gelijmd. Na werktijd ('s 
avonds) heeft de lijm tijd om te drogen 
voordat er gevoegd kan worden. 

4.3 Er wordt nagerooit. Alie overige kleine werkzaamheden 
waaronder het afsnijden van pur en het verwijderen van afval 
worden uitgevoerd. 

4.4 Als laatste bewerking worden de vloertegels met behulp 
van een voegspaan en natte spons gevoegd. Na werktijd 
heeft het voegmortel tijd om te drogen. Het afkitten van 
naden gebeurd op d bouwplaats. 
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10. Conclusie 
Aan het begin van dit afstudeerproject is de iQbouwmethode geanalyseerd met behulp van 
5WH en SADT-schema's. Deze analyse resulteerde in de volgende probleemstelling: 

Het afbouwproces van een iQwoning in de iQfabriek sluit niet aan op het 
productieproces van de casco iQelementen in de iQfabriek. 

Om dit probleem op te lossen is er het volgende doelstelling opgesteld: 

Het ontwerpen van het uitvoeringsplan van het afbouwproces van iQelementen, dat is 
afgestemd op het productieproces van casco iQelementen. 

Bij deze doelstelling zijn een vijftal hoofdtaakstellingen opgesteld, die uitgevoerd moeten 
warden om de doelstelling te halen. De taakstellingen zijn op de volgende manier 
samengesteld: 

1. Het maken van een analyse. 
2. Het formuleren van uitgangspunten uit de analyses. 
3. Het opstellen van een uitvoeringsconcept voor het afbouwproces van een iQwoning. 
4. Het maken van deelplannen voor het uitvoeringsplan van het afbouwproces van een 

iQwoning. 
5. Het maken van een draaiboek voor het afbouwproces van een iQwoning per 

iQelement. 

Het resultaat van dit afstudeerproject geeft een invulling van deze taakstellingen, waardoor 
de opgestelde doelstelling bereikt is. Om te toetsen of de probleemstelling oak daadwerkelijk 
opgelost is, warden de belangrijkste conclusies per taakstelling behandeld. Verder wordt er 
een aanbeveling gegeven. 

10.1 Het maken van een analyse (100%) 
Voor dit afstudeerproject zijn er 3 significante analyses gemaakt. Voor deze analyse is er 
gebruik gemaakt van verschillende analysemethodes. 

Aan het begin van dit afstudeerproject heeft er een analyse plaatsgevonden van de 
iQbouwmethode. De belanghebbende partijen in het iQbouwproces en hun bijbehorende 
doelen en wensen zijn benoemd. Verder zijn de verschillende deelprocessen van de 
iQbouwmethode geanalyseerd aan de hand van SADT-schema's. (zie paragraaf 2.1 en 
bijlage 1) 

Er heeft een analyse plaats gevonden van de voorgestelde indeling van de iQfabriek. Deze 
analyse heeft plaats gevonden op basis van plattegronden, doorsneden en inrichting van 
deze iQfabriek. Met behulp van transportketens en visualisaties van transportbewegingen is 
de iQfabriek geanalyseerd. (zie paragraaf 3.2 en bijlage 3) 

Het productieproces van casco iQelementen is geanalyseerd aan de hand van SADT -
schema's. Op basis van deze SADT-schema's is er een dagplanning (ploegenschema) 
gemaakt van dit productieproces. Deze SADT-schema's en dagplanning zijn samengevat op 
een poster. Op deze poster warden de verschillende deelprocessen oak nag visueel 
toegelicht aan de hand van foto's. (zie paragraaf 3.3 en bijlagen 4 en 5) 
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10.2 Het formuleren van uitgangspunten uit de analyses (100%) 
Uit de analyse zijn er een aantal bijzonderheden en knelpunten gekomen welke geleid 
hebben tot een drietal uitgangspunten voor het uitvoeringsconcept van het uitvoeringsplan. 
Het uitvoeringsplan voor het afbouwproces van een iQwoning is geslaagd wanneer dit 
uitvoeringsplan aan deze uitgangspunten voldoet. Zie ook paragrafen 3.1 t/m 3.3. 

De drie uitgangspunten die uit de analyses volgden zijn: 
• De materialen in een iQwoning hebben een algemeen geaccepteerde uitstra/ing 

binnen de Nederlandse woningbouw en worden op een industriele en 
gestandaardiseerde manier verwerkt. 

• Afbouwen zonder overbodige transportbewegingen voor arbeid, materiaal en 
materieel. 

• Afbouwen in takttijden. 

10.3 Het opstellen van een uitvoeringsconcept (100%) 
Het uitvoeringsconcept bestaat uit de belangrijkste uitgangspunten voor het uitvoeringsplan. 
Een drietal uitgangspunten volgden uit de analyses. Bij het afbakenen van de gebouwdelen 
waar dit uitvoeringsplan voor bestemd was werd er een basisplattegrond gekozen als 
uitgangspunt voor het uitvoeringsconcept. Het schematiseren van afbouwactiviteiten leverde 
het volgende uitgangspunt op: 

• Niet a/le afbouwactiviteiten zijn van toepassing op a/le iQelementen. 

Per deelplan werden de volgende uitgangspunten opgesteld: 
• Het afbouwproces wordt verdeeld over 4 verschillende productielijnen (terreinplan). 
• Een afbouwmateriaal moet voldoen aan van te voren opgestelde criteria. 

(transportplan). 
• In productielijn 1 en 3 wordt er gebruik gemaakt van takttijden en in productielijn 2 en 

4 wordt er gebruik gemaakt van dagcyclussen. (tijdsplan) 
• Voor het positioneren van onderdelen wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

het principe van gedwongen positioneren(montageplan) . 
• Specifieke risico's en bijbehorende maatregelen worden verdeeld over 3 categorieen 

(veiliigheidsplan). 

Om de verschillende uitgangspunten uit het uitvoeringsconcept te versterken is er een motto 
opgesteld. Dit motto versterkt de belangrijkste uitgangspunten. 

Het uitvoeringsmotto op basis van de opgestelde uitgangspunten is: 

In een fabriek geconditioneerd afbouwen volgens een "lopende band" principe met takttijden. 
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10.4 Het maken van deelplannen (100%) 
Op basis van het uitvoeringsconcept zijn er 5 deelplannen ontwikkeld. Per deelplan warden 
de belangrijkste conclusies behandeld en getoetst of ze aan de uitgangspunten voldoen. De 
deelplannen zijn: 

• Terreinplan 
• Transportplan 
• Tijdsplan 
• Montageplan 
• Veiligheidsplan 

Terreinp/an 
Het afbouwproces voor de iQelementen volgt een lijnproductie . In het afbouwproces zijn er 4 
verschillende productielijnen. Elke productielijn heeft zijn eigen bewerkingen. De route door 
het afbouwproces is dan oak niet voor elk iQelement hetzelfde. Het intern transporteren van 
de iQelementen over de productielijnen gebeurt d.m.v shuttlewagens. In de productielijnen 
zijn vaste opstelplekken opgenomen waar iQelementen op geplaatst kunnen warden. Langs 
deze opstelplekken is er een werkbordes gerealiseerd die oak dienst doet als tijdelijke 
opslagplek. Om een goede werkplek te creeren en de iQelementen bereikbaar te maken, 
wordt er gebruik gemaakt van hydraulische werkbruggen of mobiele steigers. Zie oak 
hoofdstuk 4. 

Het terreinplan biedt de mogelijkheid om een lijnproductie met takttijden toe te passen. Het 
terreinp/an is zo ingedee/d dat onnodige transportbewegingen warden voorkomen. 

Transportp/an 
Het transportplan begint met de materialisatie van een iQwoning. Op basis van opgestelde 
criteria zijn de meest geschikte afbouwmaterialen voor een iQwoning bepaald. Per 
iQelement zijn deze afbouwmaterialen geclassificeerd. Met behulp van transportketens en 
visualisaties van transportbewegingen zijn de transportbewegingen voor deze 
afbouwmaterialen geanalyseerd. Zie oak hoofdstuk 5. 

De materialisatie in het transportplan heeft ervoor gezorgd dat de afbouwmateria/en een 
a/gemeen geaccepteerde uitstraling hebben. Uit de analyses van transportbewegingen blijkt 
dat er geen overbodige transportbewegingen voorkomen. 
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Tijdsplan 
Op basis van de classificatie van afbouwmaterialen per iQelement zijn er afbouwplanningen 
per iQelement gemaakt. Het afbouwproces van een iQelement duurt maximaal 4 
productiedagen. Dit geldt voor de iQelementen 81 en V1. De overige iQelementen verblijven 
minder dan een productiedag in het afbouwproces voordat ze afgebouwd zijn. Verdeeld over 
4 montageploegen zijn er per dag 56 monteurs aan het werk in het afbouwproces. Zie oak 
hoofdstuk 6. 

In het tijdsplan warden takttijden en dagcyclussen toegepast. 

Montageplan 
Er zijn montageplannen gemaakt voor het monteren van HSB-wandelementen, trappen en 
vlasvezelwandelementen. In deze montageplannen wordt er zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van gedwongen positioneren. Per montageplan warden de principes van 
positioneren en fixeren samengevat in een checklist. Zie oak hoofdstuk 7. 

Door het zoveel mogelijk toepassen van gedwongen positioneren wordt ervoor gezorgd dat 
werkzaamheden binnen takttijden kunnen plaatsvinden. 

Veiligheidsplan 
In het veiligheidsplan warden de contactgegevens en de gedragsregels binnen de iQfabriek 
beschreven. Verder zijn de risico's en bijbehorende maatregelen ge'lnventariseerd. Zie oak 
hoofdstuk 8. 

Een veiligheidsplan moet voorkomen dat men tijdens het afbouwproces door calamiteiten het 
werk stil moet leggen. Dit gebeurt door de juiste maatregelen te treffen om risico's te 
voorkomen. 

10.5 Het ma ken van een draaiboek (100%) 
Er is voor gekozen om een draaiboek te maken voor het afbouwproces van een iQelement 
V1. Het draaiboek bestaat uit een A3 vel dat op beide zijden informatie bevat. Op 
achterzijde wordt kwalitatieve informatie gegeven doormiddel van een procesweergave. Op 
de voorzijde wordt kwantitatieve informatie gegeven doormiddel van een gedetailleerde 
afbouwplanning. Zie ook hoofdstuk 9. 

10.6 Toetsing uitvoeringsplan afbouwproces iQwoning 
De deelplannen voldoen alien aan de opgestelde uitgangspunten. Er is een uitvoeringsplan 
ontworpen welke een afbouwproces in takttijden en dagcyclussen mogelijk maakt. Het 
uitvoeringsplan voorkomt overbodige transportbewegingen voor arbeid , materiaal en 
materieel. De afbouwmaterialen hebben een algemeen geaccepteerde uitstraling binnen de 
Nederlandse woningbouw. Niet alle afbouwactiviteiten zijn van toepassing op alle 
iQelementen en het afbouwproces wordt verdeeld over 4 productielijnen . 

Door dit uitvoeringsplan sluit het afbouwproces van iQwoningen aan op het productieproces 
van casco iQelementen. De doelstelling van dit afstudeerproject is hiermee behaald. 
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10. 7 Aanbevelingen voor nader onderzoek 
Tot slot en als aanvulling op dit uitvoeringplan worden de volgende aanbevelingen gedaan 
om het uiteindelijke afbouwproces in de iQfabriek te optimaliseren. 

De iQfabriek start met een capaciteit (1 iQwoning per dag) welke vier keer kleiner is, dan de 
capaciteit (4 iQwoningen per dag) waarvoor dit uitvoeringsplan is geschreven. Dit betekent 
dat men de afbouwprocessen in de fabriek goed kan analyseren en observeren voordat men 
de uiteindelijke productiecapaciteit gaat bereiken . Door te analyseren en knelpunten te 
observeren kunnen deelprocessen structureel verbeterd worden. 

De ontwerpmethode voor het uitvoeringsplan met behulp van deelplannen en draaiboeken is 
zeker bruikbaar en compleet. Het uitvoeringsplan voor het afbouwproces is relatief globaal 
uitgewerkt. Om nog meer gedetailleerde deelprocessen uit te werken kan deze 
ontwerpmethode zeker als basis en leidraad dienen. 

Dit uitvoeringsplan bestaat uit deelplannen welke de aspecten terrein, transport, tijd, 
montage en veiligheid besloegen. Het aspect kosten kan makkelijk aan de informatie uit de 
genoemde deelplannen gekoppeld worden. Voor dit afstudeerproject is dit niet gebeurt, 
omdat de uitkomsten hiervan niet realistisch zouden zijn. Verder was het aspect kosten niet 
relevant in de uitgangspunten voor dit uitvoeringsplan. Het aspect informatie verdient ook 
verder onderzoek. Er moet uitgezocht worden op welke manier de informatiestromen binnen 
het iQbouwproces het beste kunnen worden ontworpen. Dit verdiend zeker nader onderzoek. 
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