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Samenvatting  
Door de jaren heen zijn er al verschillende ontwikkelingen gedaan met geprefabriceerd beton. Bij 
Hurks is het concept Precom+ ontwikkeld waardoor de ruwbouw sneller uitgevoerd wordt. 
Precom+ is een bouwsysteem waarbij prefab baksteengevels worden samengesteld uit lange 
verdiepingshoge sandwichelementen. Een element bestaat uit een binnenblad van prefab beton, een 
thermische isolatielaag, een spouw en een buitenblad van baksteen van een halfsteens dikte. De 
volvloeren worden tussen de wanden gehangen, waardoor een snelle en droge montage mogelijk is. 

Bij toepassing van Precom+ wordt er tijdens de ruwbouw een bouwtempo gehaald van drie dagen 
per bouwlaag, terwijl de afbouw nog traditioneel uitgevoerd wordt. De huidige afbouw kan deze 
snelheid niet bijhouden, waardoor de bouw niet in hetzelfde tempo voortgezet kan worden.  
Tot op heden is er nog niet gekeken naar een integrale oplossing. De voordelen van Precom+ worden 
dus niet benut bij de huidige afbouw. Hierdoor duurt de afbouw langer dan nodig is en dat leidt tot 
verlies voor Hurks Bouw Zuid. Dit biedt opties voor de verbetering van de huidige afbouwmethode. 

Als afstudeeropdracht wordt getracht deze situatie te verbeteren, om zo bij te dragen aan het 
hoofddoel: Het versnellen van de afbouw bij toepassing van Precom+. Met deze conclusie is de 
doelstelling van dit afstudeerproject als volgt geformuleerd: 

“Het ontwikkelen van een hulpmiddel om de afbouw bij toepassing van Precom+ met betrekking 
tot tijd en kosten naar wens uit te voeren.” 

Het onderzoek start met het in kaart brengen van de toepassing van Precom+ in relatie met de 
afbouw. Hierbij is gekeken naar welke positieve en negatieve invloeden Precom+ heeft op de 
afbouw. Deze invloeden zijn in kaart gebracht door de afbouw te bekijken van reeds voltooide 
bouwprojecten die uitgevoerd zijn in Precom+.  

Vervolgens zijn de activiteiten van de afbouw vastgesteld. Hieruit zijn 24 activiteiten bepaald die 
nodig zijn om de afbouw uit te voeren, van standleidingen aanbrengen tot kitwerk. Daarna is er 
gekeken naar de samenhang van deze activiteiten. Hieruit komt naar voren dat alle activiteiten in 
relatie staan met elkaar. Hierdoor wordt de volgorde van de afbouw grotendeels bepaald. 
Daarnaast is ook geconcludeerd dat bij een aantal activiteiten meerdere activiteiten aan vooraf 
gaan waardoor er veel handelingen nodig zijn om een activiteit uit te kunnen voeren. 

Om voor een duidelijk te volgen planning te zorgen is er onderzoek gedaan naar het kritieke pad. 
Aan de hand van het kritieke pad zijn de activiteiten bepaald die in een tijdsplanning de einddatum 
bepalen. De traditionele afbouw heeft een bouwtijd van 50 dagen per bouwlaag. Door de 
activiteiten sneller of op een andere manier uit te voeren kan de bouwtijd van de afbouw worden 
verkort.  
Voor de activiteiten die voor veel handelingen zorgen of een hoog productietempo hebben, is er 
gekeken naar mogelijke alternatieven. Doordat een activiteit anders uitgevoerd of anders gepland 
kan worden ontstaan er mogelijke alternatieven tot tijdsverkorting van de afbouw.  

Op basis van de gegevens van het onderzoek is een hulpmiddel ontworpen om de afbouw bij 
toepassing van Precom+

 naar wens uit te voeren. Het resultaat is het Precom+ Afbouw Tool (PAT).  
Het doel van PAT is om aan de hand van tijd en kosten een keuze te kunnen maken over hoe de 
afbouw bij toepassing van Precom+ uitgevoerd kan worden. De gebruiker kan zelf bepalen welke 
activiteiten van de afbouw worden meegenomen in de berekening. 

Doormiddel van het toepassen van alternatieven in de afbouw is het mogelijk om de afbouwtijd te 
verkorten. De productietijd van de maatgevende activiteit kan hierdoor teruggebracht worden van 5 
naar 3 dagen. Daarnaast kan ook de interval verkort worden door minder activiteiten uit te voeren of 
de activiteiten in prefab uit te voeren.  
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Voorwoord 
Tijdens het project ‘Participerend observeren’ heb ik ervaren dat je gedurende de afbouw met veel 
onderaannemers te maken krijgt waarbij iedereen zijn eigen manier van werken heeft. Er wordt dan 
ook vaak geroepen: ‘Doen we altijd zo!’. Echter het kan altijd sneller en beter.  

Binnen Hurks is het concept ‘Precom+’ ontwikkeld om in een korte tijd hoogbouw wind- en 
waterdicht te bouwen. Hierbij is er geen rekening gehouden met de afbouw, waardoor deze meer 
tijd in beslag neemt dan de ruwbouw. Door de afbouw op een andere manier uit te voeren kan de 
totale bouwtijd verkort worden. Een uitdagend afstudeeronderwerp voor mij om mee aan de gang te 
gaan.  

Bij dezen wil ik graag nog enkele personen bedanken voor de begeleiding en bijdrage tijdens mijn 
afstudeertraject. Allereerst wil ik het gastbedrijf, Hurks Bouw Zuid, bedanken. Dankzij hen heb ik een 
leuke en leerzame afstudeerplek gehad. In het bijzonder wil ik mijn begeleider, Pedro de Visser, 
bedanken voor zijn begeleiding. Verder gaat mijn dank uit naar Jolanda van der Zanden van de 
werkvoorbereiding en Ed Peeters van de afdeling Advies & Engineering voor hun adviezen en het 
delen van hun ervaringen. Daarnaast wil ik ook de overige collega’s bedanken voor hun steun, met in 
het bijzonder Wim Vossenberg en Mark van den Hurk. 
Overigens wil ik ook Albert de Vries van Hurks Beton bedanken om mij te betrekken bij zijn 
onderzoek naar Precom+Appartement. Ik vond het erg interessant om te zien dat zijn onderzoek 
zoveel overeenkomsten had met mijn onderzoek.  

Mijn begeleiders van de TU/e, Eric Vastert en Martin Vissers, wil ik bedanken voor hun begeleiding 
als docenten van Construction Technology. Het werd me door hun niet altijd gemakkelijker gemaakt, 
maar dat maakte de uitdaging des te groter om tot een goed resultaat te komen. 

Mijn felicitaties gaan uit naar mijn vriend, Ralph van Oorschot. Ondanks eens valse start is hij toch 
eerder afgestudeerd dan ik. Daarnaast wil ik hem ook bedanken voor zijn steun en zijn hulp om mijn 
gedachten goed op papier te krijgen. Ook voor het vertalen van het hulpmiddel naar een 
computerprogramma heb ik gebruik mogen maken van zijn kennis. 
Tot slot wil ik mijn ouders bedanken, omdat zij mij de mogelijkheid hebben gegeven om deze studie 
te volgen. 

 

 

Eindhoven, februari 2011 

I.B.P.M. (Ilse) Chatrou 
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1 Inleiding 
De aanleiding voor dit rapport is het afstudeertraject van de master track Construction Technology 
aan de bouwkunde faculteit van de Technische Universiteit te Eindhoven. Het afstudeertraject 
bestaat uit drie fases te weten het masterproject participerend observeren, de onderzoeksfase en de 
ontwerpfase. In de eerste fase is een proces of object bestudeerd. De gevonden knelpunten in dit 
proces vormen de basis voor het afstudeeronderwerp. In de onderzoeksfase zijn de optredende 
knelpunten inzichtelijk gemaakt. Tot slot is er in de ontwerpfase een oplossing aangedragen voor 
deze problemen.  
Iedere fase is afgerond met een rapportage en een presentatie. Dit rapport gaat over het gehele 
afstudeertraject en sluit aan op mijn vorige rapportages: ‘Participerend observeren’ 22 maart 2010, 
‘Afstudeerplan’ 4 juni 2010 en ‘Tussenrapport’ 22 november 2010. 
 

           

Figuur 1: Dit rapport gaat over het gehele afstudeertraject, deze bestaat uit drie fases: Participerend 
observeren, Onderzoeksfase en Ontwerpfase. 

 
1.1  Leeswijzer 
Het afstudeerrapport bestaat uit een beschrijving van de gehele afstudeeropdracht. In hoofdstuk 
twee is de aanleiding tot het afstudeeronderwerp omschreven. Hierin zijn de probleemanalyse en de 
doelstelling samengevat. Daarnaast is er ook de aanpak met de taakstellingen omschreven.  
In hoofdstuk drie is de eerste taakstelling behandeld: ‘Het vaststellen van de toepassing van Precom+ 
in relatie met de afbouw’. Hierbij is er gekeken naar welke invloeden Precom+ heeft op de afbouw. 
Hoofdstuk vier beschrijft de tweede taakstelling: ‘Het vaststellen van de activiteiten en de 
samenhang van de activiteiten van de afbouw’. In hoofdstuk vijf is de derde taakstelling omschreven: 
‘Het vaststellen van de planning, inclusief de tijdsduur per activiteit en de tijdsbepalende activiteiten 
van de afbouw’. Daarbij is het kritieke pad in kaart gebracht. Hoofdstuk zes omschrijft de vierde 
taakstelling voor de onderzoeksfase: ‘Het bepalen van de  mogelijke alternatieven tot tijdsverkorting 
van de afbouw bij toepassing van Precom+’. Hierin is omschreven hoe de activiteiten anders gepland 
of anders uitgevoerd kunnen worden. De laatste twee taakstelling gaan over de ontwerpfase:  ‘Het 
vaststellen van het ontwerp van het hulpmiddel’ en ‘Het toetsen van het hulpmiddel aan de hand van 
vastgestelde scenario’s om de afbouw bij toepassing van Precom+ naar wens uit te voeren’. Deze 
taakstellingen zijn in hoofdstuk zeven en acht omschreven. Daarnaast zijn in hoofdstuk acht de 
aanbevelingen gedaan. Tot slot sluit hoofdstuk negen af met het nawoord.  

Participerend 
observeren

Onderzoeksfase Ontwerpfase
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Figuur 3: Een gevelelement en een vloerelement van Precom
+
 die zijn toegepast bij Porthos te Eindhoven.  

[http://website.hurksprecomplus.nl/projecten-highlights] [Jolanda v.d. Zanden, juni 2005] 

2 Aanleiding tot afstudeeronderwerp  
Vanuit het masterproject Participerend observeren zijn er knelpunten gesignaleerd die een 
aanknopingspunt hebben gevormd voor het afstudeeronderwerp: ‘Het versnellen van de afbouw bij 
toepassing van Precom+.’ In dit hoofdstuk is de aanleiding beschreven van de gekozen richting van 
het onderzoek in paragraaf 2.1 en 2.2. Vervolgens is de probleemanalyse omschreven in paragraaf 
2.3. Tot slot is dit vertaald in de doelstelling en taakstellingen in paragraaf 2.4 en 2.5. 

2.1 Precom+ 

Door de jaren heen zijn er al verschillende sprongen gemaakt door het toepassen van prefab. Bij 
Hurks is het concept Precom+ ontwikkeld waardoor de ruwbouw sneller uitgevoerd wordt.  
Zie figuur 2 voor het logo van Hurks Precom+. 

 
  
 

 

 

 

 

Precom+ is een bouwsysteem waarbij prefab baksteengevels worden samengesteld uit lange 
verdiepingshoge sandwichelementen. Een element bestaat uit een binnenblad van prefab beton, een 
thermische isolatielaag, een spouw en een buitenblad van baksteen van een halfsteens dikte.  
De volvloeren worden tussen de wanden gehangen, waardoor een snelle en droge montage mogelijk 
is. Een ander voordeel is dat in deze vloeren de installaties zijn geïntegreerd.  
Figuur 3 toont een gevelelement en een vloerelement van Precom+ die zijn toegepast bij Porthos te 
Eindhoven. 
 

 

 

 

  

Figuur 2: Het logo van Hurks Precom+. 
[http://website.hurksbeton.nl] 
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Figuur 4: Porthos te Eindhoven, Symphony te Amsterdam en De Stadsheer te Tilburg. 
[http://website.hurksprecomplus.nl/projecten-highlights] 

Hurks Precom+ richt zich op grootschalige bouwprojecten, zeker wanneer het hoogbouw betreft is de 
gevel een van de meest complexe onderdelen. Uitgebreide combinatiefuncties binnen het concept 
Precom+ zijn prima te realiseren volgens het principe van geprefabriceerde 
sandwichbetonelementen. Dit leidt tot een gegarandeerde wind- en waterdichte gevel, ook op 100 
meter hoogte.  [1] 

Figuur 4 toont enkele projecten waarbij Precom+ is toegepast: Porthos te Eindhoven, Symphony te 
Amsterdam en De Stadsheer te Tilburg. [2][3]  

Indien een gebouw wordt uitgevoerd in Precom+ zal er eerst gestart worden met het ontwerp. 
Verschillende partijen, waaronder de architect en Hurks Bouw Zuid, zullen hiervoor met elkaar in 
gesprek gaan. Zodra het ontwerp bekend is kan de opdracht gegeven worden. Vervolgens kan de 
productie van de elementen gestart worden. De prefab elementen worden in de fabriek gemaakt, 
waarbij ook de kozijnen en eventuele zonwering al aangebracht worden.  

Als de elementen klaar zijn worden ze getransporteerd naar de bouwplaats. Daar worden de 
elementen direct vanaf de vrachtwagen gemonteerd. Het gebouw is door deze bouwmethode snel 
wind- en waterdicht, waardoor er al snel gestart kan worden met de binnenafwerking. 

Op de volgende pagina is in figuur 5 aan de hand van zes stappen het bouwproces bij toepassing van 
Precom+ omschreven. 
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Figuur 6: Een vergelijking van de bouwplanning van de bouwmethodes insitu en prefab. [2] 

 

Figuur 5: Het bouwproces bij toepassing van Precom
+
 omschreven in zes stappen.  

[http:// website.hurksprecomplus.nl/wat-is-precom] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De binnenafwerking, oftewel de afbouw, wordt niet anders uitgevoerd dan bij een andere 
ruwbouwsysteem. Echter door de toepassing van Precom+ kan de ruwbouw sneller uitgevoerd 
worden.  
Op basis van gegevens van verschillende projecten is in figuur 6 weergegeven dat de ruwbouw 
ingekort kan worden door deze uit te voeren met geprefabriceerde elementen (prefab) in plaats van 
traditioneel op de bouwplaats (insitu). Door de bouw van het casco en de gevel samen uit te voeren 
is er een mogelijkheid om tijd te besparen. Ook bij het monteren van de installaties (E+W) zijn een 
aantal dagen te winnen, omdat deze gedeeltelijk geïntegreerd zijn in het Precom+ systeem.  Tot slot 
kan er eerder gestart worden met de afbouw, omdat het gebouw al in een vroeg stadium wind- en 
waterdicht is. Hierdoor wordt de tijd in werkbare dagen van 100% tot 75% ingekort. [2]  

75 %           100%
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2.2 Precom+ en de afbouw 

Bij toepassing van Precom+ wordt er tijdens de ruwbouw een bouwtempo gehaald van drie dagen 
per bouwlaag, terwijl de afbouw nog traditioneel uitgevoerd wordt. De huidige afbouw kan deze 
snelheid niet bijhouden, waardoor de bouw niet in hetzelfde tempo voortgezet kan worden.  
Tot op heden is er nog niet gekeken naar een integrale oplossing. Dit biedt opties voor de 
verbetering van de huidige afbouwmethode.  

Op de afdeling Advies & Engineering van Hurks Bouw Zuid worden de bouwprojecten ontwikkeld. 
Hier maakt de planner een algemeen tijdschema om de tijdsduur te bepalen van het project. In het 
algemeen tijdschema wordt duidelijk aangegeven op welke wijze en in welke volgorde het werk 
wordt uitgevoerd, evenals welke tijdsduur voor elk onderdeel nodig is. 
De activiteiten worden onderverdeel in de volgende bouwfasen: 

 aanloop 

 onderbouw 

 bovenbouw 

 gevel/dak 

 afbouw 

 terreininrichting 

 oplevering [27] 

De afbouw is opgebouwd uit verschillende activiteiten. Ieder project is anders, waardoor de 
activiteiten in de afbouw kunnen verschillen. Om de activiteiten te bepalen neemt de planner van 
Hurks Bouw Zuid als basis de afbouw volgens het boek Bouwplanning van H.A.J. Flapper [12] en 
voegt hier aanvullende activiteiten aan toe. Daarnaast wordt er ook gekeken naar vergelijkbare 
projecten die eerder uitgevoerd zijn. Doordat iedere planner zijn eigen invulling hierin heeft kunnen 
de planningen onderling verschillen. Deze verschillen zijn echter minimaal. 

De afbouw die omschreven staat in het boek Bouwplanning van H.A.J. Flapper [12]en eerder 
uitgevoerde projecten zijn dus de uitgangspunten voor de planner om een planning van de afbouw te 
maken. Bij deze uitgangspunten zijn de projecten traditioneel uitgevoerd waarbij de uitvoering van 
de ruwbouw en afbouw veelal op de bouwplaats plaats vindt.  
Door toepassing van Precom+ is het mogelijk om de ruwbouw op de bouwplaats sneller uit te voeren. 
De afbouw wordt echter nog traditioneel uitgevoerd. Hierdoor duurt de afbouw langer dan nodig is 
en dat leidt tot verlies voor Hurks Bouw Zuid. De voordelen van Precom+ worden dus niet benut bij 
de huidige afbouw. 

De langere bouwtijd brengt hogere kosten met zich mee, onder andere bij de algemene 
bouwplaatskosten (ABK) en de rente tijdens de bouw. Hierin wordt in de volgende hoofdstukken 
verder op ingegaan. Aan de hand van de gegevens van het project Porthos te Eindhoven, welke  
uitgevoerd is in Precom+, is berekend hoeveel verlies er is in tijd en kosten. 

2.2.1 Tijd 

Bij een woningbouwproject moet voor het bouwen van elke woning een groot aantal activiteiten 
worden verricht. De meeste activiteiten zijn afhankelijk van elkaar en moeten na elkaar uitgevoerd 
worden.  

De berekening van de bouwtijd bestaat uit twee factoren: 

 De productietijd; de tijdsduur voor het uitvoeren van een activiteit 

 Het totaal interval; de tijdsduur tussen de start van de eerste en de start van de  laatste 
activiteit (som interval) [12]  
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De afbouw bestaat uit verschillende activiteiten die als een treintje na elkaar worden uitgevoerd. 
De snelste productietijd voor de afbouw is als deze met gelijke snelheid als de ruwbouw gaat. Indien 
de productietijd van de afbouw sneller is dan de ruwbouw brengt dit geen voordelen met zich mee, 
want het is voor de afbouw niet mogelijk om de ruwbouw in te halen.  

In de planning van het project Porthos [4] is te zien dat de ruwbouw in 96 dagen wordt uitgevoerd en 
de afbouw in 128 dagen. Hierbij gaat het niet zozeer om het aantal activiteiten, maar om de 
productietijd per activiteit. Op de volgende pagina is in figuur 8 een vereenvoudigde weergave van 
de planning weergegeven om het interval en de productietijd in kaart te brengen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
  

           65 dagen                                    128 dagen 

            96 dagen                      32 dagen 
 

Figuur 8: Een schematische weergave van de planning van het project Porthos te Eindhoven.  
[Overallplanning Porthos, 06-02-2004] 

Figuur 7: Grafische weergave van de bouwtijd, interval en productietijd van een traditioneel uitgevoerd 
project. [12] 
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78%

10%

55%

45%

12%

Directe kosten

Indirecte kosten

Tijdgebonden kosten

Vaste kosten

Door Precom+ toe te passen is het productietempo van de ruwbouw drie dagen per bouwlaag. 
Porthos heeft in totaal 32 verdiepingen. De totale productietijd van de ruwbouw is dus 3 x 32 = 96 
dagen. Hierbij is er vanuit gegaan dat alle verdiepingen van Porthos in Precom+ worden uitgevoerd. 

Voor de afbouw van Porthos zijn er 31 verschillende activiteiten gepland. De totale interval, start 
eerste activiteit en start laatste activiteit, bedraagt 65 dagen. De productietijd van deze activiteiten 
nemen gemiddeld 128 dagen in beslag. Dit komt neer op een productietempo van 128 / 32 = 4 
dagen. De totale afbouwtijd is dus 65 + 128 = 193 dagen. 

De kortst mogelijke productietijd voor de afbouw bij Porthos zou, net als de ruwbouw, 96 werkbare 
dagen geweest zijn. Dat is een verschil van 128 – 96 = 32 werkbare dagen.  

Daarnaast zou ook de interval verkort kunnen worden. Door minder activiteiten uit te voeren of 
activiteiten in prefab uit te voeren kan de interval verkort worden. 

2.2.2 Kosten 

Om in kaart te brengen waar mogelijke kosten gereduceerd kunnen worden is gekeken naar de 
directe en indirecte bouwkosten. Door een kortere bouwtijd zouden de ABK (algemene 
bouwplaatskosten) binnen de indirecte kosten beperkt kunnen worden. De kosten kunnen 
voornamelijk gereduceerd worden in de tijdgebonden ABK. [5] 

Hurks Bouw Zuid heeft liever niet dat de gegevens van de kosten openbaar gemaakt worden, vandaar 
dat alle kosten procentueel zijn weergegeven.  

In figuur 9 is een grafisch overzicht van de verdeling van de kosten van het project Porthos 
weergegeven. De tabellen geven aan waar de bouwkosten en ABK uit opgebouwd zijn. 

Bouwkosten       ABK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABK 

Vaste kosten (45%) Tijdgebonden kosten (55%) 

Lever- en aanbrengkosten Kosten Uitvoerder 

Klein materieel Groot materieel 

Aanvoer + afvoer keten Huur keten 

Aanleg bouwterrein Opruimen bouwplaats  

Bouwkosten 

Directe kosten (78%) Indirecte kosten (22%) 

Materiaalkosten Algemene kosten (6%) 

Materieelkosten Winst & Risico (3%) 

Arbeidskosten Verzekeringen (1%) 

Kosten onderaannemers ABK (12%) 

Figuur 9: Een grafisch overzicht van de verdeling van de kosten van het project Porthos.  
[Werkbegroting Porthos, November 2008] 
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Aan de hand van de werkbegroting zijn de gemiddelde tijdgebonden kosten per week berekend. 
Doordat de huidige afbouw niet in het optimale tempo uitgevoerd wordt loopt Hurks Bouw Zuid een 
tijdsverlies van 1,1% op van de tijdgebonden kosten. Dit komt neer op een percentageverlies van 
0,6% op de ABK. De totale bouwkosten van het project Porthos zijn 16,4 miljoen euro. Waarbij er een 
mogelijke kostenreductie is van ongeveer 12.000 euro per week dat de bouw eerder opgeleverd kan 
worden. 
Daarnaast heeft de bouwtijd ook invloed op de rente tijdens de bouw. Wanneer het project eerder 
opgeleverd wordt is hier ook een reductie mogelijk. Bij een aanname van een rentepercentage van 
5% op jaarbasis en wanneer 50% van de bouwkosten worden betaald in de afbouwfase (8,2 miljoen 
euro), komt dit op een wekelijks verlies van ongeveer 8.000 euro. 

Wanneer beide posten, van zowel ABK als rente, bij elkaar opgeteld worden komt dit op een verlies 
van 20.000 euro per week. In de vorige paragraaf is aangegeven dat de afbouw met 24 dagen 
versneld kan worden. In totaal zou dat dus 96.000 euro op kunnen brengen. 
Daarnaast moet Hurks Bouw Zuid net als vele andere bedrijven en organisaties investeren in 
onderscheidend vermogen. De potentie van onderscheidend vermogen met toepassing van Precom+ 
wordt door de huidige afbouw niet volledig benut, omdat bij een optimale afbouw de oplevering van 
het gebouw eerder mogelijk zou kunnen zijn.  

2.3 Probleemanalyse 

In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat er bij de afbouw tijd en geld gespaard kan worden als 
deze beter op de ruwbouw van Precom+ zou aansluiten. Dat het afbouwproces bij toepassing van 
Precom+ ongewenst loopt heeft met verschillende oorzaken te maken. Deze zijn aan de hand van 
uitgevoerde observaties en interviews in kaart gebracht. [1][11][16][18] 

Ten eerste kan het zijn dat de planner over onjuiste gegevens beschikt. Door met onjuiste 
kengetallen en hoeveelheden te rekenen kan dit tot gevolgen hebben dat de planning van de afbouw 
niet juist is. Dit kan ook leiden tot onvoldoende capaciteit, waardoor er onvoldoende personeel, 
materieel of materiaal wordt verstrekt. 
Ten tweede kan het zijn dat de planner geen inzicht heeft in de capaciteit. Hierdoor wordt er  
onvoldoende personeel of onvoldoende materieel ingepland, waardoor er een tekort ontstaat. Door 
het tekort aan personeel of materieel kan de afbouw niet volgens planning lopen.  
Een ander knelpunt is dat de ruwbouw en afbouw niet als één geheel worden uitgevoerd. De afbouw 
wordt traditioneel uitgevoerd, terwijl de ruwbouw in prefab wordt uitgevoerd. De voordelen van de 
ruwbouw worden dus niet meegenomen met de afbouw. Hierdoor zijn de extra mogelijkheden en de 
beperkingen onbekend, waardoor er onvoldoende aansluiting is tussen deze fases.  
De huidige afbouw heeft geen vaste volgorde van de activiteiten wat kan leiden tot een onjuiste 
volgorde. Daarnaast zijn er veel handelingen per activiteit en veel onderaannemers. Dit zorgt voor 
veel activiteiten tijdens de afbouw, waardoor er een ongewenst afbouwproces kan ontstaan. 
Verder is er geen inzicht in het kritieke pad, de relaties, de intervallen en de speling waardoor de 
planning onvoldoende wordt beheerst. Door de activiteiten van de afbouw beter op elkaar af te 
stemmen kan de planning verbeterd worden. 
Tot slot is bekend dat de bouw conservatief is ingesteld waardoor er geen alternatieven worden 
toegepast.  Omdat er geen inzicht in de mogelijke tijd- en kostenbesparing is ligt het ook niet voor de 
hand om alternatieven toe te passen. 

Om de knelpunten van het afbouwproces bij toepassing van Precom+ in kaart te brengen zijn een 
aantal analysemethoden gebruikt. Door het uitsplitsen van oorzaken en gevolgen en het 
overzichtelijk maken van de hoofdoorzaken worden de essentiële en het niet ter zake doende 
gescheiden.  
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De hoofdoorzaken van een ongewenst afbouwproces bij toepassing van Precom+ zijn: 

 Geen inzicht in capaciteit 
De benodigde capaciteit wordt verkeerd geïnterpreteerd, waardoor er onvoldoende 
personeel en/of materieel beschikbaar is. 

 Onjuiste gegevens 
De beschikbare gegevens voor het bouwproject bevatten onjuistheden in de hoeveelheden, 
kengetallen en capaciteiten. 

 Traditionele afbouw 
De huidige afbouw houdt onvoldoende rekening met de toepassing van Precom+.  

Voor het afstudeertraject worden de eerste twee hoofdoorzaken niet verder behandeld, omdat deze 
afhankelijk zijn van capaciteiten en gegevens. Alleen de hoofdoorzaak ‘Traditionele afbouw’ zal 
verder onderzocht worden. 

De hoofdoorzaak ‘Traditionele afbouw’ heeft de volgende knelpunten heeft: 

 1. Onvoldoende aansluiting ruwbouw 
De beperkingen en de extra mogelijkheden van Precom+ zijn onbekend. Oftewel de voor- en 
nadelen van Precom+ worden niet meegenomen, zoals het steigerloos bouwen.  

 2. Veel activiteiten 
De traditionele afbouw is opgebouwd uit veel activiteiten. Een onjuiste volgorde kan zorgen 
voor een ongewenst afbouwproces. Daarnaast zorgen deze activiteiten voor veel 
onderaannemers tijdens de afbouw en veel handelingen per activiteit die allemaal ten kosten 
gaan van de bouwtijd. 

 3. Onvoldoende beheersing planning 
Doordat er geen inzicht is in het kritieke pad, de relaties, de intervallen en de speling wordt 
de planning onvoldoende beheerst. Door de activiteiten van de afbouw beter op elkaar af te 
stemmen kan de planning verbeterd worden. 

 4. Geen toepassing van alternatieven 
De afbouw is conservatief ingesteld, hierdoor is er geen kennis en geen mogelijkheden om 
alternatieven toe te passen. Er is dus ook geen inzicht in de mogelijke tijd- en 
kostenbesparing. 

Bovenstaande knelpunten vormen de basis voor het onderzoek. Op de volgende pagina is in figuur 10 
een visgraatdiagram weergegeven. Deze analyse methode geeft de mogelijkheid om de knelpunten 
en oorzaken overzichtelijk te ordenen. De nummering van de knelpunten verwijzen naar de 
taakstellingen in paragraaf 2.5. [6] 
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Figuur 10: Het visgraatdiagram voor een ongewenst afbouwproces bij toepassing van Precom+ mbt tijd en 

kosten. De groen gearceerde knelpunten zijn als taakstellingen meegenomen in het onderzoek. 
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1. Precom+ 
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Figuur 11: Een overzicht van de taakstellingen van de onderzoeksfase. 

2.4 Doelstelling 

Uit de analyse blijkt dat de huidige afbouw niet aansluit op het ruwbouwsysteem Precom+. Als 
afstudeerproject wordt getracht deze situatie te verbeteren, om zo bij te dragen aan het hoofddoel: 
Het versnellen van de afbouw bij toepassing van Precom+. 

Met deze conclusie is de doelstelling van dit afstudeerproject als volgt geformuleerd: 

“Het ontwikkelen van een hulpmiddel om de afbouw bij toepassing van Precom+ met betrekking 
tot tijd en kosten naar wens uit te voeren.” 
 

Naar wens geeft aan dat er keuzes gemaakt kunnen worden binnen de mogelijkheden van tijd en 
kosten.  

2.4.1 Afbakening 

In de probleemanalyse is geconcludeerd dat het afbouwproces bij toepassing van Precom+ 
ongewenst verloopt. Vandaar dat het onderzoek zich enkel richt op het afbouwproces bij toepassing 
van het ruwbouwsysteem Precom+. Dit houdt in dat de voordelen en nadelen van Precom+ bij de 
afbouw worden meegenomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn bouwtijdverkorting, steigerloos 
bouwen en montage vanaf de vrachtwagen, waardoor beperkte opslag en voorraden op 
de bouwplaats mogelijk zijn. 

Precom+ is bij meerdere projecten toepasbaar. Echter wordt het vanwege de eerder genoemde 
voordelen voornamelijk toegepast bij hoogbouw. Hiervan bestaat het overgrote deel uit 
appartementen. Vandaar dat dit afstudeerproject zich uitsluitend concentreert op de afbouw van 
woningen in de hoogbouw.  

Om het onderzoek verder in te kaderen wordt er vanuit gegaan dat één verdieping bestaat uit vier 
appartementen. Deze driekamerappartementen hebben een gemiddelde afmeting van ongeveer 
100m2 per appartement. Het aantal vierkante meters kan enigszins afwijken, maar het aantal 
appartementen per verdieping is essentieel voor dit onderzoek. 

2.5 Taakstellingen 

In het visgraatdiagram in figuur 10 op de vorige pagina zijn verschillende knelpunten naar voren 
gekomen. Deze knelpunten zijn omgezet in taken die de basis vormen van de doelstelling. Vanuit 
deze knelpunten zijn de volgende taakstellingen opgezet:  
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Figuur 12: Een overzicht van de taakstellingen van de ontwerpfase. 

1. Het vaststellen van de toepassing van Precom+ in relatie met de afbouw. 
Het onderzoek start met het in kaart brengen van de toepassing van Precom+ in relatie met de 
afbouw. Hierbij is gekeken naar welke positieve en negatieve invloeden Precom+ heeft op de 
afbouw. Deze invloeden zijn in kaart gebracht door de afbouw te bekijken van reeds voltooide 
bouwprojecten die uitgevoerd zijn in Precom+. 
Om de afbouw goed te kunnen laten aansluiten op de ruwbouw, is onderzocht wat de bouwtijd is 
van Precom+ en de daarbij behorende intervallen en productietijden. Zie hoofdstuk 3 voor de 
uitwerkingen. 

2. Het vaststellen van de activiteiten en de samenhang van de activiteiten van de afbouw.  
In hoofdstuk 4 zijn de activiteiten voor de afbouw vastgesteld die uitgevoerd moeten worden. 
Vervolgens zijn de samenhang van de activiteiten in kaart gebracht. 

3. Het vaststellen van de planning, inclusief de tijdsduur per activiteit en de tijdsbepalende 
activiteiten van de afbouw. 
In hoofdstuk 5 is een duidelijk te volgen planning omschreven. Hierbij is er gekeken naar de 
activiteiten die het kritieke pad vormen. Ook zijn de productietijden en intervallen in kaart 
gebracht. Daarnaast is er ook rekening gehouden met de speling in de planning. 

4. Het bepalen van de mogelijke alternatieven tot tijdsverkorting van de afbouw bij toepassing 
van Precom+. 

 Voor de activiteiten die voor veel handelingen zorgen of een hoog tempo, is er gekeken naar 
mogelijke alternatieven. Doordat een activiteit anders uitgevoerd of anders gepland kan worden 
ontstaan er mogelijke alternatieven tot tijdsverkorting van de afbouw. Vervolgens is in kaart 
gebracht welke tijd en kosten deze alternatieven met zich mee brengen. Zie hoofdstuk 6 voor de 
uitwerkingen. 

In de ontwerpfase is aan de hand van de onderzoeksfase een hulpmiddel ontworpen om de afbouw 
bij toepassing van Precom+

 naar wens uit te voeren. Hiervoor zijn de volgende taakstelling opgesteld: 
 
  

 

 

 

 

 

 

5. Het vaststellen van het ontwerp van het hulpmiddel. 
Als eerst zijn de programma van eisen bepaald van het hulpmiddel. Tijdens het ontwerpen is 
duidelijk geworden hoe het hulpmiddel eruit komt te zien. Tot slot is bepaald welke combinaties 
van de activiteiten er mogelijk zijn in de afbouw. Zie hoofdstuk 7 voor de uitwerkingen. 

6. Het toetsen van het hulpmiddel aan de hand van vastgestelde scenario’s om de afbouw bij 
toepassing van Precom+ naar wens uit te voeren. 
In hoofdstuk 8 zijn verschillende scenario’s vastgesteld waarbij de tijd en kosten naar wens 
ingevoerd kunnen worden. 

Om de bovenstaande taakstellingen uit te kunnen voeren, zijn een aantal onderzoeksvragen 
geformuleerd. Met de beantwoording van deze vragen is de benodigde informatie verzameld. 

In Bijlage I is een overzicht te vinden van de taakstellingen en onderzoeksvragen. Hierbij is bovendien 
gekeken naar het beoogde resultaat van de onderzoeksvragen en de dataverzamelingsmethode. 

5. Ontwerp
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3 Toepassing van Precom+ 

Door de komst van Precom+ kan de ruwbouwfase sneller uitgevoerd worden. Dit komt omdat de 
geprefabriceerde sandwich gevelelementen en de volvloeren in de fabriek gemaakt worden, 
waardoor de bouwtijd op de bouwplaats korter wordt. 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van taakstelling 1: ‘Het vaststellen van de toepassing van Precom+ 
in relatie met de afbouw’ beschreven. Hiervoor is gekeken naar projecten uitgevoerd in Precom+. In 
paragraaf 3.1 is de bouwtijd van de projecten uitgevoerd in Precom+ omschreven. Een overzicht van 
de eisen en voorwaarden van Precom+ is te vinden in paragraaf 3.2. Tot slot is in paragraaf 3.3 de 
kenmerken van Precom+ omschreven die invloed hebben op de afbouw. 

3.1  Productietempo van Precom+ 

Er zijn al verschillende projecten uitgevoerd in Precom+. Het eerste project waar Hurks Bouw Zuid 
Precom+ heeft toegepast is de Porthos te Eindhoven. Tijdens de uitvoering van dit project werd 
duidelijk dat er andere eisen en voorwaarden zijn bij toepassing van Precom+ ten opzichte van een 
traditioneel bouwsysteem.  

Het productietempo van Precom+ varieert per project. Bij Porthos te Eindhoven is er begonnen met 
één bouwlaag in vier dagen. Doordat de bouwvakkers er handigheid in krijgen en vanwege een 
betere samenwerking is uiteindelijk het tempo gehaald van één bouwlaag in drie dagen. [15] 

In figuur 13 is voor een aantal projecten gekeken naar het aantal verdiepingen en de totale bouwtijd. 
Aan de hand daarvan kan bepaald worden wat de productietempo per verdieping is. 

 

Project Locatie Aantal 
verdiepingen 

Bouwtijd 
van de 
ruwbouw 
(dagen) 

Productietempo per 
bouwlaag  
 

m
2
 per 

verdieping 

Verdieping Dagen 

Porthos [4] Eindhoven 32 79 2
e
 -11

e
 

12
e
 -31

e 

32
e
  

3 
3 
1 

530 

Twee Torens* [7] Eindhoven 23 75 0
e
 -2

e
   

3
e
 -23

e
   

4 
3 

500 

Studentenhuisvesting* [8] Eindhoven 49 150 0
e
 -49

e
   3 - 

StadsHeer [9] Tilburg 31 130 0
e
 -6

e
  

7
e
 -31

e
   

5 
4 

485 

*Gebouw is (nog) niet uitgevoerd. 

 

 
In de tabel hierboven is te zien dat de projecten verschillen in het aantal verdiepingen, maar dat het 
aantal vierkante meter per verdiepingen ongeveer gelijk zijn. Dit is ook terug te zien in het 
productietempo per bouwlaag. Op basis van de bovenstaande projecten kan er worden aangenomen 
dat er met toepassing van Precom+ één bouwlaag van ongeveer 500m2 gebouwd wordt per drie 
dagen.  

3.2  Eisen en voorwaarden Precom+ 

Bouwbedrijven hebben bij grote woningprojecten goede ervaringen met het tunnelsysteem, omdat 
daarmee een hoog productietempo te realiseren is. De Porthos te Eindhoven zou in eerste instantie 
ook met dit systeem uitgevoerd worden. Het tekenwerk was hierop al afgestemd. Echter toen bleek 
dat bij toepassing van Precom+ nog meer tijd en geld bespaard kon worden heeft Hurks Bouw Zuid 

Figuur 13: Het productietempo per bouwlaag van verschillende bouwprojecten uitgevoerd in Precom
+
.  
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Figuur 14: Bij de bevoorrading van de materialen van de 
afbouw dient er rekening gehouden te worden met de 
tijdelijke schoren. [Jolanda v.d. Zanden, juni 2005] 

ervoor gekozen om het gebouw op deze manier uit te voeren. Hierbij moest er wel rekening 
gehouden worden met andere eisen en voorwaarden. [10][11] 

Om in kaart te brengen wat de eisen en voorwaarden zijn om Precom+ toe te kunnen passen is er 
stapsgewijs gekeken naar de uitvoering van Precom+. Per bouwfase wordt vastgesteld wat de 
specifieke punten zijn voor Precom+. 

Het bouwproces is onder te verdelen in de volgende bouwfases; onderbouw, bovenbouw, gevel en 
afbouw. [12] 
Voor een systematische aanpak van de ruwbouw wordt er gekeken naar de eerste drie bouwfases. 
Ook zal er apart gekeken worden naar de logistiek, omdat dit bij hoogbouw een belangrijk punt is. 

Het creëren van een bouwteam in de fase van voorlopig ontwerp zorgt voor een integrale aanpak. In 
de voorbereidingsfase vindt dan ook onderling een sterk afgestemde multidisciplinaire engineering 
plaats. Ook de installateur is daarbij nauw betrokken. Het toepassen van Precom+ heeft een 
deskundige en specialistische voorbereiding nodig en voldoende voorbereidingstijd. [13][14] 

Logistiek 
Aan de logistiek wordt in de voorbereidende fase zeer veel aandacht geschonken. Dit is nodig in 
verband met de beperkte bouwplaats en door de hoogte van het gebouw.  

Bij hoogbouwobjecten wordt de efficiëntie van het uitvoeringsproces op de bouwplaats in 
belangrijke mate bepaald door transport (aan- en afvoer) en opslag van materialen, gereedschappen 
en productiehulpmiddelen zoals bekistingen, steigers en gereedschappen. Daarnaast is er ook het 
transport (aan- en afloop) van personeel en de afvoer van bouwafval. 
Bij stedelijke gebieden komt daar meestal nog bij kijken dat de bereikbaarheid van het bouwterrein 
niet optimaal is en de vaak beperkte ruimte nabij en op het bouwterrein voor de opslag van 
materialen, voor parkeerruimte en voor het opstellen van keten, schaftruimten en kranen. [15] 

Door de toepassing van Precom+ is de gevel al 
in een vroeg stadium wind- en waterdicht, 
waardoor er veel rekening gehouden moet 
worden met de bevoorrading. Tijdens het 
bouwproces worden de materialen voor de 
binnenwanden, kozijnen en andere grote 
materialen per verdieping meegenomen om te 
bevoorraden. Hierbij dient er rekening 
gehouden te worden met tijdelijke schoren, 
zie figuur 14. [16] 

De geprefabriceerde onderdelen voor het 
casco en de gevel worden just-in-time 
aangevoerd. Tijdens de montage zorgt een 
goed uitgevoerd logistiek proces ervoor dat de 
betreffende elementen direct vanaf  
de vrachtwagen gemonteerd worden. Een  
montageploeg bestaande uit zes tot acht  
medewerkers zorgt ervoor dat het kritieke 
pad van het bouwproces beheerst en zonder  
vertraging wordt afgelegd. [9][17] 

Vanwege het feit dat de liftverplaatsing bij hoogbouw meer tijd in beslag neemt zorgt een 
liftplanning voor een optimale benutting. Het inzetten van een liftboy kan zorgen voor een betere 
doorstroming. [18] 
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Onderbouw 
De onderbouw bestaat meestal uit commerciële ruimtes en is in het ontwerp vaak anders ingedeeld 
dan de bovenbouw. Hierdoor wordt deze uitgevoerd volgens een traditioneel bouwsysteem; in het 
werk gestorte wanden met breedplaatvloeren. [18] 

Bovenbouw 
De bovenbouw wordt uitgevoerd in prefab 
betonnen binnenbladen. De vloeren 
worden uitgevoerd als volvloeren waarin 
riolering, mechanische ventilatie (MV), 
water en elektra in opgenomen kunnen 
worden. Omdat een belangrijk deel van de 
voorzieningen reeds vooraf in de 
fabrieksmatige productie wordt 
meegenomen, hoeft in het werk alleen het 
koppelen van de leidingen uitgevoerd te 
worden. Nadat de sparingen zijn 
aangegoten kan er worden begonnen  
met de volgende bouwlaag. In figuur 15  
worden de sparingen aangegoten. [16] 

Gevel 
De prefab betonnen spouwbladen voorzien van metselwerk zijn geproduceerd in de betonfabriek. Op 
het tasterrein worden vervolgens de aluminium puien geplaatst, zodat een complete gevel op het 
werk aangeleverd kan worden. 
De gevel is geïntegreerd in de ruwbouw en valt dus als bouwstroom inclusief steigerwerk volledig 
weg. Door dit slimme bouwen zijn kosten bespaard op installaties, steigers en kan er met een 
beperkte bouwplaats goed gewerkt worden. [9][16] 

3.2.1 Overzicht eisen en randvoorwaarden 

In figuur 16 is per bouwfase overzichtelijk weergegeven wat de eisen en voorwaarden zijn bij 
toepassing van Precom+. 
 

Eisen en voorwaarden toepassing van Precom+ 

Logistiek Logistiekplan noodzakelijk 

 Kleine bouwplaats mogelijk ->Just-in-time levering 

 Minimale voorbereidingstijd van 16 weken 

Onderbouw Uitvoering volgens traditionele ruwbouw 

Bovenbouw Precom+ -> Prefab gevelelementen met volvloeren 

 Tijdelijk schoren van de gevels 

Gevel Geen steiger aanwezig 

 Dichte gevel in vroeg stadium 

Figuur 15: Nadat de leidingen gekoppeld zijn worden de 
sparingen aangegoten. [Jolanda v.d. Zanden, juni 2005] 

Figuur 16: Een overzicht van de eisen en voorwaarden bij toepassing van Precom
+
. 
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3.3 Kenmerken Precom+  

Het toepassen van Precom+ lijkt een voordeel te hebben, omdat de gevel snel wind- en waterdicht is. 
Echter voor de afbouw dient er al tijdens de ruwbouwfase rekening gehouden te worden met de 
bevoorrading van de grote materialen. In een later stadium is het namelijk niet meer mogelijk om 
nog via de gevel te bevoorraden.  

Doormiddel van zogeheten afzetbakken kan er per verdieping snel bevoorraad worden. Door alle 
materialen in een container te plaatsen kan de kraan met één hijsmogelijkheid alle materialen boven 
krijgen. Nadat de container leeg gehaald is kan deze weer naar beneden gehesen worden om 
vervolgens opnieuw gevuld te worden. Bovendien is het mogelijk om Precom+ toe te passen op een 
kleine bouwplaats, vanwege het just-in-time leveren. Hierbij dient ook in de afbouw rekening 
gehouden te worden met een kleine bouwplaats, waar weinig opslag mogelijk is. [9][17]  

Door in de ruwbouwfase een aantal verdiepingen waterdicht te maken door de schachten en 
eventuele naden te dichten kan de afbouw zeer kort na de ruwbouw starten. De gevel zelf is al 
waterdicht door de toegepaste prefab betonnen spouwbladen.  

Zodra de wanden en vloeren geplaatst zijn worden de sparingen aangegoten. Na uitharding van de 
aangegoten sparingen kunnen de schoren verwijderd worden, maar vanwege veiligheid worden deze 
pas op de bouwlaag daaronder verwijderd.  Het interval van de ruwbouw is drie dagen per bouwlaag. 
Na de 3e bouwlaag kan er gestart worden met de afbouw. Dus twaalf dagen na de start van de 
ruwbouw kan er begonnen worden met de afbouw. 

In figuur 17 is dit aan de hand van een doorsnede toegelicht. Het snelle starten van de afbouw 
vereist een goede aansturing van de uitvoerder. [13][16][18] 

 

 

 

 

 

    Dag 3      Dag 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dag 9      Dag 12 

 Figuur 17: In de doorsnede is te zien dat er op de bovenste verdieping de vloeren gemonteerd 
worden en drie bouwlagen daaronder gestart kan worden met de afbouw, oftewel twaalf dagen 
later. 
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Verder zijn de condities op het moment van de start afbouw grofweg hetzelfde. Alleen de 
binnenwanden zijn stortzijde, dus deze moeten nog afgewerkt worden. Het is sinds kort ook mogelijk 
om deze in de fabriek te vlinderen, waardoor ze behangklaar op het werk geleverd worden. 
Een voordeel van de prefab gevelelementen is dat de elektrische installaties hierin verwerkt kunnen 
zijn. Hierdoor hoeft de installateur tijdens de afbouw minder werk te verrichten op de bouwplaats. 
[18] 
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4 Activiteiten van de afbouw 

Onder de afbouw wordt verstaan het uitvoeren van activiteiten die nodig zijn om binnen een kale 
draagconstructie ruimtes te maken die geschikt zijn voor de functie waarvoor het ontworpen is. De 
activiteiten die gedaan moeten worden, worden bepaald aan de hand van de technische 
omschrijving. Dit is de beschrijving van het te maken werk, inclusief de materiaalkeuze. [10] 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van taakstelling 2: ‘Het vaststellen van de activiteiten en de 
samenhang van de activiteiten van de afbouw’ beschreven. In paragraaf 4.1 is vastgesteld welke 
activiteiten tot de afbouw behoren. Vervolgens is in paragraaf 4.2 de samenhang vastgesteld. Tot slot 
zijn in paragraaf 4.3 de disciplines om de activiteiten van de afbouw uit te voeren omschreven. 

4.1 Activiteiten 

Om voor een goede basis voor de planning bij toepassing van Precom+ te zorgen is er uitgezocht 
welke activiteiten benodigd zijn voor de afbouw. 

De afbouw is in een aantal subfasen te onderscheiden naar de functie en de materiaaltoepassing: 

 De inbouw, het maken van ruimtes 

 De installaties, de aansluitingen 

 De afwerking, het aankleden 

 De uitrusting, de voorzieningen 

 De inrichting, stoffering en meubilair  

Inbouwen      Installeren 

Afwerken      Uitrusten 

 

 

 

 

 

 

Inrichten 

  

 

 

  
Figuur 18: De afbouw is in de volgende subfasen 
te onderscheiden: Inbouwen, Installeren, 
Afwerken, Uitrusten en Inrichten. [10] 
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Aan de hand van de planning van verschillende projecten uitgevoerd door Hurks Bouw Zuid en het 
boek Bouwplanning van H.A.J. Flapper [12] zijn de activiteiten die verricht moeten worden bij 
woningen in de hoogbouw bepaald. Hieronder zijn de activiteiten onderverdeeld in de eerder 
genoemde subfasen. 
Zie bijlage III voor een overzicht van de mogelijke activiteiten van de afbouw van reeds uitgevoerde 
projecten. 

  De inbouw 
o Gasbeton wanden plaatsen 
o Vloeren gieten 
o Boor- en freeswerk 
o Sleuven dichten 
o Voordeurkozijnen monteren 
o Binnenkozijnen monteren 
o Kozijnen tpv tegelwerk monteren 

 De installaties 
o Standleidingen aanbrengen 
o CV-leidingen aanbrengen 
o E&W-leidingen aanbrengen 
o Radiatoren monteren 
o Electra + meterkast monteren 
o MV monteren 

 De afwerking 
o Stucwerk/behangklaar maken 
o Tegelwerk wanden/vloeren 
o Spuitwerk 
o Aftimmeren  
o Schilderwerk 
o Kitwerk 

 De uitrusting 
o Vensterbanken plaatsen 
o Sanitair monteren 
o Voordeuren afhangen 
o Binnendeuren afhangen 

 De inrichting 
o Keuken plaatsen 

4.2 Samenhang  

De afbouw heeft zeer veel organisatorische en technische relaties zodat de verschillende subfasen 
niet altijd logisch achter elkaar uit te voeren zijn. De activiteiten binnen een fase hebben grote 
invloeden op de andere fasen van het afbouwproces. In plaats van een logische opeenvolging van de 
fasen ontstaat een verweving waardoor elk onderdeel van een fase afhankelijk wordt van 
onderdelen van andere fasen. [10] 

De samenhang van de activiteiten van paragraaf 4.1 zijn bepaald aan de hand van het boek 
Bouwplanning van H.A.J. Flapper [12] en logisch redeneren. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om het 
boor- en freeswerk uit te voeren als de wanden nog niet geplaatst zijn. 
In figuur 19 op de volgende pagina is in kaart gebracht welke activiteiten afgerond moeten zijn 
voordat een daarop volgende activiteit kan starten. De volgende activiteit is doormiddel van een pijl 
verbonden. Hierdoor kan inzicht verkregen worden bij welke activiteiten veel andere activiteiten aan 
vooraf gaan.  
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Figuur 19: Een overzicht van de samenhang van de activiteiten van de afbouw bij toepassing van Precom
+
. 

De pijlen verbinden de activiteiten die afhankelijk zijn van elkaar. Bijvoorbeeld: Voordat de keuken geplaatst 
kan worden gaan er meerdere andere activiteiten aan vooraf, zoals het spuitwerk en de voordeur afhangen, 
waardoor er veel handelingen voor nodig zijn. 
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In het schema is te zien dat alle activiteiten in relatie staan met elkaar. Hierdoor wordt de volgorde 
van de afbouw grotendeels bepaald. Bij de sommige activiteiten gaan meerdere activiteiten aan 
vooraf voordat deze uitgevoerd kunnen worden. Dit zorgt voor veel handelingen bij de volgende 
activiteiten: 

 Radiatoren monteren 

 Elektra + meterkast monteren 

 MV monteren 

 Sanitair monteren 

 Keuken plaatsen 

Bij wanden plaatsen en voordeuren afhangen zijn veel uitgaande pijlen te vinden. Dit betekent dat na 
het uitvoeren van deze activiteiten er gestart zou kunnen worden met meerdere andere activiteiten. 

4.3 Disciplines  

De bouwtijd en organisatie van het afbouwproces wordt bepaald door het aantal ploegen of 
bedrijven die in een vooraf gestelde volgorde hun activiteiten moeten uitvoeren.  

In figuur 20 is te zien dat er 14 verschillende disciplines nodig zijn om de 24 activiteiten van de 
afbouw uit te voeren. 

Activiteit Discipline 

Gasbeton wanden plaatsen Lijmer 

Vloeren gieten Vloerengieter 

Boor- en freeswerk Frezer 

Sleuven dichten Lijmer 

Voordeurkozijnen monteren Stelleur 

Binnenkozijnen monteren Deurhanger 

Kozijnen tpv tegelwerk monteren Deurhanger 

Standleidingen aanbrengen Loodgieter 

CV-leidingen aanbrengen Installateur 

E&W-leidingen aanbrengen Elektricien 

Radiatoren monteren Installateur 

Electra + meterkast monteren Elektricien 

MV monteren Installateur 

Stucwerk/behangklaar maken Stukadoor 

Tegelwerk wanden/vloeren Tegelzetter 

Spuitwerk Spuiter 

Aftimmeren Timmerman 

Schilderwerk Schilder 

Kitwerk Kitter 

Vensterbank plaatsen Timmerman 

Sanitair monteren Loodgieter 

Voordeuren afhangen Deurhanger 

Binnendeuren afhangen Deurhanger 

Keuken plaatsen Keukenmonteur 

 
 
In figuur 21 op de volgende pagina wordt omschreven welke activiteiten er plaats vinden om de 
afbouw van de badkamer te voltooien.  

Figuur 20: Er zijn 14 verschillende disciplines nodig om de 24 activiteiten van de afbouw uit te voeren. 
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Activiteit Discipline 

Standleidingen aanbrengen Loodgieter 

Gasbeton wanden plaatsen Lijmer 

Boor- en freeswerk Frezer 

E&W-leidingen aanbrengen Elektricien 

Sleuven dichten Lijmer 

Montagekozijn monteren Deurhanger 

Tegelwerk wanden/vloeren Tegelzetter 

Elektra monteren Elektricien 

Radiator monteren Installateur 

CV-leidingen aanbrengen Installateur 

Spuitwerk  Spuiter 

Deur afhangen Deurhanger 

Sanitair monteren Loodgieter 

Kitwerk Kitter 

 
 
Voor het uitvoeren van de badkamer zijn 14 activiteiten nodig die door 9 verschillende disciplines 
moeten worden uitgevoerd. De uitvoerder moet dus met alle onderaannemers afspraken maken dat 
op ieder op een bepaalde dag in de badkamer kan beginnen. Als één van de onderaannemers niet op 
tijd met zijn activiteit start schuiven alle volgende activiteiten op. 

4.4  Resumé  

Bij de afbouw van een woning moet een grote diversiteit aan activiteiten worden uitgevoerd. 
Hiervoor wordt vaak een groot aantal verschillende bedrijven ingezet. Dit zorgt ervoor dat de 
organisatie van de verschillende bedrijven die afhankelijk van elkaar activiteiten moeten uitvoeren 
van groot belang is. Dus hoe minder verschillende bedrijven, hoe makkelijker de organisatie is. 

Precom+ is een ruwbouwsysteem van geprefabriceerd beton, er wordt veel tijd en kosten bespaard 
door de gevels en vloeren in de fabriek uit te voeren en op te bouw alleen nog te assembleren. Door 
activiteiten anders uit te voeren zou het mogelijk kunnen zijn om de afbouw te versnellen.  
In de woningbouw is de badkamer de ruimte waarin de verscheidenheid aan activiteiten het grootst 
is. Indien de badkamer in prefab uitgevoerd wordt kan tijdens de afbouw veel activiteiten bespaard 
worden, wat kan resulteren in een snellere afbouw. 
Andere activiteiten die veel handelingen met zich meebrengen zijn: elektra + meterkast monteren, 
radiatoren monteren en MV monteren. 
 
 
 
  

Figuur 21: Er zijn 9 verschillende disciplines nodig om de 14 activiteiten van de badkamer uit te voeren. 
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5 Bouwtijd van de afbouw 

Bij het plannen worden de eerder genoemde activiteiten van de afbouw in technische en 
organisatorische volgorde vastgelegd en uitgezet in tijd. Hierbij is het de bedoeling om de 
bouwproductie zonder onverwachte storingen te laten verlopen waarbij rekening gehouden moet 
worden met zaken die in de toekomst gaan gebeuren. [19] 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van taakstelling 3: ‘Het vaststellen van de planning, inclusief de 
tijdsduur per activiteit en de tijdsbepalende activiteiten van de afbouw’ beschreven. Om een 
bouwtijdberekening te kunnen maken van de afbouw is in de volgende paragrafen gekeken naar de 
productietijden (5.1), relaties, intervallen (5.2) en het kritieke pad (5.3). Tot slot is in paragraaf 5.4 
gekeken naar de kosten van de afbouw. 

Als uitgangspunt voor de omvang van een woning is er gekeken naar woningtype B van Porthos te 
Eindhoven. Dit is een 3-kamer appartement van gemiddelde grootte voor een woontoren van 500m2 
per verdieping. In bijlage IV is een plattegrond terug te vinden van woningtype B van Porthos te 
Eindhoven. 

5.1 Productietijden 

Bij woninghoogbouwprojecten wordt het productietempo bepaald door de keuze van de 
bouwmethode voor de ruwbouw. Bij toepassing van Precom+ wordt gesproken over snelheid in 
bouwlagen, vandaar dat er ook bij de afbouw gekeken wordt naar de snelheid per bouwlaag. Er 
wordt hierbij vanuit gegaan dat er vier woningen per verdieping zijn. 
Het productietempo van de afbouw kan nooit hoger zijn dan het productietempo van de ruwbouw, 
deze moet immers gereed zijn voordat de afbouw kan beginnen. Indien er bij de afbouw een 
achterstand opgelopen is en deze ingehaald moet worden, zou het productietempo van de afbouw 
wel hoger kunnen zijn dan de ruwbouw. 

De productietijd wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid productie en de norm voor het 
aantal manuren per eenheid. Over het algemeen wordt een activiteit tijdens de afbouw uitgevoerd 
door één ploeg bestaande uit één of twee personen.  

De productietijd en de ploeggrootte zijn bepaald aan de hand van de gegeven norm op 
bouwkosten.nl [22] en verschillende planningen gemaakt door de afdeling Advies & Engineering van 
Hurks Bouw Zuid [7][8]. Indien er geen norm is voor een activiteit is deze bepaald aan de hand van de 
uitgevoerde activiteiten op het project de Grijze Generaal. Deze gegevens zijn tijdens het 
Participerend Observeren verzameld.  
De productietijd van de activiteiten is aangegeven in figuur 22 op de volgende pagina. Voor het 
volledige schema zie bijlage V. 
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Code Activiteit Hoeveel
heid per 
woning 

Een 
heid 

Ploeggrootte  Productietijd 
per woning 
(dagen) 

Productietijd 
per bouwlaag 
(dagen) 

    Aantal 
ploegen 

Aantal 
personen 

A Standleidingen aanbrengen 15 m1 1 2 0,52 2 

B Gasbeton wanden plaatsen 32 m1 1 1 1,00 4 

C Boor-  + freeswerk 30 m1 1 1 0,33 1 

D E&W-leidingen aanbrengen 30 m1 1 2 0,94 4 

E Sleuven dichten 30 m1 1 1 0,26 1 

F CV-leidingen aanbrengen 50 m1 1 2 1,00 4 

G Vloeren gieten 85 m2 1 4 0,17 1 

H Vensterbanken plaatsen 32 m1 1 2 0,26 1 

I Stucwerk / behangklaar maken 160 m2 1 2 1,00 4 

J Spuitwerk 110 m2 1 2 0,89 4 

K Kozijnen tpv tegelwerk monteren 2 stuks 1 1 0,03 1 

L Tegelwerk wanden / vloeren 30 m2 2 1 1,13 5 

M Binnenkozijnen monteren 7 stuks 1 1 0,09 1 

N Voordeurkozijnen monteren 1 stuks 1 2 0,19 1 

O Aftimmeren 25 m1 1 2 0,50 2 

P Schilderwerk 20 m1 1 2 1,00 4 

Q Voordeuren afhangen 1 stuks 1 1 0,02 1 

R Radiatoren monteren 6 stuks 1 2 0,51 2 

S Electra + meterkast monteren 1 stuks 1 1 0,50 2 

T MV monteren 1 stuks 1 1 0,50 2 

U Binnendeur afhangen 7 stuks 1 1 0,06 1 

V Sanitair monteren 1 stuks 1 2 1,00 4 

W Keuken plaatsen 1 stuks 1 2 0,50 2 

X Kitwerk 50 m1 1 1 0,25 1 

 

In figuur 22 is te zien dat bij het tegelwerk van de wanden en vloeren van de badkamer de 
productietijd met vijf dagen per bouwlaag het hoogst is. Dit is dus de maatgevende productietijd. 
Andere activiteiten die een productietijd van vier dagen per bouwlaag hebben zijn: 

 Gasbeton wanden plaatsen 

 CV-leidingen aanbrengen 

 Stucwerk / behangklaar maken  

 Schilderwerk 

 Sanitair monteren 

 Keuken plaatsen 

5.2 Relaties en intervallen 

De totale tijd die nodig is voor het realiseren van het bouwwerk wordt bepaald door de lengte van de 
productietijd plus alle intervallen. Een interval is de tijd tussen de start van de ene activiteit en de 
start van de volgende activiteit.  
In de afbouwfase wordt het interval vooral bepaald door het aantal bewerkingen, inclusief 
onderaannemers, en in mindere mate door de tijdsduur per bewerking. [24] 

Figuur 22: De hoeveelheid per woning, de ploeggrootte en de productietijden van de afbouw. [4][7][8][22] 
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Bij het maken van een planning wordt er vanuit gegaan dat er één activiteit per woning wordt 
uitgevoerd, oftewel er is maar één onderaannemer aan het werk. Hierdoor kunnen de 
onderaannemers elkaar niet in de weglopen en kunnen ze hun werk het beste uitvoeren. 
Alleen het plaatsen van de vensterbanken en de keuken kunnen tijdens een andere activiteit 
uitgevoerd worden, zonder dat de verschillende onderaannemers elkaars werk verstoren.  
Om voor de onderaannemer een activiteit dagvullend te maken worden de activiteiten waarvan de 
productietijd één dag is per bouwlaag in één dag uitgevoerd en niet verspreid over vier dagen. 

In figuur 23 zijn de relaties en intervallen bepaald aan de hand van de afbouwplanningen van andere 
projecten uitgevoerd door Hurks Bouw Zuid [4][7][8] en het boek Bouwplanning van H.A.J. Flapper 
[12]. Deze relaties zijn niet gelijk aan de eerder bepaalde samenhang, aangezien daarbij nog geen 
rekening gehouden is met de productietijd en intervallen. 
 

Code Werkzaamheid Relatie Productietijd 
per bouwlaag 
(dagen) 

Interval 
(dagen) 

A Standleidingen aanbrengen Startactiviteit 2 0 

B Gasbeton wanden plaatsen 1 dag na start A 4 1 

C Boor-  + freeswerk Na B 1 4 

D E&W-leidingen aanbrengen Na C 4 1 

E Sleuven dichten Na D   1 4 

F CV-leidingen aanbrengen Na E 4 1 

G Vloeren gieten Na F 1 4 

H Vensterbanken plaatsen Na C en voor I 1 0 

I Stucwerk / behangklaar maken 1 dag na G 4 2 

J Spuitwerk 1 dag na start I 4 1 

K Kozijnen tpv tegelwerk monteren Na J 1 4 

L Tegelwerk wanden / vloeren Na K 5 1 

M Binnenkozijnen monteren Na L 1 5 

N Voordeurkozijnen monteren Na M 1 1 

O Aftimmeren Na N 2 1 

P Schilderwerk 1 dag na start O 4 1 

Q Voordeuren afhangen Na P 1 4 

R Radiatoren monteren Na Q   2 1 

S Electra + meterkast monteren 1 dag na start R 2 1 

T MV monteren 1 dag na start S 2 1 

U Binnendeur afhangen Na T 1 2 

V Sanitair monteren Na U 4 1 

W Keuken plaatsen Na U en voor X 2 0 

X Kitwerk Na V en W 1 4 

 Totaal  45 

 

De totale interval van de afbouw is 45 dagen. De productietijd van de maatgevende activiteit is 5 
dagen. Zodoende bedraagt de totale bouwtijd van de afbouw 45 + 5 = 50 dagen per bouwlaag. Deze 
bouwtijd wordt gebruikt als richtlijn voor de basisplanning. Het boek Bouwplanning van H.A.J. 
Flapper [12] heeft als richtlijn 45 dagen. Bij de planners bij Hurks Bouw Zuid verschilt het, afhankelijk 
van het project tussen 43 en 60 dagen. 

Figuur 23: De relaties en intervallen van de activiteiten van de afbouw. [21][25]  
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De intervallen van de basisplanning verschillen met Porthos, omdat bij Porthos de activiteiten verder 
opgesplitst zijn, waardoor er meerdere activiteiten in de afbouwplanning opgenomen zijn. Hierdoor 
heeft Porthos een interval van 65 dagen.  
Aan de hand van het boek Bouwplanning van H.A.J. Flapper [12] en andere projecten [7][8] kan 
gesteld worden dat een interval van 45 dagen een goede richtlijn vormt voor de basisplanning. 

Zie bijlage VI voor een uitgewerkte versie van de intervallen. 

5.3 Het kritieke pad 

In een netwerkplanning worden de onderlinge volgorden, relaties en tijdsduur van de activiteiten 
weergegeven. Met behulp hiervan kan worden berekend wat de minimale benodigde tijdsduur voor 
het project is en welke activiteiten verantwoordelijk zijn voor de minimale doorlooptijd, het 
zogenaamde kritieke pad. 
Het kritieke pad geeft aan welke activiteiten in een tijdsplanning de einddatum bepalen. Hierbij 
komen de activiteiten naar voren die van elkaar afhankelijk zijn. Activiteiten liggen in het kritieke pad, 
als het schuiven van de activiteit, het schuiven van de einddatum veroorzaakt. 
Wanneer er activiteiten zijn die kunnen worden verschoven zonder dat dit de duur van het werk 
beïnvloed is er sprake van speling. [21][25] 
Speling is dus de ruimte die je hebt om een activiteit te laten uitlopen zonder de totale projectduur in 
gevaar te brengen. Indien er niet juist met de speling om gegaan wordt kan het zijn dat deze komt te 
vervallen en dat de activiteit op het kritiek pad komt. 

Op de volgende pagina in figuur 24 is het kritieke pad weergegeven van de activiteiten van de 
afbouw per bouwlaag. Hierbij is er vanuit gegaan dat op een bouwlaag vier appartementen zijn 
gesitueerd. 

De netwerkplanning geeft aan dat er veel activiteiten van de afbouw op het kritieke pad liggen. Dit 
komt omdat deze voornamelijk na elkaar uitgevoerd moeten worden door verschillende 
onderaannemers. 
Alleen bij het plaatsen van de vensterbanken en keuken zijn er mogelijkheden voor speling. 
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Netwerkplanning met kritieke pad 

Figuur 24 

  



Figuur 24
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5.4 Kosten  

De kosten van de afbouw zijn weergegeven in een detailbegroting. In een detailbegroting zijn de 
kosten van de bouw aan de hand van een bewakingscodelijst onderverdeeld. Met behulp van de 
hoeveelheden per activiteit worden de kosten van de uren en materialen bepaald. In sommige 
gevallen is er een prijs bepaald door de onderaannemers, hierin zijn zowel de kosten van de uren als 
van het materiaal verwerkt. 
De bewakingscodelijst is voornamelijk onderverdeeld in materialen. Per activiteit is uitgezocht uit 
welke materialen deze bestaat om een prijsindicatie te kunnen geven.  

In figuur 25 zijn de kosten per activiteit in kaart gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van de 
detailbegroting van Porthos te Eindhoven. Voor het volledige schema zie bijlage VII. 

 

Code Activiteiten Hoeveelheid 
per woning 

Eenheid Totaal prijs 
per woning 
(euro) 

A Standleidingen aanbrengen 15 m1 450,00 

B Gasbeton wanden plaatsen 44 m2 1.661,00 

C Boor-  + freeswerk 30 m1 175,00 

D E&W-leidingen aanbrengen 30 m1 4.750,00 

E Sleuven dichten 30 m1 170,00 

F CV-leidingen aanbrengen 50 m1 2.750,00 

G Vloeren gieten 85 m2 2.028,95 

H Vensterbanken plaatsen 32 m1 1.397,76 

I Stucwerk / behangklaar maken 160 m2 808,00 

J Spuitwerk 85 m2 447,10 

K Kozijnen tpv tegelwerk monteren 2 stuks 110,34 

L Tegelwerk wanden / vloeren 30 m2 832,90 

M Binnenkozijnen monteren 7 stuks 386,19 

N Voordeurkozijnen monteren 1 stuks 198,75 

O Aftimmeren 25 m1 553,75 

P Schilderwerk 20 m1 519,00 

Q Voordeuren afhangen 1 stuks 427,97 

R Radiatoren monteren 6 stuks 1.311,00 

S Electra + meterkast monteren 1 stuks 4.688,00 

T MV monteren 1 stuks 3.740,00 

U Binnendeur afhangen 7 stuks 496,44 

V Sanitair monteren 1 stuks 1.150,00 

W Keuken plaatsen 1 stuks 2.775,00 

X Kitwerk 50 m1 372,50 

 Totaal   32.199,65 

  

 

In het schema zijn alle kosten per activiteit weergegeven. De totale kosten van de afbouw van een 
woning van de Porthos te Eindhoven is ruim 32 duizend euro.  

Figuur 25: De kosten van de afbouw bepaald aan de hand van de detailbegroting van Porthos. 
[Hurks Bouw Zuid, Detailbegroting Porthos, Februari 2005]  
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5.5 Resumé 

Aan de hand van het kritieke pad zijn de activiteiten bepaald die in een tijdsplanning de einddatum 
bepalen. Door deze activiteiten sneller of op een andere manier uit te voeren kan de bouwtijd van de 
afbouw worden verkort.  

Om praktische redenen wordt vaak gekozen voor een eenvoudig te organiseren productietempo dat 
zo dicht mogelijk bij het productietempo van de bovenbouw ligt. Afhankelijk van de bouwmethode 
van de bovenbouw komt het productietempo in dat geval tussen de 0,5 en 2 woningen per dag te 
liggen. Een productietempo met een cijfer achter de komma blijkt in de praktijk niet goed werkbaar 
voor de vele verschillende ploegen. Om die reden worden er vrijwel nooit meer dan één activiteit per 
woning per dag gepland. Echter door goede aansturing en duidelijke afspraken tussen de 
onderaannemers is dat niet onmogelijk.  
Omdat een bouwlaag uit vier woningen bestaat kan er per bouwlaag wel meerdere activiteiten 
uitgevoerd worden. 

De totale bouwtijd van de afbouw kan zo kort mogelijk door zoveel mogelijk activiteiten tegelijk te 
plannen, mits dit uitvoeringstechnisch mogelijk is, en het productietempo zo hoog mogelijk te 
houden. 
Hierbij dient er wel rekening gehouden te worden met het aantal bouwvakkers op de werkvloer. Niet 
alle activiteiten kunnen tegelijk in één woning uitgevoerd worden. Over het algemeen is er per 
woning één onderaannemer aanwezig. 
Door het afbouwen in verschillende fases uit te voeren en/of de inzet van meerdere ploegen is het 
mogelijk om een hoger productietempo te halen. 
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6 Alternatieven van de afbouw 
In hoofdstuk 4 komt naar voren dat er verschillende activiteiten zijn waarbij veel handelingen, 
oftewel meerdere activiteiten, aan vooraf gaan voordat deze uitgevoerd kunnen worden. Dit zorgt 
ook voor veel onderaannemers aangezien de meeste activiteiten door een andere discipline wordt 
uitgevoerd. Indien een activiteit in minder handelingen uitgevoerd kan worden kan er sneller 
gebouwd worden en zijn er minder verschillende onderaannemers nodig.  

Daarnaast is er ook gekeken naar het productietempo dat beschreven is in hoofdstuk 5. Het 
productietempo van de ruwbouw is drie dagen per bouwlaag. Door het productietempo van de 
activiteiten van de afbouw met gelijke snelheid uit te voeren kan er sneller gebouwd worden. Door 
de activiteiten anders uit te voeren of anders te plannen is er gekeken naar de mogelijkheden om het 
productietempo te verminderen. 

In figuur 26 is overzichtelijk weergegeven hoe de alternatieven tot stand komen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van taakstelling 4: ‘Het bepalen van de mogelijke alternatieven tot 
tijdsverkorting van de afbouw bij toepassing van Precom+’ beschreven. In paragraag 6.1 is in kaart 
gebracht hoe de activiteiten anders uitgevoerd kunnen worden. Vervolgens is in paragraaf 6.2 
omschreven hoe de activiteiten anders gepland kunnen worden. Tot slot zijn in de resterende 
paragrafen de relaties (6.3), tijdsduur (6.4) en kosten (6.5) van de alternatieven bepaald. 

6.1 Activiteiten anders uitvoeren 

Een activiteit waarbij veel activiteiten aan vooraf gaan of die een hoger productietempo heeft dan de 
ruwbouw zorgt voor een ongewenst afbouwproces bij toepassing van Precom+. In de volgende 
paragrafen is er gekeken naar alternatieven door de activiteiten met veel handelingen of veel tijd 
anders uit te voeren. 

6.1.1 Veel handelingen 

In paragraaf 4.2 blijkt dat aan de volgende activiteiten veel handelingen vooraf gaan: 

 Radiatoren monteren 

 Elektra + meterkast monteren 

 MV monteren 

 Sanitair monteren 

 Keuken plaatsen 

Figuur 26: Voor activiteiten die veel handelingen of veel tijd kosten wordt er gekeken naar alternatieven door de 
huidige activiteiten ander uit te voeren of anders te plannen.  

 

Veel handelingen Veel tijd

Anders uitvoeren Anders plannen

Alternatieven
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Voor deze activiteiten is er gekeken naar alternatieven waarbij het aantal handelingen verminderd 
kunnen worden. Een mogelijkheid zou zijn om de afbouw, net als bij de ruwbouw, zoveel mogelijk te 
prefabriceren. Zoals de prefab badkamer en de elektra verwerkt in de prefab wand in figuur 27. 

 
 

 
In figuur 28 zijn alle alternatieven voor de activiteiten waarbij veel handelingen aan vooraf gaan op 
een rijtje gezet. Een uitgebreidere omschrijving van de alternatieven is terug te vinden in bijlage VIII. 

 

Activiteit Alternatief Omschrijving 

Radiatoren monteren Vloerverwarming 
prefab 

De leidingen zitten verwerkt in de volvloeren. 

 Wandverwarming 
prefab 

De leidingen zitten verwerkt in de wanden. 

Elektra + meterkast monteren Kabelgoot in wand Mbv een kabelgoot in de wand. 

 Kabelgoot in vloer Mbv een kabelgoot in de vloer. 

Sanitair monteren Prefab badkamer De prefab badkamer wordt tijdens de 
ruwbouwfase geplaatst en hoeft dan alleen 
nog maar gekoppeld te worden. 

 Geen badkamer Opleveren zonder badkamer, deze wordt na de 
oplevering geplaatst. 

Keuken plaatsen Prefab keuken De prefab keuken wordt tijdens de 
ruwbouwfase geplaatst en hoeft dan alleen 
nog maar gekoppeld te worden. 

 Geen keuken Opleveren zonder badkamer, deze wordt na de 
oplevering geplaatst. 

 
 

Voor de meeste activiteiten zijn er meerdere alternatieven, alleen voor de activiteit MV monteren 
zijn er geen alternatieven toepasbaar. Dit zal in het afbouwproces waarschijnlijk geen problemen 
geven, omdat deze activiteit voldoende mogelijkheden heeft om anders gepland te worden. Hierover 
in paragraaf 6.2 meer.  

Figuur 27: Door het toepassen van een prefab badkamer of een prefab wand waarin de elektra is 
meegenomen kunnen het aantal handelingen tijdens de afbouw beperkt worden.  
[Ilse Chatrou, mei 2010 en Jolanda v.d. Zanden, juni 2005] 

Figuur 28: Mogelijke alternatieven voor activiteiten waarbij veel handelingen aan vooraf gaan. 
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6.1.2 Veel tijd 
Het productietempo van Precom+ is drie dagen per bouwlaag. In figuur 29 is doormiddel van arcering 
aangegeven welke activiteiten van de afbouw langer duren. 
  

 

 
 
 
Hieruit blijkt dat de volgende activiteiten een lager productietempo hebben dan de ruwbouw heeft: 

 Gasbeton wanden plaatsen 

 E&W-leidingen aanbrengen 

 CV-leidingen aanbrengen 

 Stucwerk / behangklaar maken 

 Spuitwerk 

 Tegelwerk wanden / vloeren 

 Schilderwerk 

 Sanitair monteren 

In figuur 30 op de volgende pagina zijn alle alternatieven voor de activiteiten waarvan het 
productietempo verminderd kan worden op een rijtje gezet. 
Een uitgebreidere omschrijving van de alternatieven is terug te vinden in bijlage VIII. 

  

Code Activiteit Productietijd per bouwlaag 
(dagen) 

A Standleidingen aanbrengen 2 

B Gasbeton wanden plaatsen 4 

C Boor-  + freeswerk 1 

D E&W-leidingen aanbrengen 4 

E Sleuven dichten 1 

F CV-leidingen aanbrengen 4 

G Vloeren gieten 1 

H Vensterbanken plaatsen 1 

I Stucwerk / behangklaar maken 4 

J Spuitwerk 4 

K Kozijnen tpv tegelwerk  1 

L Tegelwerk wanden / vloeren 5 

M Binnenkozijnen monteren 1 

N Voordeurkozijnen monteren 1 

O Aftimmeren 2 

P Schilderwerk 4 

Q Voordeuren afhangen 1 

R Radiatoren monteren 2 

S Electra + meterkast monteren 2 

T MV monteren 2 

U Binnendeur afhangen 1 

V Sanitair monteren 4 

W Keuken plaatsen 2 

X Kitwerk 1 

Figuur 29: De activiteiten waarbij het productietempo hoger is dan van de ruwbouw (drie dagen) zijn 
gearceerd.   
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Voor de activiteit spuitwerk zijn er geen alternatieven mogelijk. Dit zal in het afbouwproces 
waarschijnlijk geen problemen geven, omdat deze activiteit voldoende mogelijkheden heeft om 
anders gepland te worden. Hierover wordt in paragraaf 6.2 verder op in gegaan. 

6.2 Activiteiten anders plannen 

Dankzij Precom+ is het gebouw tijdens de ruwbouwfase al snel wind- en waterdicht, hierdoor kan er 
sneller gestart worden met de afbouw. Daarnaast is het productietempo van de ruwbouw ook hoger 
dan van de afbouw. In de huidige planning van de afbouw wordt hier nauwelijks rekening mee 
gehouden. Door de activiteiten anders te plannen sluit de afbouw beter aan op de ruwbouw. 

De activiteiten van de afbouw zijn erg afhankelijk van elkaar en hebben een vaste volgorde van 
uitvoeren. Een wand kan nu eenmaal niet betegeld worden als er nog geen wand staat. Hierdoor kan 
er niets verandert worden aan de volgorde van de activiteiten. 

Verder is het niet mogelijk om een planning strakker te maken door verschillende activiteiten in een 
woning tegelijk uit te voeren. Hierdoor zullen er meerdere onderaannemers tegelijk in een woning 
aanwezig zijn, waardoor zij elkaar storen tijdens het uit voeren van een activiteit.  Doordat ze elkaar 
in de weg lopen kunnen ze hun werk niet goed verrichten. Per woning kan er zodoende maar één 
onderaannemer aan het werk zijn. 

Door een activiteit met een laag productietempo uit te voeren met meerdere ploegen is het mogelijk 
om het productietempo hiervan te versnellen. Hierdoor is het voor de afbouw mogelijk om het 
productietempo van de ruwbouw te volgen. Op de volgende pagina is in figuur 31 aangegeven bij 
welke activiteiten er meerdere ploegen ingezet kunnen worden.  

Activiteit Alternatief Omschrijving 

Gasbeton wanden plaatsen Prefab wanden 
plaatsen 

Prefab wanden worden in de ruwbouwfasen 
geplaatst. 

E&W-leidingen aanbrengen Prefab wanden 
plaatsen 

Er worden in de fabriek sparingen opgenomen 
voor de E&W-leidingen. 

 Metal-stud Door de wanden uit te voeren in metal-stud 
kunnen de E&W-leidingen makkelijker en 
sneller verwerkt worden. 

CV-leidingen aanbrengen Vloerverwarming 
prefab 

De leidingen zitten verwerkt in de volvloeren. 

 Wandverwarming 
prefab 

De leidingen zitten verwerkt in de wanden. 

Stucwerk / behangklaar maken Verwerkt in wand De prefab wand wordt in de fabriek 
gevlinderd, waardoor deze 
stucwerk/behangklaar is. 

Tegelwerk wanden / vloeren Prefab badkamer Zie sanitair monteren. 

Tegelmatten 
plaatsen 

De badkamer wordt afgewerkt met 
tegelmatten. 

Schilderwerk Kunststof deuren 
afhangen 

Kunststof deuren worden kant-en-klaar 
geleverd. 

Sanitair monteren Prefab badkamer De prefab badkamer wordt tijdens de 
ruwbouwfase geplaatst en hoeft alleen nog 
maar gekoppeld te worden. 

Figuur 30: Mogelijke alternatieven voor de activiteiten met een laag productietempo. 
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Code Activiteit Ploeggrootte  Productietijd 

per bouwlaag 
(dagen) 

 Ploeggrootte  Productietijd 
per bouwlaag 
(dagen) 

Aantal 
ploegen 

Aantal 
personen 

 Aantal 
ploegen 

Aantal 
personen 

A Standleidingen aanbrengen 1 2 2 
 

1 2 2 

B Gasbeton wanden plaatsen 1 1 4 
 

2 1 2 

C Boor-  + freeswerk 1 1 1 
 

1 1 1 

D E&W-leidingen aanbrengen 1 2 4 
 

2 2 2 

E Sleuven dichten 1 1 1 
 

1 1 1 

F CV-leidingen aanbrengen 1 2 4 
 

2 2 2 

G Vloeren gieten 1 4 1 
 

1 4 1 

H Vensterbanken plaatsen 1 2 1 
 

1 2 1 

I Stucwerk / behangklaar maken 1 2 4 
 

2 2 2 

J Spuitwerk 1 2 4 
 

2 2 2 

K Kozijnen tpv tegelwerk monteren 1 1 1 
 

1 1 1 

L Tegelwerk wanden / vloeren 2 1 5 
 

4 1 3 

M Binnenkozijnen monteren 1 1 1 
 

1 1 1 

N Voordeurkozijnen monteren 1 2 1 
 

1 2 1 

O Aftimmeren 1 2 2 
 

1 2 2 

P Schilderwerk 1 2 4 
 

2 2 2 

Q Voordeuren afhangen 1 1 1 
 

1 1 1 

R Radiatoren monteren 1 2 2 
 

1 2 2 

S Electra + meterkast monteren 1 1 2 
 

1 1 2 

T MV monteren 1 1 2 
 

1 1 2 

U Binnendeur afhangen 1 1 1 
 

1 1 1 

V Sanitair monteren 1 2 4 
 

2 2 2 

W Keuken plaatsen 1 2 2 
 

1 2 2 

X Kitwerk 1 1 1 
 

1 1 1 

 
 
 
Door de ploegen van een aantal activiteiten te verdubbelen wordt de productietijd verminderd. 
Hierdoor kan de afbouw mee met het tempo van de ruwbouw. 

In plaats van meerdere ploegen kunnen er ook meerdere afbouwstromen ingezet worden, omdat het 
productietempo van de ruwbouw sneller is dan de afbouw. 
Zodra een bouwlaag gereed is voor de afbouw start de eerste afbouwstroom. Na drie dagen is de 
volgende bouwlaag gereed en start de tweede afbouwstroom. Indien de hierop volgende bouwlaag 
gereed is wordt de afbouw weer uitgevoerd door de eerste afbouwstroom. Hierdoor worden de 
bouwlagen om en om uitgevoerd door de twee verschillende bouwstromen. Zie figuur 32 op de 
volgende pagina voor een schematische uitleg.  

Figuur 31: Door een activiteit met een laag productietempo uit te voeren met meerdere ploegen is het 
mogelijk om het productietempo hiervan te versnellen. 
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Het productietempo van de afbouw wordt hierdoor verhoogd naar zes dagen waardoor er voor de 
activiteiten speling ontstaat op de planning. De productietijd van de afbouw is namelijk minder dan 
zes dagen. 

Omdat het productietempo van de afbouw minder is dan twee keer het productietempo van de 
ruwbouw heeft het geen tijdsvoordeel om meer dan twee bouwstromen toe te passen. De afbouw 
zou dan te snel gaan voor de ruwbouw. Alleen bij de afbouw van de laatste verdieping(en) zou er een 
versnelling toegepast kunnen worden. 

6.3 Relaties alternatieven 

De huidige activiteiten van de traditionele afbouw sluiten behoorlijk op elkaar aan. Door de 
activiteiten van de traditionele afbouw te vervangen voor alternatieven kan het zijn dat de afbouw 
niet goed uitgevoerd kan worden. Hierdoor kunnen de hoeveelheid, tijd en kosten beïnvloed 
worden. Dit komt omdat de activiteiten grotendeels in relatie met elkaar staan en afhankelijk zijn van 
elkaar.  

Op de volgende pagina is in figuur 33 overzichtelijk weergegeven welke relaties de alternatieven 
hebben met de activiteiten van de traditionele afbouw en welke invloeden ze op elkaar hebben. 

Voornamelijk bij het toepassen van het alternatief van de prefab badkamer / keuken zorgt voor veel 
veranderingen in de traditionele afbouw. 

 Ruwbouw Precom+ 

 Afbouwploeg A activiteit 1 

 Afbouwploeg B activiteit 1 

Volgende afbouwactiviteiten 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
      Dag 12             Dag 15      Dag 18        Dag 21            Dag 24 

 

 

   

  Dag 12 

 

 

Figuur 32: Zodra een bouwlaag gereed is voor de afbouw start afbouwploeg A met de eerste activiteit. Na drie 
dagen is de volgende bouwlaag gereed en start afbouwploeg B. Indien de hierop volgende bouwlaag gereed is 
wordt de afbouw weer uitgevoerd door afbouwploeg A. Hierdoor worden de bouwlagen om en om uitgevoerd 
door de twee verschillende afbouwploegen. 
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Vloerverwarming prefab CV-leidingen aanbrengen,

Radiatoren monteren

Vloerverwarming prefab, 

Verdeler ophangen en koppelen

- -

Wandverwarming prefab CV-leidingen aanbrengen, 

Radiatoren monteren

Wandverwarming prefab, 

Verdeler ophangen en koppelen

- Metal-stud wanden

Kabelgoot in wand Boor- + freeswerk,  

Sleuven dichten, 

Electra + meterkast monteren

Kabelgoot in wand, 

Electra kabelgoot monteren

E&W-leidingen aanbrengen Gasbeton wanden plaatsen, 

Prefab wanden plaatsen

kabelgoot in vloer Boor- + freeswerk, 

Sleuven dichten,  

Electra + meterkast monteren

Kabelgoot in vloer, 

Electra kabelgoot monteren

E&W-leidingen aanbrengen Prefab wanden plaatsen

Gasbeton wanden plaatsen, 

Boor- + freeswerk, 

E&W-leidingen aanbrengen, 

Sleuven dichten, 

CV-leidingen aanbrengen, 

Stucwerk/ behangklaar maken, 

Spuitwerk, 

Binnenkozijnen monteren, 

Radiatoren monteren, 

Electra + meterkast monteren, 

MV monteren, 

Kitwerk

Gasbeton wanden plaatsen, 

Boor- + freeswerk, 

E&W-leidingen aanbrengen, 

Sleuven dichten, 

CV-leidingen aanbrengen, 

Stucwerk/ behangklaar maken, 

Spuitwerk, 

Binnenkozijnen monteren, 

Radiatoren monteren, 

Electra + meterkast monteren, 

MV monteren, 

Kitwerk

Geen badkamer Kozijnen tpv tegelwerk, 

Tegelwerk wanden/vloeren, 

Sanitair monteren

- Boor- + freeswerk, 

E&W-leidingen, 

Sleuven dichten, 

CV-leidingen aanbrengen, 

Stucwerk/ behangklaar maken, 

Spuitwerk, 

Binnenkozijnen monteren, 

Radiatoren monteren, 

Electra + meterkast monteren, 

MV monteren, 

Kitwerk

Prefab keuken

Geen keuken Keuken monteren - Boor- + freeswerk, 

E&W-leidingen, 

Sleuven dichten, 

Electra + meterkast monteren, 

MV monteren, 

Kitwerk

-

Prefab wanden plaatsen Gasbeton wanden plaatsen, 

Boor- + freeswerk, 

Sleuven dichten

Prefab wanden plaatsen E&W-leidingen aanbrengen, 

Stucwerk/behangklaar maken

Kabelgoot in wand, 

Kabelgoot in vloer

Metal-stud wanden plaatsen Gasbeton wanden plaatsen, 

Boor- + freeswerk, 

Sleuven dichten

Metal-stud wanden plaatsen - -

Wand is stucwerk/behangklaar Stucwerk/behangklaar maken Wand is stucwerk/behangklaar - -

Prefab badkamer Kozijnen tpv tegelwerk, 

Tegelwerk wanden/vloeren, 

Sanitair monteren

Badkamer positioneren, 

Badkamer uitpakken

Tegelmatten plaatsen

Prefab badkamer + keuken Kozijnen tpv tegelwerk, 

Tegelwerk wanden/vloeren, 

Keuken monteren

Badkamer/keuken positioneren, 

Badkamer/keuken uitpakken

Tegelmatten plaatsen, 

Sanitair monteren, 

Geen badkamer

Alternatieven Niet uit te voeren met de 

volgende activiteit

Activiteiten die worden beinvloedActiviteiten die komen te vervallen Activiteit die worden toegevoegd

Figuur 33: De relaties die de alternatieven hebben met de activiteiten van de afbouw. Voornamelijk bij het toepassen van het alternatief van de prefab badkamer / keuken 
zorgt voor veel veranderingen in de traditionele bouw. 
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6.4 Tijdsduur alternatieven 

Nadat de productietijden en de relaties van de alternatieven in kaart gebracht zijn is er gekeken naar 
welke invloeden de alternatieven hebben op de tijdsduur van de afbouw. Zie bijlage IX voor de 
productietijden van de alternatieven. 

De totale bouwtijd van de traditionele afbouw van één bouwlaag is 50 dagen. Met behulp van een  
netwerkplanning is er per alternatief gekeken naar de tijdsduur.  
Als voorbeeld is op de volgende pagina in figuur 34 het alternatief ‘prefab badkamer’ verwerkt in de 
netwerkplanning van de traditionele afbouw. De gele kleur geeft aan dat de tijd van de activiteit 
wordt beïnvloed en de blauwe kleur geeft aan dat het om een toegevoegde activiteit gaat. De totale 
bouwtijd per bouwlaag van de prefab badkamer is de intervallen en de maatgevende productietijd 
bij elkaar opgeteld = 39 dagen.  

Voor de netwerkplanningen van de overige alternatieven, waarin te zien is hoe de nieuwe 
bouwtijden tot stand zijn gekomen zie bijlage X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
In paragraaf 2.2.1 is omschreven dat voor de traditionele afbouw 31 activiteiten nodig zijn met een 
interval van 65 dagen. In figuur 35 is te zien dat bij toepassing van de prefab badkamer er 22 
activiteiten voor nodig zijn met een totale interval van 36 dagen.  
Hierbij is het productietempo van de maatgevende activiteit 4 dagen. De productietijd bij Porthos 
zou in deze situatie 32 * 4 = 128 dagen bedragen. De totale bouwtijd is in dat geval 36 + 128 = 164 
dagen. De afbouwtijd van Porthos is 193 dagen. Door toepassing van de prefab badkamer is het dus 
mogelijk om een gebouw van 32 verdiepingen in 193 – 164 = 29 dagen sneller te bouwen.  

                 96 dagen                           
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Figuur 35: Een schematische weergave van de planning  indien het alternatief ‘prefab badkamer’ toegepast zou 
zijn bij het project Porthos te Eindhoven. De totale bouwtijd is in dat geval 36 + 128 = 164 dagen. 

RUWBOUW 
 

AFBOUW 
 

   36 dagen                               128 dagen 
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Netwerkplanning prefab badkamer met kritieke pad 

Figuur 34 
 

 

  



Figuur 34

0 Standleidingen 

aanbrengen

2 2 Badkamer 

positioneren

3 3 Wanden plaatsen 6 6 Boor-  + freeswerk 7 7 E&W-leidingen 

aanbrengen

10 10 Sleuven dichten 11 11 CV-leidingen 

aanbrengen

14 14 Vloeren gieten 15 16 Stucwerk / behangklaar 

maken

20

Prefab badkamer
0 A 2 2 3 3 B 6 6 C 7 7 D 10 10 E 11 11 F 14 14 G 15 1 16 I 20

Hurks bouw zuid
2 0 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 4 0

Afbouw Precom+ per 4 woningen
2

Ilse Chatrou - 0635830
18 Spuitwerk 21 21 Binnenkozijnen 

monteren

22 22 Voordeurkozijnen 

monteren

23 23 Aftimmeren 25

7 Vensterbanken 

plaatsen

8 18 J 21 21 M 22 22 N 23 23 O 25

Principe 15 H 16 3 0 1 0 1 0 2 0

VMB Werkzaamheid VME
1 8 1

LTB code LTE

24 Schilderwerk 28 28 Voordeuren 

afhangen

29 29 Radiatoren 

monteren

31

TIJDSDUUR s
24 P 28 28 Q 29 29 R 31

4 0 1 0 2 0

start-start 1

30 Electra + meterkast 

monteren

32

30 S 32

2 0

1
          n

1

31 MV monteren 33 33 Binnendeur 

afhangen

34 34 Keuken plaatsen 36 36 Kitwerk 37

31 T 33 33 U 34 34 W 36 36 X 37

eind-start 2 0 1 0 2 0 1 0

34 badkamer uitpakken 35

35 36

eind-eind 1 1

Kritiek

Kritieke relatie

Niet kritieke relatie

Tijd wordt beinvloed Nieuw/extra
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In figuur 36 is overzichtelijk weergegeven wat de bouwtijd is bij toepassing van de alternatieven. 
Hierbij is nog niet naar combinaties gekeken, maar naar wat één alternatief doet met de bouwtijd bij 
toepassing van de traditionele afbouw. Het uitgangspunt van de bouwtijd van de traditionele afbouw 
is 50 dagen per bouwlaag. 

 

 
Het toepassen van alternatieven zorgt op verschillende manieren voor tijdsverkorting van de afbouw. 
De alternatieven: prefab badkamer + keuken en de casco badkamer, leveren een grote tijdsbesparing 
op. Het inzetten van extra ploegen zorgt voor een de grootste tijdsbesparing. Hierbij zijn voor alle 
activiteiten met een hoger productietempo dan de ruwbouw extra ploegen ingezet. 

6.5 Kosten alternatieven 

Een activiteit anders uit voeren of anders plannen kan voordelig zijn voor de tijdsduur van de 
afbouw, echter brengt sneller bouwen vaak extra kosten met zich mee. Aan de hand van 
bouwkosten.nl [22] en in samenwerking met een calculator van Hurks Bouw Zuid, zijn de kosten van 
de alternatieven bepaald. 

Om te kunnen starten met de afbouw, terwijl het dak er nog niet op zit, zullen er extra maatregelen 
genomen moeten worden. Door de sparing tijdelijk dicht te branden wordt een woning wind- en 
waterdicht gemaakt. Dit zorgt voor een extra kosten post van €200,00 per bouwlaag. 

Op de volgende pagina zijn in figuur 37 de kosten van de alternatieven in kaart gebracht. 
 

 

 

 

 

 

Alternatieven Interval 
(dagen) 

Maatgevende 
productietijd 
(dagen) 

Bouwtijd per 
bouwlaag met 
toepassing van 
alternatieve (dagen) 

Besparing tov 
traditionele 
afbouw (dagen) 

Vloerverwarming prefab 41 5 46 -4 

Wandverwarming prefab 41 5 46 -4 

Kabelgoot in wand 41 5 46 -1 

kabelgoot in vloer 40 5 45 -5 

Prefab badkamer 36 4 40 -10 

Prefab badkamer + keuken 35 4 39 -11 

Geen badkamer 35 4 39 -11 

Geen keuken 44 5 49 -1 

Prefab wanden plaatsen 36 5 41 -9 

Metal-stud wanden plaatsen 37 5 42 -8 

Wand is stucwerk/behangklaar 45 5 50 0 

Tegelmatten plaatsen 43 4 47 -3 

Kunststof deuren afhangen 43 5 48 -2 

Extra ploegen 31 3 34 -16 

Figuur 36: De bouwtijd per bouwlaag met toepassing van de alternatieven.  
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Alternatieven Hoeveelheid 
per woning 

Eenheid Meerprijs per woning tov. 
traditionele afbouw (euro) 

    

Vloerverwarming prefab 1 stuks 1.139,00 

Wandverwarming prefab 1 stuks 639,00 

Kabelgoot in wand 1 stuks 405,00 

kabelgoot in vloer 1 stuks 955,00 

Prefab badkamer 1 stuks 693,58 

Prefab badkamer + keuken 1 stuks 418,58 

Geen badkamer 1 stuks -6.410,18 

Geen keuken 1 stuks -2.775,00 

Prefab wanden plaatsen 44 m2 3.439,00 

Metal-stud wanden plaatsen 44 m2 12,00 

Wand is stucwerk/behangklaar 160 m2 152,00 

Tegelmatten plaatsen 30 m2 1.417,10 

Kunststof deuren afhangen 1 stuks 109,53 

 

 
Voor de inzet van extra ploegen is er geen meerprijs berekend. Er worden namelijk niet meer of 
andere materialen gebruikt. Dit brengt dus geen extra kosten met zich mee. Daarentegen kan het zijn 
dat er extra materieel nodig is, echter zitten deze kosten in de aannemersprijs verwerkt. 

De kostenbesparing van de prefab badkamer worden in bijlage XI verder toegelicht aan de hand van 
het project Coornhertcentrum te Den Haag. 

 

 

Figuur 37: De meerprijs van de alternatieven per woning tov. de traditionele afbouw. [22]  
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7 Realisatie van het hulpmiddel 
In de vorige hoofdstukken zijn de resultaten van de onderzoeksfase omschreven. Deze vormen de 
basis voor de volgende fase, de ontwerpfase. In deze laatste fase is het hulpmiddel ontworpen. 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van taakstelling 5: ‘Het vaststellen van het ontwerp van het 
hulpmiddel’ besproken. Als eerst is in paragraaf 7.1 het programma van eisen voor het hulpmiddel 
bepaald. Vervolgens is in paragraaf 7.2 het ontwerpen van het hulpmiddel omschreven. Tot slot geeft 
de handleiding in paragraaf 7.3 uitleg over het Precom+ Afbouw Tool (PAT). 

7.1  Programma van eisen 

De eerste stap voor het ontwerpen van het hulpmiddel is het opstellen van de eisen waaraan het 
hulpmiddel moet voldoen. Deze eisen komen voort uit de doelstelling: Het ontwikkelen van een 
hulpmiddel om de afbouw bij toepassing van Precom+ met betrekking tot tijd en kosten naar wens 
uitvoeren.  

Het eerste deel van de doelstelling geeft aan dat het om de afbouw gaat indien de ruwbouw 
uitgevoerd is in Precom+. Daarbij dient er rekening gehouden te worden met de afbakening die 
eerder in dit rapport gemaakt zijn: 

 Hoogbouw 

 Woningen 

 Vier woningen per verdieping 

 100m2 per woning 

Het tweede deel van de doelstelling geeft aan dat de gebruiker aan de hand van de tijd en kosten kan 
bepalen welke afbouwmethode het beste voldoet aan zijn wensen. De gebruiker van het hulpmiddel 
is de planner. Bij Hurks Bouw Zuid zijn dit de werknemers van de afdeling Advies & Engineering.  
De planner bepaald dus aan de hand van tijd en kosten welke afbouwmethode voldoet aan zijn 
wensen. 

Om een hulpmiddel te ontwikkelen dat voldoet aan deze eisen is het belangrijk om na te gaan wat de 
invoer en uitvoer van het hulpmiddel zijn en hoe deze invoer omgezet kan worden in een uitvoer.  
Dit is in figuur 38 in een schema weergegeven. 

 

 

 

 

Figuur 38: De invoer en uitvoer van het hulpmiddel en hoe deze invoer omgezet kan worden in een uitvoer.  

 

Genereren van de 

mogelijkheden om de 

afbouw uit te voeren. 

INVOER:

- Projectspecifieke eigenschappen

- Mogelijke activiteiten van de afbouw

STUURINFORMATIE:

Het te ontwikkelen 

hulpmiddel

 UITVOER:

 De tijd en kosten van de afbouw met de   

 daarbij behorende activiteiten om de 

 afbouw uit te voeren.

GEBRUIKER:

De planner van 

Hurks Bouw Zuid
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Eisen aan de invoer 
De invoer van het te ontwikkelen hulpmiddel is de informatie die de werkvoorbereider zelf in moet 
voeren. Op de eerste plaats zijn dit de projectspecifieke informatie, zoals de bouwkosten en het 
aantal verdiepingen. Hieronder vallen ook het aantal woningen per bouwlaag en de grootte van een 
woning. Deze laatst genoemde invoeren zijn vanwege de afbakening reeds bepaald en dus niet 
variabel. Verder kan bepaald worden welke activiteiten van de afbouw mogelijk zijn. De eisen die 
hieraan worden gesteld zijn: 

 De invoergegevens moeten eenvoudig in te voeren zijn. Waar nodig zal met een korte 
toelichting extra uitleg gegeven worden. 

 De invoergegevens moeten tijdens het invullen, maar ook naderhand aanpasbaar zijn. 

 De invoergegevens moeten kunnen worden ingevoerd aan de hand van het bestek, de 
tekeningen en de inschrijvingsbegroting. 

Eisen aan de stuurinformatie 
De toegankelijkheid van het hulpmiddel moet hoog zijn, zodat deze gemakkelijk in gebruik genomen 
kan worden. Verder worden er aan het programma de volgende eisen gesteld: 

 Indien aanvullende informatie nodig is dient deze eenvoudig toegankelijk te zijn. 

 Indien verkeerde data ingevoerd wordt zal een foutmelding gegeven worden. 

 De gebruiker kan alleen velden aanpassen die daarvoor bestemd zijn. 

 Indien nodig kan de database van tijd en kosten worden aangepast . 

 Formules mogen niet aangepast worden. 

Eisen van de gebruiker 
Het hulpmiddel moet uit een eenvoudige structuur bestaan die stap voor stap naar het resultaat 
leidt. De eisen die de gebruiker stelt zijn: 

 De velden die ingevuld kunnen worden moeten direct duidelijk zijn. 

 Alle gegevens moeten printbaar zijn. 

Eisen aan de uitvoer 
De uitvoer van het hulpmiddel bestaat uit combinaties van de mogelijke activiteiten om de afbouw 
uit te kunnen voeren, structuren genaamd. Deze structuren geven de tijd en kosten aan en de 
activiteiten waaruit een structuur is opgebouwd. Met behulp van deze gegevens kan een planner 
gemakkelijk een planning maken van de gekozen afbouw. De eisen die hieraan worden gesteld zijn: 

 De gekozen structuur geeft de afbouwtijd en afbouwkosten aan en de activiteiten van de 
afbouw. 

 De uitvoergegevens van de totale  afbouwtijd en de totale afbouwkosten moeten duidelijk 
zichtbaar zijn. 

 Een strokenplanning geeft de intervallen en productietijden weer van de activiteiten van de 
gekozen structuur. 

7.2 Ontwerpen van het hulpmiddel 

Het opgestelde programma van eisen dient als basis voor het te ontwerpen hulpmiddel. Hieruit is 
naar voren gekomen dat de invoer de projectspecifieke eigenschappen en de mogelijke activiteiten 
van de afbouw zijn en de uitvoer is de tijd en kosten van de afbouw met de daarbij behorende 
activiteiten om de afbouw uit te voeren. 

7.2.1 Softwareprogramma hulpmiddel 

Als softwareprogramma voor het instrument is voor Microsoft Excel gekozen, omdat dit programma 
eenvoudig in gebruik is. Verder is het programma bij Hurks Bouw Zuid algemeen beschikbaar. De 
gebruikers zijn bovendien gewend om met Microsoft Excel te werken. 
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Het hulpmiddel is het beste uitvoerbaar in Microsoft Office 2007. Het programma is immers 
geschreven in deze versie. Op dit moment wordt er bij Hurks Bouw Zuid nog gebruik gemaakt van 
Microsoft Office 2003. In deze versie zal het hulpmiddel er esthetisch minder uit zien. Daarnaast 
werkt het programma alleen als alle mogelijke activiteiten van de afbouw worden meegenomen. Het 
is dus helaas niet mogelijk om bepaalde activiteiten buiten beschouwing te laten. 

Hurks Bouw Zuid heeft het voornemen om over te stappen op Microsoft Office 2010. Het programma 
functioneert in deze nieuwste versie wel naar behoren. 

7.2.2 Vormgeving hulpmiddel 

Na de introductie kunnen in het computerprogramma de specifieke gegevens van het project 
worden ingevoerd. Daarnaast kunnen ook de mogelijke activiteiten van de afbouw worden ingevoerd.  
Het computerprogramma zal vervolgens op zoek gaan naar de mogelijke structuren. Met behulp van 
een strokenschema van de activiteiten komt er als resultaat een afbouwproces met bijbehorende 
kosten uit. Zie figuur 39 op de volgende pagina voor een stroomschema van de opbouw van het 
computerprogramma. 
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Figuur 39: Een stroomschema waarin de vormgeving van het computerprogramma omschreven is. 
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7.2.3  Werking hulpmiddel 

Tabblad: ‘Welkom’ 

Op dit tabblad is het doel van PAT beschreven. Daarnaast kan er met behulp van een knop 
doorverwezen worden naar de volgende tabbladen voor meer informatie met betrekking tot het 
hulpmiddel: 

 Handleiding 

 Handboek 

 Instellingen 

Verder geeft de knop ‘Start’ de mogelijkheid om het programma te starten, oftewel er wordt naar 
het volgende tabblad gegaan. 

Tabblad: ‘Randvoorwaarden’ 

De projectspecifieke gegevens worden op dit tabblad ingevuld. De groen gearceerde hokjes geven 
aan welke gegevens variabel zijn en dus nog ingevuld dienen te worden.  
Als eerst kan worden aangegeven om welk project het gaat door de volgende gegevens in te vullen: 

 Projectnummer 

 Naam 

 Plaats 

Vervolgens kunnen de bouwkosten worden ingevuld. De bouwkosten van het project zijn nodig om 
de totale kosten van de afbouw te berekenen. Het aantal verdiepingen is nodig om de totale tijd van 
de afbouw te berekenen. Deze formules worden bij tabblad ‘Structuren tijd en kosten’ verder 
toegelicht. 

Het aantal weken van de voorbereidingstijd is van belang voor verschillende activiteiten van de 
afbouw. Indien de voorbereidingstijd minder dan 16 weken bedraagt is het niet mogelijk om de 
prefab badkamer en prefab keuken uit te voeren. Doormiddel van een macro zullen deze activiteiten 
op het volgende tabblad geen vinkje hebben, waardoor deze niet meegenomen worden in de 
berekeningen. Pas als de voorbereidingstijd meer dan 15 weken is kunnen deze activiteiten weer 
worden aangevinkt. 

Met de knoppen ‘vorige’ en ‘volgende’ kan er naar het vorige en volgende tabbladen gegaan worden. 

Tabblad: ‘Mogelijke activiteiten’ 

De traditionele afbouw bestaat uit 24 activiteiten, van standleidingen aanbrengen tot kitwerk. Om de 
afbouwtijd te verkorten zijn er verschillende alternatieven naar voren gekomen. In totaal zijn er 23 
alternatieven om de afbouw op een andere manier uit te voeren. Op dit tabblad kan aangegeven 
worden welke activiteiten van de afbouw meegenomen worden in het morfologisch overzicht. 

Met behulp van een morfologisch overzicht is het mogelijk om op een gestructureerde manier alle 
mogelijke combinaties van de activiteiten in kaart te brengen. Op de volgende pagina is in figuur 40 
een voorbeeld van een morfologisch overzicht weergegeven. 
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Activiteit A

B

C

D

E

Opties

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
De mogelijke combinaties, oftewel structuren worden doormiddel van een blauw en groene lijn 
aangegeven.  
De activiteiten van de afbouw zijn voorzien van een hyperlink. Door op een activiteit te klikken word 
je doorverwezen naar de activiteit in het tabblad ‘handboek’.  

Met de knoppen ‘vorige’ en ‘volgende’ kan er naar het vorige en volgende tabbladen gegaan worden. 

Tabblad: ‘Structuren tijd en kosten’ 

Door iedere activiteit in het programma in te voeren en daarbij aan te geven wat de gevolgen kunnen 
zijn, kan Microsoft Excel met behulp van een macro alle mogelijk structuren weergeven. Al deze 
structuren geven een aanduiding van de tijd en kosten van de afbouw. In totaal zijn er ruim  
32 duizend verschillende structuren mogelijk. Hierin zijn de relaties van de alternatieven uit 
paragraaf 6.3 verwerkt.  
Figuur 41 op de volgende pagina geeft alle activiteiten en de daarbij behorende gevolgen weer in een 
overzichtelijk schema. De oranje kleur geeft de activiteiten van de traditionele afbouw aan. De 
groene kleur geeft de activiteiten van 2 ploegen aan. De overige kleuren geven de alternatieven 
activiteiten weer inclusief de gevolgen. 

  

Figuur 40: Aan de hand van de ingevoerde gegevens berekent Microsoft Excel een morfologisch overzicht van de 
activiteiten van de afbouw. De blauwe en groene lijn geven mogelijke combinaties, oftewel structuren aan.  
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Kleuren schema invoeren 
Figuur 41 
  



A1

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

C1 C2 C3 C4

D1 D2 D3 D4

E1 E2

F1 F2 F3 F4 F5

G1 G2

H1

I1 I2 I3 I4 I5

J1 J2 J3

K1 K2

L1 L2 L3 L4

M1

N1

O1

P1 P2 P3

Q1 Q2

R1 R2

S1 S2

T1

U1

V1 V2 V3 V4

W1 W2 W3

X1

Keuken plaatsen Prefab keuken uitpakken Geen keuken

Kitwerk

MV monteren

Binnendeur afhangen

Sanitair monteren Prefab badkamer uitpakken Geen badkamer 2 ploegen sanitair

Voordeuren afhangen Kunststof deuren afhangen

Radiatoren monteren Verdeler ophangen en koppelen

Electra + meterkast monteren Electra kabelgoot monteren

Aftimmeren

Schilderwerk 2 ploegen schilderwerk Schilderwerk sneller

Tegelwerk wanden / vloeren Tegelmatten plaatsen 2 ploegen tegelwerk wanden / vloeren

Kozijnen tpv tegelwerk monteren Kozijnen tpv tegelwerk monteren vervalt

Tegelwerk wanden / vloeren vervalt

Binnenkozijnen monteren

Voordeurkozijnen monteren

Stucwerk / behangklaar maken sneller

CV-leidingen aanbrengen Vloerverwarming prefab Wandverwarming prefab 2 ploegen CV-leidingen CV-leidingen aanbrengen sneller

Vloeren gieten Vloeren gieten prefab

Vensterbanken plaatsen

Stucwerk / behangklaar maken Wand is stucwerk / behangklaar 2 ploegen stucwerk / behangklaar Stucwerk / behangklaar maken sneller

Metal-stud wanden sneller

Boor-  + freeswerk Kabelgoot in wand Kabelgoot in vloer Boor- + freeswerk vervalt

2 ploegen metal-stud Gasbeton wanden sneller

Standleidingen aanbrengen

Gasbeton wanden plaatsen Prefab wanden plaatsen Metal-stud wanden plaasten 2 ploegen gasbeton

E&W-leidingen aanbrengen 2 ploegen E&W- leidingen E&W-leidingen aanbrengen sneller E&W-leidingen aanbrengen sneller

Sleuven dichten Sleuven dichten vervalt

Spuitwerk 2 ploegen spuitwerk Spuitwerk sneller
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In figuur 41 is te zien dat als er voor alternatief ‘Kabelgoot in wand’ (roze) gekozen wordt, de 
activiteit ‘E&W-leidingen aanbrengen’ sneller wordt uitgevoerd en dat de activiteit ‘Sleuven dichten’ 
komt te vervallen. Daarnaast wordt de activiteit ‘Electra + meterkast monteren’ vervangen voor de 
activiteit ‘Electra kabelgoot monteren’.  
Zie bijlage XII voor de invoergegevens van de relaties van de activiteiten. 

Tot slot wordt er gekozen waarop de structuren gesorteerd moeten worden. Doormiddel van een 
macro worden de structuren automatisch gesorteerd. Indien de structuren op tijd gesorteerd 
worden, wordt er eerst gesorteerd op kosten en vervolgens op tijd. Hierdoor komt de snelste afbouw 
bovenaan te staan.  
Indien de structuren op kosten gesorteerd worden, wordt er eerst gesorteerd op tijd en vervolgens 
op kosten. Hierdoor komt de goedkoopste afbouw bovenaan te staan.  

Om het overzichtelijk te houden zijn de kolommen met de mogelijke activiteiten verborgen. Hierdoor 
ziet de gebruiker alleen de tijd en kosten van de afbouw. In het tabblad ‘Resultaat’ wordt duidelijk 
welke activiteiten er uitgevoerd moeten worden. 

De tijd van de afbouw wordt berekend aan de hand van de tabel in het tabblad ‘Instellingen’. Hier 
wordt per activiteit aangegeven wat de productietijd is. Doordat de activiteiten van de afbouw als 
een treintje na elkaar worden uitgevoerd kan aan de hand van de productietijden de interval bepaald 
worden. Hierbij geldt dat er per woning één onderaannemer aan het werk is. 
 

Activiteiten van de afbouw 
Productietijd 
(dagen) 

Interval 
(dagen) 1 2 3 4 5 6 7 

Activiteit A 4 0               

Activiteit B 4 1               

          Activiteit A 4 0               

Activiteit B 3 1               

          Activiteit A 4 0               

Activiteit B 3 2               

          Activiteit A 4 0               

Activiteit B 1 1               

          Activiteit A 4 0               

Activiteit B 1 4               

 

 

In figuur 42 zijn voorbeelden van activiteiten met mogelijke productietijden en intervallen in een 
strokenplanning weergegeven. Over het algemeen start activiteit B, 1 dag na de start van activiteit A, 
de interval is dan dus 1 dag. Behalve als de productietijd van de activiteit B hoger is dan activiteit A. 
In dat geval eindigt de activiteit B te gelijk met de activiteit A of is deze zelfs eerder afgerond. Dit is 
niet mogelijk omdat er dan meerdere onderaannemers tegelijk aan het werk moeten zijn in één 
woning. De interval wordt dan bepaald aan de hand van het eind van activiteit A en het eind van 
activiteit B. 

 

Figuur 42: Voorbeelden van activiteiten met mogelijke productietijden en intervallen in een strokenplanning 
weergegeven.  
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Met behulp van de volgende formule worden de intervallen berekend, zodat de strokenplanning 
getekend kan worden:  

Als de productietijd van activiteit B + 1 dag ≤ de productietijd van activiteit A dan geldt: 
 Interval = 1 dag + lengteverschil tijdsduur tussen activiteit A en activiteit B 
Anders geldt: 
 Interval = 1 dag 

De tijdsduur voor het uitvoeren van de maatgevende activiteit bepaald het productietempo. Bij 
seriematige productie is dat de langste activiteit. Met behulp van het productietempo kan de totale 
bouwtijd berekend worden aan de hand van de volgende formule: 

Totale bouwtijd afbouw =  

Maatgevende productietempo * Het aantal verdiepingen + Intervallen  

De kosten van de afbouw worden ook berekend  aan de hand van de tabel in het tabblad 
‘Instellingen’. Hier wordt per activiteit aangegeven wat de kosten zijn. De kosten van de activiteiten 
kunnen bij elkaar opgeteld worden, echter gaat hier nog een besparing af om tot de totale kosten 
van de afbouw te komen. Deze besparing is afhankelijk van hoeveel dagen er bespaard kunnen 
worden op de bouwtijd. In de volgende formule zijn de ABK-besparing en rentebesparing 
meegenomen: 

Besparing kosten dat er per dag sneller gebouwd wordt tov. basisplanning = 

((De totale bouwkosten * 0,12 * 0,006) / 5) + (((De totale bouwkosten / 2) * 0,05)/52/5) 

Als eerst is de korting berekend door de totale bouwkosten te vermenigvuldigen met het percentage 
dat berekend is om de wekelijkse tijdgebonden kosten te bepalen (zie paragraaf 2.2.2). Vervolgens 
wordt deze gedeeld door vijf zodat de besparing per dag duidelijk wordt. 
Daarna wordt de besparing van de rente berekend door de helft van de totale bouwkosten te 
vermenigvuldigen met het rentepercentage. Door deze om te rekenen naar weken en vervolgens 
naar dagen wordt ook hiervan de besparing is kaart gebracht. 

Zie bijlage XIII voor de kengetallen van de productietijd en kosten waarmee gerekend wordt in het 
programma. 

Met de knoppen ‘vorige’ en ‘resultaat’ kan er naar het vorige en volgende tabbladen gegaan worden. 

Tabblad: ‘Resultaat’ 

Dit tabblad geeft een overzicht weer van het resultaat. Als eerst wordt er aangegeven om welk 
project het gaat. Deze gegevens worden van het tabblad ‘Randvoorwaarden’ gehaald. 

Vervolgens worden er de tijd en kosten van de afbouw weergegeven. Deze gegevens worden gehaald 
van het tabblad ‘Structuren tijd en kosten’. Hierbij wordt ook uitgelegd waarop deze gegevens zijn 
gebaseerd. Bij de totale afbouwtijd worden de intervallen en de productietijden weergegeven. En bij 
de totale afbouwkosten wordt de besparing van de ABK en rente. 

Tot slot worden de activiteiten van de gekozen structuur weergegeven in een strokenplanning. Deze 
gegeven worden gehaald van het tabblad ‘Structuren tijd en kosten’. Ook deze activiteiten zijn 
voorzien van een hyperlink. Door op een activiteit te klikken word je doorverwezen naar de activiteit 
in het tabblad ‘Handboek’.  

Met de knoppen ‘vorige’ en ‘printen’ kan er naar het vorige tabblad gegaan worden of kan dit 
tabblad geprint worden. 
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7.3 Handleiding Precom+ Afbouw Tool 

Het hulpmiddel Precom+ Afbouw Tool (PAT) is zo ontworpen dat het gemakkelijk in gebruik genomen 
kan worden. Tijdens het gebruik wordt je stap voor stap naar het resultaat geleid. In deze 
handleiding zijn de te doorlopen stappen voor de gebruiker en de programmeur uitgelegd. 

In bijlage XIV is met behulp van plaatjes te zien hoe PAT eruit ziet.  

7.3.1 Voor de gebruiker 

Door het document ‘PAT V1.3.xlsm’ te openen wordt het hulpmiddel opgestart, deze is te vinden op 
de bijgeleverde cd. In verband met de beveiliging van het hulpmiddel zal er een melding bovenaan 
het scherm komen met de vraag of de gebruiker de macro’s wil activeren. Macro’s zijn kleine 
automatiseringen in een programma, die vaak verrichte handelingen automatisch laat uitvoeren. In 
Microsoft Excel worden deze vaak toegepast. 

Om de macro’s te activeren zullen deze moeten worden ingeschakeld. Door bij de 
beveiligingswaarschuwing op opties te klikken kan deze inhoud worden ingeschakeld. Zie figuur 43 
en figuur 44. 

 

 

 

Figuur 43: De beveiligingswaarschuwing bovenaan het scherm vraagt of de gebruiker de macro’s wil activeren. 

 

Figuur 44: Door bij de beveiligingswaarschuwing op opties te klikken kunnen de macro’s worden ingeschakeld. 
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Op een aantal tabbladen is een blauw vraagteken te vinden. Deze geeft extra informatie over het 
tabblad indien erop geklikt wordt.   

Stap 1: Introductie  

Het programma opent op het op het eerste tabblad genaamd ‘Welkom’. Hier wordt toegelicht wat 
het doel is van PAT. Vanuit deze pagina heeft de gebruiker de keuze uit de volgende opties: 

 Handleiding 
De handleiding bevat informatie over het gebruik van PAT. Deze is ook in dit verslag terug te 
vinden in 7.3.1 ‘Handleiding voor de gebruiker’. 

 Handboek 
Het handboek geeft uitleg over de activiteiten van de afbouw. Met behulp van een korte 
omschrijving, een plaatje en extra informatie zijn alle activiteiten van de afbouw 
omschreven. 

 Instellingen 
De optie instellingen is bedoeld voor de programmeur.  Met behulp van de gegeven uitleg is 
het mogelijk om de tijd en kosten van de activiteiten aan te passen. Zie 7.3.2 ‘handleiding 
voor de programmeur’ voor uitleg. 

 Start 
Het programma wordt gestart en het volgende tabblad ‘Randvoorwaarden’ wordt geopend. 

Zie figuur 45 voor de openingspagina van het programma. 

 

 

 
Stap 2: Invoergegevens invullen 

In het tabblad ‘Randvoorwaarden’ worden de projectspecifieke gegevens ingevuld. Doormiddel van 
groen gearceerde vakken is meteen duidelijk welke gegevens ingevuld moeten worden. Deze 
gegevens kunnen aan de hand van het bestek, de tekeningen en de inschrijvingsbegroting worden 
ingevoerd. Met behulp van foutmeldingen wordt er aangegeven indien een invulveld verkeerd wordt 
ingevuld.  

Op de volgende pagina geeft figuur 46 een voorbeeld van een ingevuld tabblad weer. 

Figuur 45: Het programma opent op het op het eerste blad genaamd ‘Welkom’. Hier wordt toegelicht wat het 
doel is van PAT. Vanuit hier kan de gebruiker kiezen uit verschillende opties: Handleiding, Handboek, Instellingen 
of Start.  
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De gebruiker kan als eerst het projectnummer, de naam en de plaats invullen. Hiermee wordt 
vastgelegd om welk project het gaat. Vervolgens kunnen de overige gegevens worden ingevoerd. 
Deze dienen als invoer voor diverse berekeningen: 

 Bouwkosten project 
Met behulp van de bouwkosten kan de besparing berekend worden van de tijdgebonden 
kosten.  

 Aantal verdiepingen 
Het aantal verdiepingen bepaald de uiteindelijke tijd en kosten van de afbouw. 

 Voorbereidingstijd 
Indien er niet genoeg voorbereidingstijd is kunnen een aantal activiteiten niet worden 
uitgevoerd, waaronder de prefab badkamer en keuken. Deze alternatieven zullen niet in de 
berekening worden meegenomen indien de voorbereidingstijd minder dan 16 weken 
bedraagt. 

Zodra het tabblad na behoren is ingevuld kan er met behulp van de knop ‘volgende’ naar het 
volgende tabblad ‘Mogelijke activiteiten’ gegaan worden. Op deze pagina staan alle activiteiten van 
de afbouw vermeld, inclusief de mogelijke alternatieven. 
Zie figuur 47 op de volgende pagina voor de mogelijke activiteiten. 

Doormiddel van vinkjes kan door de gebruiker bepaald worden welke activiteiten van de afbouw 
meegenomen worden in de berekening. Hierbij is het niet mogelijk om in één rij geen vinkjes te 
hebben. 

Door op een activiteit te klikken wordt de gebruiker doorverwezen naar het handboek. Hier is meer 
informatie over de desbetreffende activiteit te vinden. 

Figuur 46: Een voorbeeld van een ingevuld blad ‘Randvoorwaarden’.  
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Figuur 47: Op het tabblad ‘Mogelijke activiteiten’ kan doormiddel van vinkjes bepaald worden welke activiteiten van de afbouw meegenomen worden in de berekening. Hierbij is het niet mogelijk om in één rij 
geen vinkjes te hebben. Door op een activiteit te klikken wordt de gebruiker doorverwezen naar het handboek. Hier is meer informatie over de desbetreffende activiteit te vinden. 
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Zodra de gebruiker zijn keuze met betrekking tot de activiteiten van de afbouw gemaakt heeft kan er 
verder gegaan worden met de knop ‘volgende’. 

Aangezien het programma de mogelijke structuren gaat berekenen kan het een aantal seconde 
duren voordat de gebruiker wordt doorverwezen naar het volgende tabblad ‘Structuren tijd en 
kosten’. Om aan te geven dat Microsoft Excel niet vastloopt, wordt er rechtsboven aangegeven waar 
het programma mee bezig is. 

Stap 3: Mogelijke structuren 

Het tabblad ‘Structuren tijd en kosten’ geeft de tijd en kosten van de mogelijk structuren weer. De 
gebruiker kan zelf bepalen of de structuren gesorteerd zijn op tijd of op kosten. Hierdoor staat de 
snelste of goedkoopste mogelijke structuur altijd bovenaan. 
Het sorteren kan enige tijd in beslag nemen. Om aan te geven dat Microsoft Excel niet vastloopt, 
wordt er rechtsboven aangegeven waar het programma mee bezig is. 

Zie figuur 48 voor een voorbeeld van de mogelijke structuren. 

 

 
Beide kolommen zijn voorzien van een kleurenschaal, deze loopt van groen naar rood. Hierbij is 
groen de snelste en goedkoopste mogelijkheid en rood de langste en duurste. Hierdoor is voor de 
gebruiker meteen duidelijk wat de waarde inhoudt. 

De gebruiker kiest aan de hand van de gegeven tijd en kosten een mogelijke structuur. Door de 
gekozen structuur aan te klikken wordt deze gearceerd. Via de knop ‘volgende’ wordt de gebruiker 
doorverwezen naar het tabblad ‘Resultaat’. 

Stap 4: Resultaat 

De laatste pagina van het programma geeft het resultaat weer van de gekozen tijd en kosten van de 
afbouw. De activiteiten van de gekozen structuur worden weergegeven in een strokenplanning. 
Hierdoor kan de gebruiker zien welke activiteiten er nodig zijn en wat de bijbehorende intervallen en 
productietijden zijn.  
Door op een activiteit te klikken wordt de gebruiker doorverwezen naar het handboek, waar meer 
informatie over de activiteit gegeven is. 

Zie figuur 49 op de volgende pagina voor een voorbeeld van het resultaat. 

Met behulp van de knop ‘printen’ is het mogelijk om het resultaat uit te printen.

Figuur 48: De gebruiker kiest aan de hand van tijd en kosten een mogelijke structuur. 
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 Figuur 49: Het laatste tabblad geeft het resultaat weer van de gekozen tijd en kosten van de afbouw. De activiteiten van de gekozen structuur worden weergegeven in een strokenplanning. Hierdoor kan de gebruiker zien welke activiteiten er nodig 
zijn en wat de bijbehorende intervallen en productietijden zijn. Door op een activiteit te klikken wordt de gebruiker doorverwezen naar het handboek, waar meer informatie over de activiteit gegeven is. 
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7.3.2 Voor de programmeur 

Microsoft Excel is geprogrammeerd met behulp van macro’s. Aan de hand van macro’s kunnen 
handelingen die vaak verricht worden geautomatiseerd worden. Bij de opmaak van de macro’s is in 
het groen vermeld wat de uitvoering van de macro’s zijn. Op deze manier kan een programmeur alle 
handelingen die uitgevoerd worden in het programma makkelijk terug vinden.  
Indien nodig kan het programma aangepast worden. 

Bij het tabblad ‘Instellingen’ kunnen de kengetallen van de tijd en kosten worden aangepast. 
Hierdoor kunnen de tijd en kosten van de activiteiten actueel blijven. Doormiddel van de knop 
‘Bereken opnieuw’ worden de kengetallen doorgerekend. Dit kan enige tijd in beslag nemen. 
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8 Evaluatie en aanbevelingen 
Het eindresultaat van dit afstudeerrapport is een Precom+ Afbouw Tool (PAT). Het doel van PAT is om 
aan de hand van tijd en kosten een keuze te kunnen maken over hoe de afbouw bij toepassing van 
Precom+ uitgevoerd kan worden.  

In dit hoofdstuk is taakstelling 6: ‘Het toetsen van het hulpmiddel aan de hand van vastgestelde 
scenario’s om de afbouw bij toepassing van Precom+ naar wens uit te voeren’ beschreven. Door 
verschillende scenario’s te bekijken en te onderzoeken is in paragraaf 8.1 het Precom+ Afbouw Tool 
getoetst. Tot slot zijn er in de laatste paragrafen aanbevelingen gedaan (8.2) en mogelijkheden tot 
vervolgonderzoeken (8.3). 

8.1 Evaluatie  

PAT zorgt ervoor dat de gebruiker een afgewogen keuze kan maken voor de afbouw met betrekking 
tot de tijd en kosten. Hierbij neemt de gebruiker de beslissing in wat het belangrijkste is bij een 
project; de tijd of de kosten. De uitkomst van PAT is niet bindend en er mogen geen rechten aan 
ontleend worden. 

In paragraaf 2.2.1 is beschreven dat de afbouw bij Porthos 193 dagen in beslag heeft genomen. 
Volgens PAT is de snelste mogelijkheid om af te bouwen (inclusief badkamer + keuken) 116 dagen en 
€ 4.272.225. Dit levert dus een tijdverkorting op van 193 – 116 = 77 dagen. 

De goedkoopste manier bedraagt € 4.052.371 in 123 dagen. Indien de woning casco opgeleverd 
wordt, dus zonder badkamer en keuken wordt de besparingen op de tijd en kosten nog groter.  

Door verschillende scenario’s vast te stellen waarbij de tijd en kosten naar wens ingevoerd kunnen 
worden is PAT getoetst. Hierbij is gekeken naar een gebouw van 32 verdiepingen met 16,4 miljoen 
euro aan bouwkosten en een voorbereidingstijd van 20 weken. 

 

 

 

In figuur 50 is te zien dat de snelste afbouw niet de goedkoopste is en dat de goedkoopste afbouw 
niet de snelste is. Dat is een logische conclusie: Het eerder opleveren van een project levert geld op, 
maar het anders uitvoeren van de activiteiten geeft ook hogere kosten.  

Het productietempo van de afbouw is bij de meeste scenario’s 96 / 32 = 3 dagen, net zoals bij de 
ruwbouw. Echter heeft de goedkoopste afbouw een productietempo van 128 / 32 = 4 dagen. Indien 
voor de gebruiker de kosten het belangrijkste zijn is het dus niet slim om de afbouw in hetzelfde 
tempo als de ruwbouw uit te voeren. 

Zie bijlage XV voor de resultaten van PAT van de verschillende scenario´s. 

 

 Interval 
(dagen) 

Productietijd 
(dagen) 

Afbouwtijd 
(dagen) 

Kosten (euro)  

Afbouw Porthos 65 128 193 € 4.121.728 

Snelste afbouw  
(inclusief badkamer + keuken) 

20 96 116 € 4.272.225 

Goedkoopste afbouw  
(inclusief badkamer + keuken) 

27 96 123 € 4.052.371 

Snelste afbouw 17 96 113 € 3.704.377 

Goedkoopste afbouw 23 128 151 € 3.534.216 

Figuur 50: Verschillende scenario’s aan de hand van een voorbeeld project van 32 verdiepingen en 16,4 miljoen 
euro aan bouwkosten. 
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 In figuur 51 is te zien dat de productietijden en intervallen bij toepassing van Precom+ ten opzichte 
van de traditionele bouw zorgt voor een grote tijdsverkorting op de bouwplaats. 

De interval wordt met 65 – 20 = 40 dagen verkort en ook het productietempo wordt teruggebracht 
van 4 dagen per bouwlaag naar 3 dagen per bouwlaag, waardoor de productietijd 3 * 32 = 96 dagen 
in beslag neemt. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Op de volgende pagina is in figuur 52 de strokenplanning van de snelste afbouw (inclusief badkamer 
+ keuken) uitgetekend voor meerdere verdiepingen. Iedere verdieping heeft een andere kleur 
waardoor het verloop van de activiteiten over meerdere verdiepingen goed zichtbaar is. Hierdoor 
wordt ook de ruit zichtbaar zoals hierboven omschreven. 
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Figuur 51: Een schematische weergave van de snelst mogelijke planning bij het project Porthos te Eindhoven. 
De totale bouwtijd is 20 + 96 = 116 dagen. 
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Strokenplanning voor 8 bouwlagen 
                                            Activiteiten van de afbouw \ Dagen 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 

Standleidingen aanbrengen  1e       2e       3e       4e       5e       6e       7e       8e                                              

2 ploegen metal-stud                                                                                         

2 ploegen E&W- leidingen                                                                                          

Wandverwarming prefab                                                                                         

Vloeren gieten prefab                                                                                         

Vensterbanken plaatsen                                                                                         

Wand is stucwerk / behangklaar                                                                                         

2 ploegen spuitwerk                                                                                         

Binnenkozijnen monteren                                                                                         

Voordeurkozijnen monteren                                                                                         

Aftimmeren                                                                                         

2 ploegen schilderwerk                                                                                         

Voordeuren afhangen                                                                                         

Verdeler ophangen en koppelen                                                                                          

Electra + meterkast monteren                                                                                          

MV monteren                                                                                         

Binnendeur afhangen                                                                                         

Prefab badkamer uitpakken                                                                                         

Prefab keuken uitpakken                                                                                         

Kitwerk                                                                                         

Figuur 52: Een strokenplanning voor de snelste afbouw (inclusief badkamer + keuken) uitgetekend voor acht verdiepingen. Iedere verdieping heeft een andere kleur waardoor het verloop van de activiteiten over meerdere verdiepingen goed 
zichtbaar is. 
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8.2 Aanbevelingen 

Er worden de volgende aanbevelingen gedaan om PAT te verbeteren: 

 Het instrument is geschreven in Microsoft Excel 2007, waarmee ze bij Hurks Bouw Zuid 
bekend zijn. Echter dienen er in PAT veel complexe berekeningen gemaakt te worden 
waardoor het enkele seconden kan duren voordat het programma klaar is met het 
berekenen. Door het programma om te schrijven naar een ander softwareprogramma zou dit 
soepeler kunnen verlopen. 

 Op basis van de kengetallen van de activiteiten wordt een afbouwtijd gegenereerd. Het is 
aan te raden om PAT te koppelen aan een planningsprogramma, zoals Primavera Project 
Planner of ASTA Powerproject. Hierdoor kan de afbouwplanning meteen gegenereerd 
worden. 

8.3 Vervolgonderzoek 

Vanwege de afbakening in dit afstudeerproject is het gebruik van PAT in sommige gevallen beperkt. 
Zo wordt er bijvoorbeeld uitgegaan van vier woningen per bouwlaag van ongeveer 100m2 per 
woning. Er zou ook gekeken kunnen worden naar drie woningen per bouwlaag van ongeveer 130m2. 
In dat geval zouden de hoeveelheden van tijd en kosten per activiteit aangepast moeten worden. 
Hierdoor ontstaat er voor een aantal activiteiten een nieuw productietempo en kostenplaatje. 
Vervolgens zal er met de nieuwe tijden een netwerkplanning gemaakt moeten worden. Hierbij is het 
van belang dat deze voldoet aan de eis: maximaal één onderaannemer per woning werkzaam. 
Indien er nieuwe activiteiten worden toegevoegd zullen ook hiervoor de tijd en kosten bepaald 
worden om vervolgens in een netwerkplanning geplaatst te worden. Daarna is van belang dat de 
relaties met de andere activiteiten bepaald worden zodat er geen onuitvoerbare structuren mogelijk 
zijn. 

Verder is er niet gekeken naar de eerste en laatste verdiepingen, die in de meeste gevallen anders 
zijn. Een vervolgonderzoek zou kunnen gaan over de afbouw van de trappenhallen of de afbouw van 
de kelder en de eerste verdieping. 

Door het onderzoek uit te bereiden zou het mogelijk zijn om een hulpmiddel te maken die de tijd en 
kosten aangeeft van de afbouw van een compleet gebouw. En niet alleen van een aantal 
verdiepingen met vier woningen van ongeveer 100m2. Indien hierbij ook de ruwbouw wordt 
betrokken is het mogelijk om de totale bouwtijd en bouwkosten in kaart te brengen.
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9 Nawoord 
Na een jaar en vijf maanden komt er een einde aan mijn afstudeertraject, waarvan PAT het resultaat 
is. Ik had van tevoren niet verwacht dat dit het eindresultaat zou worden, maar ik ben er gelukkig 
mee. 

Het afstudeertraject is niet geheel zonder obstakels verlopen. Ik had ook niet verwacht dat het in één 
keer goed zou gaan. Maar dat ik negen maanden zou doen over het zoeken naar een onderwerp en 
het schrijven van een afstudeerplan had ik niet verwacht.  
Ik wilde het zelf doen, die begeleiding dacht ik pas later nodig te hebben. Hierdoor was er weinig 
overleg tussen de begeleiding vanuit de TU/e en mij. Naar mijn idee ging ik te werk zoals ik tijdens de 
masterprojecten geleerd had. Echter dacht de begeleiding daar anders over. Ik moest het 
participerend observeren beter omschrijven, iets wat voor mij lastiger bleek te zijn dan verwacht. 
Tijdens het afstuderen op het HBO had ik ook gemerkt dat ik beter kan kletsen dan schrijven, maar ik 
had niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn om mijn gedachten op papier te zetten. En volgens mij 
kwam mijn eigenwijsheid ook niet altijd ten goede. 

Om de duur van het afstudeertraject binnen beperking te houden moest ik tijdens mijn 
onderzoeksfase anders te werk gaan. Echter na mijn begincolloquium merkte ik dat ik nog teveel 
zoekende was en geen beslissing durfde te nemen in de afbakening. Ik wilde deze fase zo snel 
mogelijk afsluiten zodat ik verder zou kunnen met mijn onderzoek. Daarbij is het voor mij lastig om 
een planning te volgen. Door de druk voor mezelf hoog te houden, kan ik het beste presteren. Maar 
als je zoekende bent is de druk niet echt hoog. 
Door tijdig een afspraak met de begeleiding te maken kon ik ze beter op de hoogte houden van mijn 
ideeën. En kon ik voor me zelf de druk hoog leggen door iedere keer met iets nieuws aan te komen.  
Mede hierdoor heeft de onderzoeksfase niet meer dan vijf maanden in beslag genomen. 

Ik merkte dat ik een voor mij goede manier had gevonden om efficiënt te werk te gaan. Daarom 
wilde ik doorzetten en verhoogde de druk om de laatste fase, de ontwerpfase, in twee maanden af te 
ronden. Helaas heb ik die planning niet kunnen waar maken. Na een aantal tegenslagen met 
betrekking tot het hulpmiddel moest er nog teveel gedaan worden. En ik wilde niet weer met een 
ontevreden gevoel afstuderen. Ik heb niet voor niets zo hard gestudeerd op de TU/e, die maand 
extra maakt dan ook niets meer uit. 

Al heeft het afstudeertraject langer geduurd dan ik in eerste instantie had verwacht, het resultaat 
mag er zijn. Ik heb met veel plezier bij Hurks Bouw Zuid gewerkt aan mijn afstuderen. En eigenlijk 
vind ik het een beetje jammer dat ook deze fase is afgesloten. Het wordt de hoogste tijd om afscheid 
te nemen van het studeren en ‘echt’ aan het werk te gaan. 
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Verklarende woordenlijst 

ABK   Algemene Bouwplaats Kosten. 

Activiteit   Arbeid, bezigheid, functie, verrichting 

Advies & Engineering Een afdeling bij Hurks Bouw Zuid waar bouwprojecten ontwikkeld worden. 

Afbouw Na de ruwbouw treedt de afbouw in: de woning is wind- en waterdicht en de 
afbouwactiviteiten kunnen (voornamelijk) binnenshuis plaatsvinden.  

Bouwlaag  Een bouwlaag is het gedeelte van een bouwwerk tussen twee vloeren. 

Casco   Het skelet van een gebouw. 

Hoogbouw  In Nederland begint de hoogbouw bij ongeveer 25 lagen.  

Just in time Een logistieke methode voor voorraadbeheersing, waarbij de bevoorrading 
net op tijd of zo laat mogelijk geleverd wordt. 

Mechanische ventilatie Een mechanisch afzuigsysteem waarbij de lucht uit de woning wordt gezogen 
met een speciale ventilator. 

MV   Zie Mechanische ventilatie. 

Precom+ Een  ruwbouwsysteem waarbij prefab baksteengevels worden samengesteld 
uit lange verdiepingshoge sandwichelementen. In combinatie met volvloeren 
zorgen deze voor het skelet van het gebouw. 

Prefab Een proces in de bouw waarbij materialen van tevoren in een fabriek of 
werkplaats tot elementen worden gemaakt, waarna deze naar de bouwplaats 
worden getransporteerd en daar worden verwerkt. 

Productietijd  De tijdsduur voor het uitvoeren van een activiteit. 

Productietempo Het tempo waarin de afbouw uitgevoerd wordt. Bijvoorbeeld vijf woningen 
per week of één dag per woning. 

Ruwbouw De staat waarin een bouwwerk zich bevindt, voordat de afwerking (afbouw) 
begint. 

Tasterrein Een terrein waar geprefabriceerd beton kan uitharden. 

Tijdsbepalend  De activiteiten die de tijdsduur van de afbouwplanning beïnvloeden. 

Tunnelsysteem Een ruwbouw bouwmethode waarbij beton met behulp van een 
tunnelbekisting in het werk wordt gegoten. 

Structuren Mogelijke combinaties van de werkwijze van de afbouw. 

Wind- en waterdicht Onder wind- en waterdicht wordt verstaan: ruwbouwwerken, dakwerken en 
buitenschrijnwerk. 

http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=arbeid
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bezigheid
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=functie
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verrichting
http://www.joostdevree.nl/shtmls/ruwbouw.shtml
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De volgende bijlagen zijn terug te vinden in het bijlagenrapport: 
 

I. AANPAK AFSTUDEERPROJECT 
II. OPEN INTERVIEWS 
III. ACTIVITEITEN VAN DE AFBOUW VAN REEDS UITGEVOERDE PROJECTEN 
IV. PLATTEGROND PORTHOS WONINGTYPE B 
V. PRODUCTIETIJDEN 
VI. INTERVALLEN 
VII. DETAILBEGROTING AFBOUW 
VIII. ALTERNATIEVEN VAN DE AFBOUW 
IX. PRODUCTIETIJDEN ALTERNATIEVEN 

X. NETWERKPLANNINGEN ALTERNATIEVEN 
XI. KOSTEN PREFAB BADKAMER 
XII. DE RELATIES VAN DE ACTIVITEITEN 

XIII. KENGETALLEN TIJD EN KOSTEN VOOR PAT 
XIV.  PAT 
XV.  RESULTATEN SCENARIO’S    FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 
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