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VOORWOOHD 

Dit rapport is een weergave van het afstudeerproject dat is uitgevoerd in opdracht van 
gastbedrijf Hurks bouw zuid en de faculteit bouwkunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven (TU/e), afstudeerrichting uitvoeringstechniek 

Het doel van het afstudeerproject is het ontwerpen van een oplossing voor een probleem dat 
zich afspeelt binnen een gastbedrijf. Door een dergelijk probleem te analyseren en onderzoek te 
doen naar de verbetermogelijkheden, kan de student aantonen dat hij in staat is voor iets dat 
problematisch is een oplossing te ontwerpen. In dit geval is het doel manurenoverschrijding in 
de toekomst bij Hurks bouw zuid te voorkomen. Hiervoor is een oplossing ontwikkeld waarin de 
werkbegroting van Hurks bouw zuid afgestemd is op de nauwkeurigheid waarmee geregistreerd 
kan worden, zodat de manuren met de gewenste nauwkeurigheid bewaakt en geëvalueerd 
kunnen worden. 

Graag wil ik Hurks bouw zuid bedanken voor de mogelijkheid die zij mij geboden hebben dit 
afstudeerproject bij hen uit te voeren. Ik wil de heer ir. M. van Moorse! en de heer ir. S. Bossers 
bedanken voor de begeleiding die zij mij gegeven hebben. Daarnaast wil ik de uitvoerders van 
het project Merefelt bedanken voor de analysefase die ik bij hen door heb mogen brengen. Ook 
wil ik alle medewerkers van werkvoorbereiding, calculatie en uitvoering bedanken voor de 
interviews die ik heb mogen afnemen en alle vragen die ik tijdens mijn afstuderen aan hen heb 
mogen stellen. 

Middels deze weg wil ik ook de heer dr. ir. E. Vasterten de heer ing. C. de Bruijn bedanken voor 
de vele begeleidingsmomenten en de uitdagende kritiek die ik gedurende deze periode ontving. 

Tot slot wil ik mijn ouders bedanken voor de gelegenheid die ze mij geboden hebben deze studie 
te volgen. 

Dit rapport is bestemd voor iedereen met een bouwkundige achtergrond en specifiek voor de 
Technische Universiteit Eindhoven en Hurks bouw zuid B.V. 

Erwin van Grunsven 
Eindhoven 
Donderdag 14 juli 2011 

~ hurks bouw zuid TU/e 
4 



SAMENVATTING 

Hurks bouw zuid heeft aangegeven dat zij structureel geconfronteerd worden met 
manurenoverschrijding. Dit probleem is bevestigd door de nacalculaties van een zestal projecten 
te analyseren. Hieruit is geconstateerd dat er bij vijfvan de zes projecten de manuren 
overschreden zijn. Uit de nacalculaties konden echter geen oorzaken aangewezen worden, 
omdat de geregistreerde gegevens niet betrouwbaar bleken te zijn. Om toch een mogelijke 
oorzaak aan te kunnen wijzen is onderzoek gedaan naar de processen die ertoe dienen om de 
manuren binnen Hurks bouw zuid te kunnen beheersen. Uit deze processen is geconstateerd dat 
er niet bekend is of er met de juiste arbeidsnorm gecalculeerd wordt en of er op tijd ingegrepen 
kan worden op het moment dat de manuren overschreden gaan worden. Dit probleem wordt 
veroorzaakt door het feit dat de input die de uitvoering ontvangt van calculatie, niet afgestemd is 
op de nauwkeurigheid waarmee geregistreerd kan worden. Hierdoor kan er niet optimaal 
bewaakt en geëvalueerd worden. Wanneer een activiteit gedurende de uitvoering overschreden 
wordt en dit te laat gesignaleerd wordt, is het niet meer mogelijk om bij te sturen. Wanneer niet 
goed geëvalueerd wordt, is niet bekend of er gecalculeerd wordt met de juiste arbeidsnormen en 
worden dezelfde fouten met betrekking tot de uitvoering van de activiteit opnieuw gemaakt. 
Verbeteringen worden niet doorgevoerd en in de toekomst zal weer overschreden worden. Op 
basis van deze problematiek is onderstaande doelstelling geformuleerd en is onderzocht hoe 
onderstaande doelstelling bereikt kan worden: 

Een oplossing ontwikkelen, waarin de werkbegroting van Hurks bouw zuid afgestemd is op de 
nauwkeurigheid waarmee geregistreerd kan worden, zodat de manuren met de gewenste 
nauwkeurigheid bewaakt en de arbeidsnormen geëvalueerd kunnen worden. 

Er is onderzoek gedaan naar het doel en de gewenste nauwkeurigheid van de verschillende fases 
binnen het proces van manuren beheersen. De gewenste nauwkeurigheden zijn hieronder 
weergegeven: 

• Calculeren: Arbeidsnormen geldend voor bewerkingen. 
• Registreren: Afhankelijk van gewenste bewaking- en evaluatie nauwkeurigheid. 
• Bewaken: Ploegtaken. 
• Evalueren: Ploegtaken en arbeidsnormen geldend voor bewerkingen. 

Deze nauwkeurigheden zijn op elkaar afgestemd, op het niveau van ploegtaken. Dit is bereikt 
door bandbreedtes te berekenen, waarbinnen de verbruikte manuren tijdens de uitvoering 
moeten blijven. Wordt er buiten getreden, dan is er sprake van een onacceptabele afwijking en 
zal geconstateerd moeten worden welke ploegtaak/ploegtaken hiervoor verantwoordelijk voor 
is/zijn. De betreffende ploegtaak moet dan bijgestuurd worden. Als de ploegtaak gereed is, moet 
ook bekend zijn of de ploegtaak evaluatie behoeft. Hiervoor is ook een bandbreedte bepaald. Op 
basis van deze kennis is een hulpmiddel ontwikkeld dat aangeeft welke ploegtaken er gedurende 
de uitvoering bijgestuurd moeten worden, welke ploegtaken er aan het einde van het project 
geëvalueerd moeten worden en welke arbeidsnormen opnieuw gemeten moeten worden. 

Het hulpmiddel is bedoeld voor de projectleider, uitvoerder, kostenbewaker en calculator. Het 
kan een begroting omvormen tot ploegtaken. Deze ploegtaken kunnen vervolgens in het 
hulpmiddel worden gepland. Op basis van deze gegevens worden de bandbreedtes ten behoeve 
van de bewaking en evaluatie van manuren berekend. De verbruikte manuren kunnen in het 
hulpmiddel op ploegtaak niveau ingevoerd worden. Het hulpmiddel geeft voor de verschillende 
ploegtaken eenvoudige methodes weer, waarmee de toegestane manuren berekend kunnen 
worden. Met behulp van deze input geeft het hulpmiddel aan of er sprake is van een 
overschrijding en welke ploegtaak hiervoor verantwoordelijk is en bijgestuurd moet worden. Als 
het werk gerealiseerd is, geeft het hulpmiddel ook aan welke ploegtaken er geëvalueerd moeten 
worden. Het hulpmiddel is getoetst aan het pakket van eisen en ook door de toekomstige 
gebruikers. Geconcludeerd is dat het hulpmiddel functioneert en de doelstelling van het 
afstudeerproject is behaald. 
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1. INLEIDING 

Hurks bouw zuid heeft te kennen gegeven dat ze geconfronteerd worden met 
manurenoverschrijding. Om dit probleem aan te kunnen tonen is van een zestal projecten de 
nacalculatie onderzocht. Hieruit is geconstateerd dat er vijfvan de zes projecten zijn waarbij er 
sprake is van manurenoverschrijding. De oorzaak van de overschrijdingen kon echter niet 
aangewezen worden in deze nacalculaties. Daarom is onderzoek gedaan naar de processen 
welke ertoe dienen om de manuren te kunnen beheersen. Uit dit onderzoek is geconstateerd dat 
de input die de uitvoering ontvangt van calculatie (de werkbegroting) niet is afgestemd op de 
nauwkeurigheid waarmee geregistreerd kan worden. Het gevolg is dat de bewaking en evaluatie 
van de manuren niet optimaal verloopt. Wanneer niet goed geëvalueerd wordt, is niet bekend of 
er gecalculeerd wordt met de juiste arbeidsnormen en worden dezelfde fouten met betrekking 
tot de uitvoering van de activiteit opnieuw gemaakt. Verbeteringen worden niet doorgevoerd en 
in de toekomst zal weer overschreden worden. 

Het doel van dit rapport is de oorzaken van het probleem duidelijk te benoemen, de 
onderzoeksresultaten weer te geven welke benodigd zijn om een oplossing voor het probleem te 
kunnen ontwerpen en inzichtelijk maken hoe de oplossing functioneert. 

Na een korte inleiding wordt in hoofdstuk 2 de problematiek met betrekking 
manurenoverschrijding duidelijk gesteld. Met behulp van deze problematiek is een doelstelling 
geformuleerd en taakstellingen welke als leidraad dienen voor de volgende hoofdstukken. In 
hoofdstuk 3 worden de onderzoeksresultaten beschreven waaraan de oplossing moet voldoen. 
Vervolgens worden deze onderzoeksresultaten in hoofdstuk 4 omgevormd tot een pakket van 
eisen. Met behulp van dit pakket van eisen is een ontwerpdoelstelling geformuleerd. De 
realisatie hiervan wordt beschreven in hoofdstuk 5 en tot slot wordt de toetsing van het 
ontwerp beschreven in hoofdstuk 6. 

~ hurks bouw zuid TU/e 
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1.1. MANUREN BINNEN HURKS BOUW ZUID 
Binnen Hurks bouw zuid werken veel mensen binnen verschillende afdelingen. Omdat dit 
rapport betrekking heeft op de manurenoverschrijding binnen Hurks bouw zuid, wordt eerst 
beschreven op welke manuren de overschrijding betrekking heeft. 

In onderstaand organogram zijn de verschillende afdelingen van Hurks bouw zuid weergegeven. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen het UTA personeel en het CAO personeel. Onder het UTA 
personeel vallen de stafdiensten en onder het CAO personeel vallen de 
bouwplaatsmedewerkers. De manuren binnen dit rapport hebben betrekking op het CAO 
personeel. 

Voorbereiding 
projecten 

Uitvoering projecten 

UTA personeel 

Schema 1 Weergave welke arbeid wordt onderzocht binnen de organisatie 

CAO personeel 

In tabell is de opbouw van de kosten van een bouwproject binnen Hurks bouw zuid 
weergegeven. De manuren welke betrekking hebben op dit onderzoek worden begroot onder de 
arbeid welke valt onder de directe kosten Qong, 1977) . 

.a..a..-a ... 

Directe kosten Materiaal 
Kt)Stprijs Oftcteraannemin1 

Aanneemsom Indirecte kosten 
Materieel 

Stafkosten 
Risico 
Winst 

Stelposten 
Tabell Schematisermg van de samenstelling van de aanneemsom. De groenvlakken geven aan tot welke kostensoorten de 
arbeid behoort. 
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1.2. AA/1/LEIDJNG MANUR1NOVER CHili/DING 

Voor de analysefase van het afstuderen is gezocht naar een proces dat zich afspeelt binnen een 
bouwbedrijf wat interessant genoeg was om in te gaan participeren en te observeren. Met dit 
gegeven is Hurks bouw zuid benaderd. Zij gaven aan dat ze geconfronteerd werden met 
manurenoverschrijdingen en dat dit een structureel probleem is binnen het bedrijf. 

Er is onderzocht of het daadwerkelijk een probleem is, hiervoor is van een zestal projecten de 
nacalculatie geanalyseerd. Deze projecten vertegenwoordigen ongeveer de helft van de omzet 
van de afgelopen twee jaar van Hurks bouw zuid. Hieruit is geconstateerd dat vijfvan de zes 
gerealiseerde projecten overschreden zijn (zie grafiek 1). Hier zijn overschrijdingen 
geconstateerd van 5% tot 38%. Hiermee is het probleem dat Hurks bouw zuid geconfronteerd 
zou worden met manurenoverschrijdingen bevestigd. (De nacalculaties zijn niet weergegeven in 
de bijlage, dit is bedrijfsgeheim). 

Grafiek 1 Tekort/Overschot to.v. het totale budget aan manuren. 

Daarnaast is ook geprobeerd om vanuit de nacalculaties mogelijke oorzaken van 
manurenoverschrijdingen aan te kunnen wijzen om hier vervolgens een oplossing voor te 
kunnen ontwerpen. Dit was echter niet mogelijk omdat hier zoveel onzekerheden in zaten dat er 
geen conclusies aan verbonden konden worden. 

Tijdens het participerend observeren is onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken van 
manurenoverschrijding. Dit is gedaan bij verschillende mensen werkzaam op verschillende 
afdelingen binnen Hurks bouw zuid te weten: Werkvoorbereiding, projectleiding, uitvoering en 
bouwplaatspersoneeL Hier geeft iedereen mogelijke oorzaken van manurenoverschrijding. 

Vanuit deze oorzaken is met behulp van een aantal analyse technieken geprobeerd de 
hoofdoorzaken aan te wijzen. Er waren echter zoveel oorzaken dat er niet direct een 
hoofdoorzaak aangewezen kon worden. Daarnaast kon niet geconcludeerd worden of deze 
problemen werkelijk tot manurenoverschrijding leiden, welke problemen kwantitatiefhet meest 
verantwoordelijk zijn, hoe vaak deze problemen voorkomen (zijn het incidenten?) en waar nu de 
exacte oorzaak van ieder probleem ligt. Dit zijn noodzakelijke factoren die bekend moeten zijn 
om het probleem op te kunnen lossen. Omdat deze factoren niet hard gemaakt kunnen worden is 
besloten om verder onderzoek te verrichten naar de processen die ervoor dienen om deze zaken 
te kunnen beheersen. 

De beheersingsprocessen zijn in kaart gebracht en de knelpunten die hierbij geconstateerd zijn, 
zijn in de processen aangegeven en vervolgens geordend. Uit deze ordening zijn de 
hoofdoorzaken gefilterd, welke uiteindelijk de doelstelling vormen voor het afstudeeronderzoek. 

10 
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2. PROBLEMATIEI{ MANURENOVER CHRIJDING 
In dit hoofdstuk worden de processen duidelijk gesteld waarin de geconstateerde problematiek 
zich afspeelt. Met behulp van een aantal analyse technieken is deze problematiek is afgebakend. 
De problematiek wordt nader toegelicht en weergegeven in een schema. Op basis hiervan is een 
probleemstelling en een doelstelling geformuleerd en zijn er taakstellingen geformuleerd. De 
taakstellingen dienen als leidraad voor de volgende hoofdstukken. 

2.1. M .4NURENBEHI!ERSING PROCE HURK 'BOUWZUID 
Tijdens de analysefase is het proces van manurenbeheersing in kaart gebracht en verwerkt in 
een SADT -schema (zie volgende pagina). Uiteindelijk kan het totale proces vereenvoudigd 
worden tot onderstaand schema. Deze vier hoofdprocessen staan centraal in dit rapport. 

Evalueren Calculeren 

Bewaken Registreren 

Schema 2 Vereenvoudiging proces manuren beheersing. 

De knelpunten welke geconstateerd zijn, zijn verwerkt in een oorzaak en gevolg diagram. Dit 
oorzaak en gevolg diagram is gekoppeld aan het totale SADT- schema (zie volgende pagina). De 
oorzaken die zijn weergegeven in dit diagram, zijn gegroepeerd onder de hoofdprocessen zoals 
weergegeven in bovenstaand schema. De "suboorzaken" zijn genummerd, deze nummering 
komt weer overeen met een proces binnen het SADT. 

2.11 Centrale begrippe11 
In het SADT- schema is het totale manuren beheersingsproces zoals dit plaats vindt binnen 
Hurks bouw zuid weergegeven. Hierin kan terug gezien worden hoe de vier hoofdprocessen 
gedetailleerd binnen Hurks bouw zuid verlopen. Ter verduidelijking worden voor de vier 
hoofdprocessen korte beschrijvingen gegeven. 

Manuren calculeren: Het berekenen van een budget aan manuren, waartoe één of meerdere 
bouwplaatsmedewerkers in staat moeten zijn, om een bouwproject of onderdelen van een 
bouwproject te kunnen realiseren. 

Manuren registreren: Het verbruikte aantal manuren van één of meerdere 
bouwplaatsmedewerkers aan een bepaald onderdeel in een bepaalde periode vastleggen. 

Manuren bewaken: In figuur 1 is een schematische weergave van manuren bewaken gegeven 
Qong, 1977). Bewaking van manuren gebeurt tijdens de looptijd van een project met als doel om 
mogelijke budgetoverschrijdingen op manuren tegen te gaan. 

Manuren bewaken 

Hoeveelheid 

Arbeidsnorm 

Figuur 1 Schematische weergave manuren bewaken 11 
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Manuren evalueren: In figuur 2 is een schematische weergave gegeven van manuren evalueren. 
Evalueren gebeurt wanneer het werk gereed is. Hierbij wordt nagegaan of de gecalculeerde 
gegevens correct zijn en of er in de toekomst mogelijke procesverbeteringen moeten worden 
doorgevoerd. 

Manuren evalueren 

Gecalculeerde arbeidsnorm 
Vergelijking resultaat Bijsturen 

Figuur 2 Schematische weergave manuren evalueren 

Achteraan in het verslag is een verklarende woordenlijst opgenomen, waarin de definities van 
de begrippen welke centraal staan in dit rapport zijn gegeven. 

~ hurks bouw zuid TU/e 
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2.2.. DE GECON TA TEERDE PROBLEMATIEK. 
In deze paragraafwordt de problematiek welke geconstateerd is tijdens de analysefase in de 
manurenbeheersingsprocessen van Hurks bouw zuid nader toegelicht. Deze problematiek is 
geconstateerd door te participeren in deze processen. 

Met behulp van een aantal analyse technieken is deze problematiek afgebakend. De afgebakende 
problematiek wordt nader toegelicht en is verwerkt in een oorzaak en gevolg diagram dat 
middels de nummering verwijst naar het SADT -schema, zodat gezien kan worden waar de 
problemen zich in de processen afspelen. Deze problematiek is vervolgens verwerkt in een 
stream diagnostic chart, zodat hoofdoorzaken aangewezen kunnen worden. In dit hoofdstuk 
wordt alleen de afgebakende problematiek besproken. 

2.2.1. De samenstelling van de begroting 
Er wordt gecalculeerd met arbeidsnormen welke gelden voor een klein onderdeel. Op deze 
onderdelen is het voor de uitvoerder bijna niet mogelijk om op te registreren. Zou hij dit moeten 
doen, is hij te veel tijd kwijt aan het registreren van de verbruikte manuren op desbetreffende 
onderdelen. Dit gebeurt niet, want hij heeft immers meer zaken te doen dan alleen het 
registreren van manuren. Daarom worden de arbeidsnormen samengevoegd onder één 
bewakingscode. Zo vallen het leggen van de breedplaatvloeren, het storten van de vloeren, het 
aanbrengen van ondersteuning, het aanbrengen van de randkisten en randbeveiliging onder één 
bewakingscode, terwijl voor deze onderdelen afzonderlijke arbeidsnormen gelden. 

AJ m 

mm 

Figuur 3 Samengevoegde onderdelen vanuit werkbegroting 
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Hierdoor ontstaat er een budget aan manuren geldend voor verschillende onderdelen. De vraag 
is of er met deze opeenhoping van verschillende arbeidsnormen nog tijdig genoeg ingegrepen 
kan worden (bewaken) en wat men aan deze gegevens heeft om mee te evalueren. De manuren 
gelden immers voor verschillende normen en er is achteraf niet bekend hoeveel manuren er 
voor één onderdeel verbruikt zijn. Dus waar is er nu overschreden? 

2.2.2 PmblemaLiek bij het reg i treren van manuren 
De uitvoerder is verantwoordelijk voor het invullen van de manuren. Dit doet hij meestal aan het 
einde van de week. Het wekelijks consequent bijhouden van de verbruikte manuren is van 
belang voor de loonadministratie. Deze kan er zo voor zorgen dat het personeel op tijd betaald 
krijgt. Het totaal aantal manuren wordt dus altijd correct ingevoerd. Indien dit niet het geval is, 
krijgen de werknemers minder betaald en trekken ze aan de bel en worden vergissingen alsnog 
aangepast. De gegevens komen in het systeem te staan zoals weergegeven in figuur 4. 
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Figuur 4 Voorbeeld van de geregistreerde gegevens in het systeem. 
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Uit het onderzoek naar de nacalculaties is geconstateerd dat de geregistreerde gegevens in 
twijfel getrokken kunnen worden. Wanneer de gecalculeerde manuren uit worden gezet tegen 
de verbruikte manuren en er worden twee 100% lijnen getrokken, dan valt op te maken dat 
deze regelmatig worden aangeraakt door een staaf in de grafiek (grafiek 2). Dit betekent dat er 
wel manuren geregistreerd zijn op een onderdeel maar dat er niets gecalculeerd is (er is 100% 
overschreden) of andersom. Dit duidt op registratiefouten, want ieder onderdeel is immers 
begroot en op ieder onderdeel zouden dan ook manuren verbruikt moeten zijn. 
Deze registratiefouten kunnen verweten worden aan twee oorzaken. De manuren voor deze 
onderdelen zijn voor de uitvoerder in het werk moeilijk meetbaar. Dit komt omdat de uitvoerder 
vaak bezig is met een veelheid aan activiteiten, waardoor hij niet precies voor ieder onderdeel 
de verbruikte manuren kan bijhouden. Hierdoor registreert hij de manuren dan ook meestal aan 
het einde van de week tot op 8 manuren nauwkeurig. 

Grafiek 2 Verbruikte manuren op bewakingscodes 
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De andere oorzaak waardoor de geregistreerde gegevens niet correct zijn, heeft te maken met 
het feit dat de samenstelling van de onderdelen in de werkbegroting niet (altijd) correspondeert 
met de uitvoeringsvolgorde. In schema 3 is een voorbeeld van een onderdeel gegeven zoals dit 
gecomprimeerd is in de werkbegroting. 

Deze onderdelen corresponderen niet met de uitvoeringsvolgorde, zoals het onderdeel 
vervaardigd wordt door een ploeg bouwplaatsmedewerkers. Zo kan het zijn dat hier nog meer 
onderdelen bijhoren of afvallen. In schema 4 is te zien dat vier verschillende bewerkingen 
andere codes hebben, terwijl deze bewerkingen wel noodzakelijk zijn om dat onderdeel uit te 
kunnen voeren. 

Dit brengt een registratie onnauwkeurigheid met zich mee met betrekking tot de verbruikte 
manuren op dat onderdeel. De uitvoerder registreert de manuren welke de 
bouwplaatsmedewerkers verbruikt hebben op dat onderdeel meestal op één code, terwijl er 
manuren zijn besteedt aan meerdere onderdelen. Voor de uitvoerder is het dan ook niet 
eenvoudig om de verbruikte manuren voor deze onderdelen uit elkaar te houden gedurende de 
uitvoering. Dit komt omdat deze onderdelen verweven zitten in de andere onderdelen. Zou hij 
de verbruikte manuren gescheiden willen houden, zou hij bovenop het proces moeten zitten om 
deze manuren te kunnen meten. Hier heeft hij echter weinig tijd voor beschikbaar, omdat hij zijn 
tijd ook moet besteden aan het aansturen en toezicht houden, dus gebeurt het niet/gebrekkig. 

16 

~ hurks bouw zuid TU/e 



I 

I 

I 

2.2.3 Problematiei' bij het bewaken van manuren 
Om de manuren op een correcte wijze te kunnen bewaken is men afhankelijk van de 
registratienauwkeurigheid en de samenstelling van de werkbegroting. Geschematiseerd 
weergegeven in schema 5. Zijn de geregistreerde gegevens niet correct, wordt er een scheve 
vergelijking gemaakt tussen de toegestane en verbruikte manuren. 

Manuren bewaken 

Hoeveelheid t--

Arbeidsnom1 Toegestane manuren 

Voortgangspercentage t--
---+1 Vergelijking re~ultaat Bijsturing 

Samenstelling werkbegroting J---.1: Geregistreerde manuren 
Registratie nauwkeurigheid 

Schema 5 Afhankelijkheidsfactoren geregistreerde gegevens 

Om te kunnen bewaken is men naast de registratienauwkeurigheid afhankelijk van de 
berekening van de toegestane manuren (het voortgangspercentage van een bepaald onderdeel). 
Als het voortgangspercentage niet correct is, wordt er een scheve vergelijking gemaakt, tussen 
de verbruikte en toegestane manuren. Als deze gegevens niet correct zijn, kunnen verkeerde 
beslissingen worden gemaakt met betrekking tot bijsturing van het proces. 

Manuren bewal<en 

Hoeveelheid 

Arbeidsnorm Toegestane manuren 

VoortgangsptHcentage 
Vergelijking resultaat Bijsturing 

Samenstelling werkbegroting 
Geregistreerde manuren 

Registratie nauwkeurigheid 

Schema 6 Problematiek met betrekking tot voortgangbepaling 

De bewerkingen welke binnen een begratingsonderdeel vallen, corresponderen niet (altijd) met 
de uitvoeringsvolgorde, welke noodzakelijk is om een onderdeel uit te kunnen voeren (zie 
schema 3 en 4). Deze onderdelen moet een uitvoerder wel kunnen bewaken. Dit betekent dat 
hierop geregistreerd moet worden en dat hiervoor het voortgangspercentage berekend moet 
kunnen worden. Zoals geconstateerd zijn de geregistreerde manuren op desbetreffende 
onderdelen niet (altijd) correct. 

Doordat er meerdere bewerkingen onder één onderdeel zouden moeten vallen, betekent dit dat 
er voor de verschillende bewerkingen het voortgangpercentage bepaald moet worden. Deze 
zaken maken het bewakingsproces niet eenvoudiger en zorgen ervoor dat de kans op het maken 
van fouten toeneemt. 

Ook is geconstateerd dat niet altijd bekend is hoe het voortgangspercentage voor een onderdeel 
bepaald moet worden en dat de uitvoerder voorzichtig is bij het bepalen van het 
voortgangspercentage. 

Doordat de geregistreerde gegevens en het voortgangspercentage niet (altijd) correct zijn, is een 
tijdige constatering van overschrijding niet mogelijk. 
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2.2.4. Problematiek bij het evalueren van manuren. 
Als het werk gereed is en er is overschreden, zouden de manuren geëvalueerd moeten worden. 
Hierbij worden de gecalculeerde manuren vergeleken met de verbruikte manuren (zoals 
weergegeven in schema 7. 

Manuren evalueren 

Gecalculeerde manuren 
Vergelijking resultaat Bijsturen 

Geresistreerde manuren 

Schema 7 Schematische weergave manuren evalueren 

Zoals geconstateerd worden de onderdelen samengevoegd, hierdoor is het achteraf niet 
mogelijk om te constateren of de arbeidsnormen correct zijn. Er is immers geregistreerd op de 
gecomprimeerde onderdelen, waarvoor meerdere arbeidsnormen gelden. Dus welke 
arbeidsnorm is er dan overschreden? Ook is geconstateerd dat de geregistreerde gegevens niet 
(altijd) correct zijn, als deze niet correct zijn is evaluatie van deze onderdelen niet mogelijk. 

Doordat de geregistreerde gegevens niet correct zijn en de onderdelen worden samengevoegd, 
is achteraf niet bekend of de arbeidsnormen correct zijn en welke onderdelen er nou echt 
overschreden zijn. 

OorLaak n gevolg diagram 
In het oorzaak en gevolg diagram zijn de geconstateerde problemen gegroepeerd. Hierin zijn de 
oorzaken en gevolgen weergegeven voor de verschillende onderdelen. Het kan ook zijn dat er 
oorzaken zijn aan te wijzen, welke verantwoordelijk zijn voor meerdere gevolgen. Om dit aan te 
kunnen tonen zijn de oorzaken tegen elkaar uitgezet in een tabel (zie bijlage I Relatie tabel 
oorzaak en gevolg diagram). Door de ene oorzaak als een gevolg te lezen kan bepaald worden 
wat de oorzaak is. 

Na de relaties gelegd te hebben in de tabel zijn deze verwerkt in een Stream Diagnostic Chart, 
hier is iedere pijl een relatie. Uiteindelijk leiden al deze individuele oorzaken tot één gevolg. In 
dit diagram kan gezien worden welke problemen weer andere problemen veroorzaken en welke 
weggenomen moeten worden om het uiteindelijke probleem op te kunnen lossen. Daarnaast is 
ook te zien of het op zichzelf staande problemen zijn of niet. De kleuren in het schema verwijzen 
weer naar de vier hoofd processen, calculeren, registreren, bewaken en evalueren. 
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1. Arbeidsnormen evalueren 

Uren worden gecalculeerd 
voor een klein ondedeel. "" 

"" Normen worden niet een op een geregistreerd 

Geregistreerde aantal uren klopt mogelijk niet 

1.2.1. Arbeidsnormen kunnen 
-~L------=-~~~ 

niet vergeleken worden 

Achteraf niet bekend vanuit nacalculaties 
hoe een activiteit uiteindelijk is uitgevoerd 

Onderdelen werkbegroting worden samengevat 

Uitvoerder heeft het te druk 
met andere werkzaamheden 

3.4. Geregistreerde --...3....--r-....W 
uren mogelijk niet correct 

2. Manuren calculeren 

Onvoldoende bekend wat benodigd is 
om de activiteit uit te kunnen voeren 

2.1.1. Verkeerde hoeveelheden uitgerekend -r------r. 

Bestek en tekeningen niet eenduidig 

Bestek en tekeningen niet eenduidig 

2.1.2. Verkeerde arbeidsnorm aangenomen -----'1-~ 

Onvoldoende bekend wat benodigd is 
om de activiteit uit te kunnen voeren 

Verkeerde interpretatie van 
werkvolgorde door projectleider 

2.4.1. en 2.4.4. Onderdelen werkbegroting 
corresponderen niet met werkvolgorde 

Uitvoerder is voorzichtig met het bepalen 
van het voortgangspercentage 

4.2.1. Percentage voortgang onderdeel is niet correct ---=--~.,., 

Niet (altijd) bekend wat het afschattingspercentage moet zijn 
als een onderdeel nog in productie is. 

Registreren gebeurt aan het einde 
van de week tot op 8 uur nauwkeurig Projectleider overzicht kwijt m.b.t. resultaten ~ 

Normen niet aangepast op andere uitvoeringsmethode 

/ / Onderdeel is niet gecalculeerd 

/ . / Verkeerder interpretatie begratingsregel 

3.3. Registreren op regels welke niet 
...... -T-- -"'--

begroot zijn of andersom. 

Uitvoerder heeft geen lijst ter beschikking 
met codes waarop geboekt mag worden 

3. Manuren registreren 

Schema 8 Oorzaak en gevolg diagram geconstateerde problemen manurenoverschrijding 

~ hurks bouw zuid TU/e 

dan aangenomen in calculatiefase 

4.1. Bewaking bezetting geschied niet 
t.o.v. voortgang werk 

(personeelsschema projectleider) 

4. Manuren bewaken 

Tijdige constatering van overschrijding niet mogelijk 
Niet bekend of arbeidsnormen correct zijn 
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Onderdelen 
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nietmet 
werkVolgo(de 
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worden 

Arbeidsnormen 
kunnen niet 
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worden 

Niet bekend of de 
arbeidsnormen correct 
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Uitvoerder heeft Uitvoerder heeft geen 
het te druk met lijst ter beschikking met 
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Manuren 
bewak1ng 

verloopt niet 
optimaal 

Tijdige constatering van 
overschrijding niet 

mogelijk 

Evaluatie en bewaking van manuren verloopt 
niet optimaal 

Manurenoverschrijding 
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De problematiek binnen de zwart kaders. 
De problematiek binnen de zwarte kaders wordt niet beschouwd als hoofd problematiek. De 
problematiek wordt kort toegelicht en er wordt uitgelegd waarom de problematiek niet als 
hoofdproblematiek wordt beschouwd. 

Verkeerde hoeveelheden en arbeidsnormen 
In het eerste zwarte kader wordt het probleem genoemd dat er verkeerde hoeveelheden worden 
uitgerekend, onderdelen niet worden begroot en dat er verkeerde arbeidsnormen worden 
aangenomen. Bij dit probleem is men afhankelijk van derden, dit heeft te maken met de kwaliteit 
van het bestek dat wordt aangeleverd. Hierdoor kunnen er verkeerde aannames worden gedaan, 
met betrekking tot hoeveelheden en arbeidsnormen. Een andere oorzaak is, dat er onvoldoende 
bekend is, wat er nodig is om een bepaalde activiteit uit te moeten voeren. Een voorbeeld 
hiervan is: Wanneer het aantal profielen geteld wordt, de profielen t.b.v. de negkanten (van 30 
cm) diep worden vergeten. Men gaat ervan uit, dat hier geen profielen nodig zijn. Dit probleem 
kan opgelost worden door mensen beter te scholen, zodat deze fouten niet gemaakt worden. 

Bewaken op verkeerde arbeidsnorm 
Het volgende probleem dat omkaderd staat, is dat er bewaakt wordt vanuit een verkeerde 
arbeidsnorm. Hier wordt tijdens de uitvoering overgegaan op een andere uitvoeringsmethode 
en de norm wordt dan in de werkbegroting niet aangepast. Dit is enkel een kwestie van muteren 
in de werk begroting, de arbeidsnorm aanpassen en het budget dat overblijft apart specificeren. 

Bezetting vergelijken 
In het vierde zwarte kader wordt het probleem aangegeven, dat alleen de bezetting t.o.v. elkaar 
wordt vergeleken en dat er niet gekeken wordt naar de voortgang van het werk. Dit is dus geen 
goede manier van bewaken omdat er niet gerefereerd wordt naar het voortgangspercentage. 
Hiervoor is het schema waarin dit gebeurt dan ook niet geschikt. 

2.3. PROBLT:EMSTELLJNG MANURENOVER CHRI}DING 

Vanuit de vorige subparagraaf, kan opgemaakt worden dat er dus niet bekend is of er met de 
juiste arbeidsnorm gecalculeerd wordt en dat er niet bekend is of er op tijd ingegrepen kan 
worden op het moment er overschreden gaat worden. Op basis hiervan is de volgende 
probleemstelling geformuleerd: 

De input die de uitvoering ontvangt van calculatie (de werkbegroting] is niet afgestemd op de 
nauwkeurigheid waarmee geregistreerd kan worden. Hierdoor verloopt de bewaking en 
evaluatie van manuren niet optimaal. 

Dit probleem is te wijten aan de volgende subproblemen, zoals omschreven in paragraaf 2.2. en 
te zien in de stream diagnostic chart: 

Subprobleemstellingen: 
• De manuren worden gecalculeerd voor kleine onderdelen waarvoor de uitvoerder niet 

voldoende tijd heeft om hier de verbruikte manuren voor bij te houden. 

• In de werkbegroting worden onderdelen samengevoegd waardoor arbeidsnormen niet één 
op ééngeregistreerd kunnen worden. 

• De samengevoegde onderdelen corresponderen niet met de uitvoeringsvolgorde, waardoor 
hierop niet zuiver geregistreerd kan worden en dus ook niet optimaal bewaakt kan worden. 

• Het registreren gebeurt veelal tot op 8 manuren nauwkeurig aan het einde van de week, 
waardoor deze gegevens (mogelijk) niet correct zijn. 

In schema 9 op de volgende pagina is deze problematiek schematisch weergegeven, zodat de 
relaties tussen de problemen duidelijk gesteld kunnen worden. 

~ hurks bouw zuid TU/e 
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Niet bekend of arbeidsnormen correct zijn 

De gegevens waarmee 
geëvalueerd moet worden 

zijn niet correct. 

Geregistreerde 
gegevens zijn 
niet correct. 

Manuren worden berekend m.b.v. 
arbeidsnormen geldend voor kleine 

onderdelen. 

Calculeren 

De onderdelen worden 
samengevoegd 

De manuren voor deze 
onderdelen zijn voor de 
uitvoerder in het werk 

moei k meetbaar. 

Onderdelen correspOnderen 
niet (altijd) met 

uitvoerlngsvolgorde. 

Tijdige constatering van overschrijding niet 
mogelijk 

Schema 9 Schematische weergave van de probleemstelling en subprobleemstellingen 

Wanneer de geregistreerde gegevens niet correct zijn, kan niet (tijdig) geconstateerd worden 
waar en wanneer er overschreden wordt en is het niet mogelijk tijdig in te grijpen om 
overschrijding te voorkomen. Als de geregistreerde gegevens niet correct zijn, weet men niet 
welke arbeidsnormen en processen er geëvalueerd moeten worden. Men kan dus niet nagaan of 
de arbeidsnormen waarmee er gecalculeerd wordt correct zijn. Daarnaast weet men niet welke 
activiteiten er evaluatie behoeven. Dit heeft tot gevolg dat dezelfde fouten met betrekking tot de 
uitvoering van de activiteit weer gemaakt worden, met als gevolg dat er weer overschreden gaat 
worden. Doordat deze zaken niet optimaal verlopen, blijft men kampen met de problemen welke 
er vanuit de verschillende afdelingen binnen Hurks bouw zuid worden aangewezen als 
mogelijke oorzaken voor manurenoverschrijding. 

2.4. VAN PIWRLEEMS1ELLING NAAR DOIILSTELLING 

Na aanleiding van de problemen genoemd in het vorige hoofdstuk is onderstaande doelstelling 
geformuleerd: 

Een oplossing ontwikkelen, waarin de werkbegroting van Hurks bouw zuid afgestemd is op de 
nauwkeurigheid waarmee geregistreerd kan worden, zodat de manuren met de gewenste 
nauwkeurigheid bewaakt en de arbeidsnormen geëvalueerd kunnen worden. 

De ideale situatie zou zijn: 

• Bewaken: leder moment, tot op het uur en kleinste eenheid nauwkeurig. 
• Evalueren: Arbeidsnormen geldend voor de kleinste eenheid, welke één op één 

geëvalueerd kunnen worden. 
• Het registreren kost geen tijd en moeite. 

~ hurks bouw zuid TU/e 
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De oplossing moet de ideale situatie zo dicht mogelijk naderen met in achtneming van 
onderstaande eisen. 

Eisen waaraan de oplossin~ moet voldoen: 

• Het registreren mag niet meer tijd vergen dan de uitvoerder momenteel nodig heeft om 
manuren te registreren. 

• Er mag geen twijfel zijn over de geregistreerde gegevens. 
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3. DE ONDERZOEK RE UL TA TEN VOOR DE AFSTEMMING TUSSEN DE FASES. 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten beschreven welke benodigd zijn om de 
doelstelling te kunnen bereiken. Om dit te kunnen bepalen zijn de volgende taakstellingen 
geformuleerd: 

• Onderzoeken wat gewenst is per fase; 
• de verschillende fases van calculeren, registreren, bewaken en evalueren op elkaar 

afstemmen; 
• de mogelijkheden voor de afstemming tussen de fases onderzoeken. 

Deze taakstellingen worden in dit hoofdstuk achtereenvolgens beantwoord. 

3.1. HET DOEL EN DI:: GEWENSTE NAl/WKElJRIGHF.ID VAN MANUREN CALCULEREN, 

REGI TRTIREN, BEWAKEN EN EVAWfRE."N 

In deze paragraaf worden de onderzoeksresultaten beschreven welke voortgekomen zijn uit 
taakstelling 1: Onderzoeken wat gewenst is per fase. 

1. Wat is het doel van calculeren, registreren, bewaken en evalueren? 
2. Wat zijn de gewenste nauwkeurigheden t.b.v. calculeren, registreren, bewaken en 

evalueren? 

•Wat is het doel? 
•Wat zijn de gewenste 
nauwkeurigheden? 

•Wat is het doel? 
•Wat zijn de gewenst 
nauwkeurigheden? 

Schema 10 Schematische weergave taakstelling 1. 

•Wat is het doel? 
•Wat zijn de gewenste 
nauwkeurigheden? 

•Wat is het doel? 
•Wat zijn de gewenste 
nauwkeurigheden? 

De onderzoeksresultaten zijn verkregen door het houden van interviews, informatie verkregen 
vanuit literatuur en berekeningen vanuit calculatiemethodes. De personen welke geïnterviewd 
zijn, zijn verantwoordelijk voor één of meer procesonderdelen van het calculeren, registreren, 
bewaken of evalueren. De interviews zijn gehouden middels de half gestructureerde interview 
methode en zijn terug te vinden in bijlage !I. 

3.1.1. Doel en gewenste nauwkeurigheid manuren calculeren 
In deze subparagraafworden de onderzoeksresultaten beschreven met betrekking tot het doel 
van manuren calculeren en de daarbij horende gewenste nauwkeurigheden. 

liet doel van manuren calculeren 
Het doel van manuren calculeren is: Een kostprijs berekenen voor de manuren van een project. 

Het doellijkt logisch, maar wat is daarbij de gewenste nauwkeurigheid die men wil bereiken om 
een kostprijs voor de manuren van een project te calculeren? In de volgende subparagraaf 
worden de onderzoeksresultaten gegeven tot welke nauwkeurigheid men momenteel in staat is 
manuren te calculeren en of deze nauwkeurigheid gewenst is. Het doel hiervan is een 
bandbreedte te bepalen waarmee manuren gecalculeerd kunnen worden voor een project. 
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D~ gewenste nauw!< urigheid van manuren cal ·uleren 
Binnen een bouwbedrijfwil men zo nauwkeurig mogelijk een kostprijs berekenen. Alles wat van 
deze kostprijs afwijkt kan gezien worden als een risico. Op het moment er naar boven wordt 
afgeweken, kan men een aanbesteding mislopen, wat de continuïteit van de onderneming in 
gevaar kan brengen. Op het moment het werk klaar is en er is overschreden, drukt dit op het 
projectresultaat, dit kan eveneens consequenties hebben voor de continuïteit van de 
onderneming. 

Om deze kostprijs zo "nauwkeurig mogelijk" te kunnen berekenen, zijn arbeidsnormen 
benodigd, geldend voor bewerkingen (zoals te zien in het voorbeeld in figuur5). Uit 
ervaringscijfers is gebleken dat: hoe grover de norm hoe meer de kostprijs kan afwijken. 
Nauwkeurigheid is benodigd om aanbestedingsresultaat te kunnen behalen (interview hoofd 
afdeling calculatie). Calculeren op basis van bijvoorbeeld manuren per BvO, ploegtempo's, 
manuren per bouwdeel, introduceert extra onnauwkeurigheid, in vergelijking met calculeren 
met arbeidsnormen geldend voor meer gedetailleerde onderdelen. 

Wanneer er gecalculeerd wordt op basis van bijvoorbeeld ploegtem po's, manuren per BvO, 
manuren per bouwdeel, is dit minder nauwkeurig. Dit komt omdat binnen deze eenheden de 
arbeid is opgenomen, welke gemiddeld benodigd is om dergelijke elementen uit te kunnen 
voeren. Dit betekent dat dit gemiddelde is gebaseerd op eenheden, welke gelden voor 
verschillende gebouwen. Deze gebouwen kunnen wellicht onderverdeeld worden naar dezelfde 
types, maar ieder gebouw heeft nog steeds zijn eigen specifieke kenmerken. Zo heeft ieder 
gebouw andere afmetingen, kunnen gebouwonderdelen verschillen in samenstelling en heeft 
men te maken met andere bouwplaatsomstandigheden. 

Wil men een nauwkeurigere kostprijs kunnen berekenen, dan zijn er arbeidsnormen nodig 
welke gelden voor een bewerking (zoals weergegeven in figuur 5). Met deze normstelling heeft 
men namelijk niet te maken met gemiddeldes van verschillende type gebouwen, welke 
gebaseerd zijn op grotere eenheden. 

I Code lflB Om:;ctuljving NO~M I Uren [ 

2<1 3210 F2 J regelWerk 5(})(76 0182 m1 96,00 0,200 19,2() 
24:i270 F2 undertaym. 19 mmlif. 20cm 0182 m1 12,00 0,250 3,00 
243270 F2 wrc-schrn1en 2(r150rnm. m1 :1 1,50 0 ;100 3, s 
<!43270 F2. mplx 18 mm br. 25 cm 018:2 1'111 12,00 0.250 3,00 
2•13270 lres,pa 6 mm br3S cm 0182 m1 12,00 1/,450 5,40 
24 32 ! (J dampopen la89 m2 4,60 0,050 0.24 

jooi31Jc 0182 m2 4,83 0,099 0,-48 
da.rr.premmendc laog m2 4.,60 0,050 0,24 
isolal ie m2 4,59 0,100 0,46 
mpx 1Brnm m2 4,80 0,750 3,60 
regelwerk 20'5Crnm ml 1S,OO 0.150 2,70 

m1 17,40 0.180 3,13 
182,()4 

Figuur 5 Arbeidsnormen geldend voor gedetailleerde onderdelen 

Door deze normen te koppelen aan de uitgetrokken hoeveelheden, kan de arbeid voor een 
project berekend worden. Dit is binnen Hurks bouw zuid de maximale nauwkeurigheid welke 
bereikt kan worden. De gewenste eenheden die hierbij gehanteerd worden, zijn dus 
arbeidsnormen geldend voor bewerkingen. De vraag die hierbij vervolgens gesteld moet worden 
is, welke nauwkeurigheid kan hierbij bereikt worden en is deze nauwkeurigheid vervolgens ook 
gewenst? 

Theoretische nauwkeurigheid. 
Tot welke nauwkeurigheid is men in staat om manuren te calculeren voor een project? Zoals uit 
het voorbeeld op de vorige pagina op te maken valt, wordt de arbeid berekend tot op minuten 
nauwkeurig. Maar is deze nauwkeurigheid maatgevend? Om deze nauwkeurigheid te kunnen 
berekenen is onderzocht welk element in het calculatieproces de grootste onnauwkeurigheid 
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heeft. Om deze onnauwkeurigheid duidelijk te kunnen stellen wordt eerst de opbouw van een 
arbeidsnorm nader toegelicht. 

Waaruit bestaat een arbeidsnorm? 
In tabel 2 is weergegeven waaruit een arbeidsnormis opgebouwd. De begrippen uit het schema 
worden nader toegelicht. 

Arbeidsnorm 

Directe tijd /netto tijd 

Storingstoeslagen 

~ Onregelmatige handelingen .... 
QJ Bijkomende handelingen .... 
u 
QJ Rust toeslagen ... 

"C 
c: Persoonlijke verzorging -

Aan en afloop verliezen 
Tabel 2 Schematische weergave van de opbouw van een arbe1dsnorm (SAOB, 1991) 

De netto bewerkingstijd (oftewel de directe bewerkingstijd) is de tijd waarbinnen een ervaren 
geoefende werknemer gemiddeld een taak kan voltooien. Deze netto bewerkingstijd is slechts 
een deel van de tijd die onder normale omstandigheden nodig is. Zowel met het opnemen van 
noodzakelijke rust als met het voorkomen van een aantal verstoringen van het werk, wordt door 
middel van toeslagen rekening gehouden. Om de gemiddelde bewerkingstijd van een taak te 
bepalen, worden bij de netto bewerkingstijd toeslagen opgeteld. Van een arbeidsnormis pas 
spraken als er; een veelvoud van waarnemingen, over tijdsbestedingen van verschillende 
ploegen op diverse bouwplaatsen geanalyseerd zijn. 

Directe/netto tijd en indirecte tijd 
Wanneer een tijdstudie gemaakt wordt van een taak, dan ontstaat er een overzicht van de 
gedurende de waarnemingsperiade verrichte handelingen. Een aantal van deze handelingen zijn 
absoluut noodzakelijk om de betreffende taak te kunnen uitvoeren. De som van deze 
handelingentijden vormt de totale directe tijd. De overige waargenomen handelingen en 
activiteiten behoren tot de indirecte tijd. De directe tijden of netto tijden zullen alleen fluctueren 
door een verschil in werktempo, vooropgesteld dat de werkmethode en het gebruikte 
gereedschap gelijk blijven. De indirecte tijd wordt in belangrijke mate beïnvloed door de 
werkomstandigheden, bouworganisatie, etc. 

In bijlage III is een uitgebreide omschrijving terug te vinden hoe een arbeidsnorm is opgebouwd. 

Afwijking arbeid:norrn 
Er zijn verschillende invloedsfactoren aan te wijzen waardoor een arbeidsnorm kan afwijken, 
zoals: Afmeting en hanteerbaarheid van materialen, werkmethode, materieel, 
werkomstandigheden, jaargetijde, verwerkingspiek en seriegrootte (ing C.M. de Bruijn). Een 
afwijking kan zowel positief als negatief zijn. Statistisch gezien is de kans dat een afwijking 
negatief is, even groot als de kans dat een afwijking positief is. Dit betekent, hoe meer 
arbeidsnormen er zijn, hoe kleiner de gemiddelde afwijking is. 

Tijdens het participerend observeren is de tijd per arbeidsnorm bijgehouden, zoals te zien in 
grafiek 3 wijkt de ene arbeidsnorm positief af en de andere negatief. 
Maar wat mag een arbeidsnorm afwijken, voordat er sprake is van een onacceptabele afwijking, 
wat is nog wel gewenst en wat is niet meer gewenst? Binnen Hurks bouw zuid, is er sprake van 
een onacceptabele overschrijding op het moment een arbeidsnorm meer afwijkt dan 12,5%. Het 
argument hiervoor is, dat de normstelling binnen deze afwijking bepaald is, wordt hier buiten 
getreden, dan is er sprake van een onacceptabele afwijking (interview hoofdcalculatie). 
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Gerealisserde norm vs. gecalculeerde norm 

• Gerealiseerde norm 

Gecalculeerde norm 

Grafiek 3 Gemeten resultaten participerend observeren, gecalculeerde arbeidsnorm vs. gerealiseerde arbeidsnorm 

De maa lgevende nauwkeurigheid 
Binnen Hurks bouw zuid is het manurenbudget direct berekend met behulp van arbeidsnormen. 
Een individuele arbeidsnorm kan afwijken, maar meerdere normen vertonen een veel kleinere 
afwijking die tot 0 kan naderen. (Het is namelijk zo, dat de bandbreedte waarin realisaties vallen 
bij een grote populatie kleiner is dan de bandbreedte bij een kleine populatie). 

Het uitgangspunt is, dat de afwijking waarmee de manuren berekend worden voor een project 
praktisch gelijk is aan 0. 

Maar, is het theoretisch gezien mogelijk binnen deze kleine nauwkeurigheid te blijven? Om deze 
nauwkeurigheid te kunnen berekenen is onderzocht welk element in het calculatieproces de 
grootste onnauwkeurigheid heeft. 

Deze grootste onnauwkeurigheid is gevonden binnen het personeelsschema dat opgesteld wordt 
door de projectleider en uitvoerder. Om uit te kunnen leggen op basis waarvan de te bereiken 
nauwkeurigheid berekend is, wordt kort omschreven hoe het personeelsschema werkt. 

Uitleg per ·oneel' dwma 
De projectleider maakt in samenspraak met de uitvoerder een personeelsschema (zie bijlage IV 
voorbeeld personeelsschema projectleiding). In dit schema wordt op basis van de onderdelen 
vanuit de begroting en de overallplanning bepaald hoeveel mensen er gedurende een bepaalde 
periode op de bouwplaats werkzaam mogen zijn (bezetting). Het schema is een directe afgeleide 
van de overallplanning. Hierin is het optimale bouwproces volgens Hurks bouw zuid bepaald 
(zie verklarende woordenlijst definitie overallplanning). 

Een onderdeel is op gebouwd uit meerdere bewerkingen, in figuur 6 op de volgende pagina is de 
opbouw van het onderdeel betonwerk fundatie te zien (zie ook eerste regel uitleg 
personeelsschema projectleiding figuur 7). In totaal zijn dit 520,21 manuren. Op deze manier 
worden de manuren voor ieder onderdeel berekend. 
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Figuur 6 Opbouw onderdeel betonwerk fundatie 

Het aantal manuren dat er per week aan een onderdeel besteed mag worden, wordt berekend 
door het aantal manuren dat voor een onderdeel beschikbaar is, te delen door het aantal weken 
dat de activiteit volgens de planning mag duren (doorlooptijd). Dit resulteert in het aantal uren 
dat beschikbaar is voor een bepaald onderdeel in een week. Dit wordt vervolgens gedaan voor 
alle onderdelen. Uiteindelijk resulteert dit in een x-aantal manuren dat beschikbaar is per week, 
door dit aantal manuren te delen door het aantal uren dat in een werkweek beschikbaar is ( 40 
uren) kan het aantal bouwplaatsmedewerkers berekend worden, dat in die week ingezet moet 
worden (bezetting). 

Op figuur 7 is een gedeelte uit het personeelsschema samengevat en is weergegeven welke 
onderdelen er bijvoorbeeld kunnen zijn, hoeveel manuren ervoor beschikbaar zijn en hoe deze 
manuren vervolgens verdeeld worden over de doorlooptijd. Op de onderste regel is het 
beschikbare aantal manuren per week te zien. Op basis van dit aantal manuren bepaalt men 
uiteindelijk de personeelsinzet Het kan niet zo zijn, dat er in die week 7,1 
bouwplaatsmedewerkers aanwezig zijn. Daarom wordt dit binnen Hurks bouw zuid afgerond op 
7 bouwplaatsmedewerkers. Van hen wordt geacht dat men in staat is, deze onderdelen binnen 
het afgeronde aantal manuren uit te kunnen voeren. 

PERSONEELSPLANN.ING 

Onderdelen Manuren 
Apr Mei 

Week nr. 11 ~ 13 14 IS 16 17 18 19 :o 
m~nur~n ~Qro<Jl 

~ Doorlooptijd no. :;tabu Code Onderdeel uitdrillal 15-3-10 

21 215010 Betonwerk fundatie 52C ..,.. ,. .,. ?at 14 " ". 
23 234245 BG-vloer: kanaalplaten 20C :s 21 as as a :IS zs a 
21 213250 BG-vloer: op zand 2 7 

21 213260 Betonwerk kolommen se li ~ 

21 215045 Betonwerk wanden 352S ... • • *· ljq .... ~·· . 

23 234210 Betonwerk breedplaatvloeren 545 ·.~ -~· ·~ . .., -~ 
22 226220 Stelwerk metselwerk: profielen J86 

~nuren l 0 74 99 284 284 459 459 459 385 385 

rr.;snweken 0,0 1,9 2,5 7,1 7,1 11,5 11,5 11,5 9,6 9,6 

Afg~rond op h~!e m"nweken - 2 2 7 7 11 11 11 JO JO 

In manu~ . .., 80 80 280 280 440 440 440 400 400 

Beschikbare manure per week 

Figuur 7 Uitleg personeelsschema projectleiding 
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Het aantal te besteden manuren per week wordt berekend op basis van de bezetting zoals deze 
berekend is in het personeelsschema. Dit betekent dat er altijd wordt afgerond op hele 
manweken, deze afronding op hele manweken is de grootste onnauwkeurigheid welke 
voorkomt. Doordat er wordt afgerond op hele manweken ontstaat er een afrondingsverschil, 
zoals weegegeven in figuur 8. Hier worden 284 manuren gedeeld door 40 (aantal manuren per 
week) dit resulteert in 7,1 bouwplaatsmedewerkers per week. Dit wordt vervolgens afgerond op 
7 bouwplaatsmedewerkers en wordt dan weer vermenigvuldigd met 40, dit resulteert in 280 
beschikbare manuren per week. Dit is het budget waarvoor men deze onderdelen uit moet 
kunnen voeren. 

Apr M~i 

L 12 13 14 15 16 17 18 19 zo 21 

- Doorlooptijd 

74 '14 ,.. ~ ~ 14 M 

zs 2S 25 a Z5 is if z5 Z5 

2:S Zl 

UI l.tO uo 160 110 UI uo 110 

:00 - .200 210 210 !Go 

74 99 284 284 Totaalurenpervveek 
0 1,9 ::,s 7,1 7,1 

2 2 7 7 
Afrondini op hele rnanvveken 

80 80 280 280 440 440 440 400 400 400 

Beschikbare manure per week 

Figuur 8 Afrondingsverschil personeelsschema in manweken 

Op deze manier ontstaat er in iedere week een afrondingsverschil. Deze afronding op hele 
manweken is uiteindelijk de grootste onnauwkeurigheid welke voorkomt binnen het 
calculatieproces. Maar in welke bandbreedte resulteren deze afrondingsverschillen en vindt 
men deze bandbreedte vervolgens acceptabel om manuren binnen te calculeren? Deze 
bandbreedte is berekend door de beschikbare personeelsplanningen van verschillende 
projecten te analyseren. Deze analyse wordt in de volgende subparagraaf omschreven. 

Analy e personeel planningen 
De personeelsplanning zoals deze in de vorige sub-paragraaf omschreven is, wordt binnen 
Hurks bouw zuid nog niet overal toegepast. Er is een vijftal projecten gevonden waarbij deze 
planning zorgvuldig is/wordt toegepast. Op basis hiervan is de analyse gemaakt. 

In grafiek 4 zijn de afrondingsverschillen voor het project Leefdaal per week in uren te zien. De 
twee dikke zwarte lijnen geven de bandbreedte weer, waar tussen de verschillen zich bevinden, 
de bandbreedte bevind zich bij dit project tussen de -20 en 20 uur. 
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Grafiek 4 Afrondingsverschillen in uren voor het Project Leefdaal 

Dit zegt op zich nog niets over de nauwkeurigheid welke behaald kan worden. Een afwijking van 
20 uur, waarvoor 400 uur beschikbaar is, is relatief minder dan een afwijking van 5 uur 
waarvoor 40 uur beschikbaar is. Het afrondingsverschil wordt minder naarmate het aantal uren 
meer wordt, want dan kan er afgerond worden op meer mensen. In grafiek 5 is het maximale 
afwijkingspercentage in een week weergegeven als wordt afgerond op hele mensen ( 40 uur) . 
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Grafiek 5 Maximale afwijking. afhankelijk van bezetting in aantal mensen . 
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mensen 

Daarom zijn voor de afrondingsverschillen van de projecten betrouwbaarheidsintervallen 
berekend. Dit betrouwbaarheidsinterval is de theoretische nauwkeurigheid, waartoe Hurks 
bouw zuid in staat is, manuren te calculeren. De gegevens en bijbehorende berekeningen en 
toelichtingen zijn terug te vinden in bijlage V. 

Voor de afzonderlijke projecten en voor de projecten samengevat is een 95% tweezijdig 
betrouwbaarheidsinterval berekend (Tabel 3). 
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95% Tweezijdig bi 

Project Onder Boven 

Project 1 -0,041 -0,012 

Project 2 -0,010 0,029 

Project 3 -0,060 -0,010 

Project 4 -0,044 0,012 

Project 5 0,012 0,053 

Projecten samengevoegd -0,040 -0,010 
Tabel 3 Betrouwbaarhe1dsmtervallen per project en projecten samen 

Indien de projecten zouden worden samengevoegd tot één geheel, ligt deze nauwkeurigheid 
tussen de -1,0% en - 4,4%. Als er een betrouwbaarheidsinterval voor alle projecten welke in 
uitvoering zijn binnen Hurks bouw zuid, berekend wordt, zou dit de bedrijfsbrede 
nauwkeurigheid moeten zijn. 

Gesteld kan worden: Naarmate het aantal onderdelen en de periode waarover deze uitgevoerd 
moeten worden groter wordt, wordt het betrouwbaarheidsinterval smaller. Anders gezegd, naar 
mate er meer onderdelen over een langere periode te verdelen zijn, wordt de gemiddelde 
afwijking kleiner. 

Dit kan ook terug gezien worden in de betrouwbaarheidsintervallen (zie bijalge V). Per 
bouwfase zijn de betrouwbaarheidsintervallen namelijk breder, bij de projecten afzonderlijk wat 
smaller en bij de samengevoegde projecten (bedrijfsbreed) is het interval het smalst. Zoals 
geschematiseerd weergegeven in schema 11. 
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Niveau's waarvoor manuren berekend worden 

Schema 11 Afwijking t.o.v. begroot voor de verschillende niveau's 
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Voorbeelden ter verduidelijking: 

Voorbeeld 1: 
Wanneer er een onderdeel uit te voeren is, waar 100 manuur per week besteed mag worden, 
heeft men 3 mensen nodig, 
100 beschikbare manuren/40 uren tellende werkweek =2,5 mensen= 3 mensen. 

Dit resulteert in het volgende afrondingsverschil: 
3 mensen* 40 uren tellende werkweek= 120 uren 
(120-100 beschikbare manuren)/120 = 0,166 = 17%. 

Dit over een periode van 10 weken is een afrondingsverschil van 17%, gedurende de periode 
van 10 weken. 

voorbeeld 2: 
Wanneer er twee onderdelen uit te voeren zijn, waar er voor het ene onderdeel100 manuur per 
week besteed mag worden, in de eerste 5 weken en voor het andere onderdeel mag 90 manuur 
per week in de volgende 5 weken besteed worden. Resulteert dit in de volgende 
afrondingspercentages: 

In de eerste 5 weken is sprake van een afrondingsverschil van 17% (dezelfde berekening als 
hiervoor). 

In de volgende 5 weken heeft men 2 mensen nodig, want: 
90 beschikbare manuren/40 uren tellende werkweek= 2,25 mensen= 2 mensen 

2 mensen* 40 uren tellende werkweek= 80 uren 
((80-90 beschikbare manuren)/80)=-0.125= -12,5% 

Gemiddeld genomen over die periode is dat een afrondingsverschil van ((17 -12.5/2)= 2,25%. 

Gewenste nauwkeurigheid 
Wanneer het resultaat met betrekking tot de verbruikte manuren op een project binnen de 
bandbreedte blijft welke geldig is voor het project, is er in theorie sprake van een acceptabele 
overschrijding. Maar wat betekent deze theoretisch acceptabele overschrijding voor het project 
resultaat? Hiervoor is tabel4 gemaakt In deze tabel is de maximale afwijking (overgenomen 
vanuit tabel 3), uitgerekend als percentage van de aanneemsom. Dit is uiteindelijk de maximale 
druk op het resultaat, als er nog binnen de bandbreedte gebleven wordt. 

Project 1 Project 2 Project 3 Project4 Project 5 

Aanneemsom € 7.100.000,00 € 22.347.000,00 € 12.500.000,00 € 6.000.000,00 € 5.500.000,00 

Totaal loonkosten €495.544,00 € 894.240,00 € 908.352,00 € 393.984,00 € 648.972,00 

Aantal manuren 13.765 24.840 ! 25.232 10.944 18.027 

Manuurtarief €36,00 €36,00 i €36,00 €36,00 €36,00 

%Manuren t.o.v. 
6,98% 4,00% 

aanneemsom 
7,27% 6,57% 11,800/o 

Max. overschrijding 4,10% 3,00% 6,60% 4,400/o 5,000/o 

Max. overschr. € 20.317,30 € 26.827,20 €59.951,23 € 17.335,30 €32.448,60 

Druk op het resultaat 0,29% 0,12% 0,48% 0,29% 0,59% 

Tabel 4 Maximale overschrijding binnen bandbreedte project als percentage van de aanneemsom 
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Als deze theoretisch acceptabele druk op het resultaat vergeleken wordt met de druk op het 
resultaat van de geanalyseerde projecten, dan lijkt het of er bij twee/drie projecten (project 
1,3,6) geen sprake is van een onacceptabele overschrijding. Dit is niet hard te maken omdat er 
bij deze projecten geen personeelsplanning aanwezig is waarmee de bandbreedtes vergeleken 
zouden kunnen worden. 

Grafiek 6 Druk op het projectresultaat van de projecten uit de analyse fase. 

Maar vindt men deze theoretisch acceptabele overschrijding zelf ook acceptabel? Dit is getoetst, 
door navraag te doen bij het hoofd van de afdeling calculatie. De achterliggende theorie en de 
tabel zijn doorgesproken en hier is de vraag bij gesteld of de bandbreedte welke geldt voor de 
manuren van het project en de daaraan gekoppelde druk op het resultaat acceptabel zijn. Het 
antwoord hierop is; De bandbreedte wordt als acceptabel beschouwd, met als argument: Als er 
momenteel binnen deze bandbreedtes gebleven zou worden zouden we zeer tevreden zijn. 

Deze bandbreedte wordt dan ook beschouwd als de "gewenste nauwkeurigheid" waarmee 
manuren gecalculeerd kunnen worden voor een project. 

Gewenste nauwkeurigheid manuren calculeren: 95 o/o betrouwbaarheidsinterval, 
afrondingsverschillen welke ontstaan bij de bepaling van de personeelsinzet 

In formulevorm kan de bandbreedte als volgt berekend worden: 

[X ± Z0,025 ~] Voor een uitgebreidere uitleg wordt verwezen naar bijlage V, statistische 

berekeningen. 

X = gemiddelde afwijking 
n = aantal werkweken 
!.{ = de verwachte waarde van x 
a = standaarddeviatie 

(J 

Fn = variantie 

Z 0,025 is het oppervlak onder de Gauss kromme en kan 
gevonden worden in de tabel, geldend voor de standaard 
normale verdeling in het statistisch compendium. 
Schematisch weergegeven ziet dit er als volgt uit: 

lower 
limit 

x upper 
limit 

Figuur 9 Schematische weergave z 0,025 
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3.1.2. Dot!! en ge1venste nauwkeurigheid manuren registreren 
In deze subparagraaf is het doel en de daarbij horende gewenste nauwkeurigheid geformuleerd 
met betrekking tot het registreren van manuren. 

Het tloel van manuren registr·eren 
Gegevens welke geregistreerd worden dienen altijd als input voor een ander proces, er wordt 
nimmer geregistreerd om te registreren. Zo ook binnen het proces van manuren beheersen. 
Registreren van data is dus noodzakelijk om een ander doel te kunnen bereiken. Vanuit dit 
gegeven is het volgende doel geformuleerd: 

Data verzamelen om ten tijde van de uitvoering te kunnen bewaken en aan het einde van het 
project te kunnen evalueren. 

De gew nste registratienauwkeurigheid 
De gewenste registratienauwkeurigheid, is geheel afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee 
men wenst te bewaken en te evalueren. 

, 
• Evalueren Calculeren 

, Bewaken Registreren 

• 
Figuur 10 Weergave gewenste registratienauwkeurigheid 

Uit bovenstaande stellingen kan opgemaakt worden dat registreren afhankelijk is van een 
bepaalde nauwkeurigheid welke men na wil streven tijdens hetbewakings-en evaluatieproces 
(zie ook conclusies hoofdstuk 2). 

3 1. 3 Doel en gewenst IWUl.o"keuri heicl manuren bewaken 
In deze subparagraafwordt het doel van manuren bewaken geformuleerd en worden de 
onderzoeksresultaten weergegeven waaruit vervolgens de gewenste nauwkeurigheid met 
betrekking tot het bewaken van manuren is bepaald. 

Het doel van manuren bewaken 
Binnen Hurks bouw zuid zijn verschillende mensen in verschillende functies geïnteresseerd in 
de ontwikkeling van de manuren op een project. Zo is de directie vooral geïnteresseerd in het 
prognose-eindresultaat van de manuren op een project. Voor het bepalen van dit prognose
eindresultaat is de projectleider verantwoordelijk. Hij wil een bepaalde zekerheid hebben dat de 
prognose die hij maakt correct is. De berekening die hij daarvoor hanteert is gebaseerd op het te 
verwachten aantal mensen dat hij op de bouwplaats in de toekomst nodig heeft om het gebouw 
te kunnen realiseren. Daarnaast wil de projectleider er ook op toe kunnen zien dat dit resultaat 
behaald wordt. Hiervoor wordt de voortgang van de productie uitgezet ten opzichte van het 
aantal verbruikte manuren. 

De projectleider wil er ook op toe kunnen zien dat de uitvoerder daadwerkelijk zijn opgedragen 
productie realiseert met het aantal mensen dat de projectleider gedurende de uitvoering 
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beschikbaar stelt. Indien dit niet gebeurt, worden de toegestane manuren overschreden en is er 
sprake van manurenoverschrijding en zal er bijsturing in het proces plaats moeten vinden. Het is 
van belang om tijdig te signaleren zodat bijsturing nog mogelijk is. Samengevat is hieruit 
onderstaande doelstelling t.b.v. manuren bewaken geformuleerd: 

De toegestane manuren vergelijken met de verbruikte manuren. zodat tijdig geconstateerd kan 
worden wanneer er overschreden wordt. 

Manuren bewaken 

Hoeveelheid 

Ar~idsnorm Toegestane manuren 
Vergeiijking resultaat Bijsturing 

Voortgangspercentag~ Geregistreerde manuren 

Schema 12Schematische weergave manuren bewaken 

Op welk niveau de toegestane manuren met elkaar vergeleken moeten worden om tijdig te 
constateren wanneer er overschreden wordt, welk niveau hierbij gewenst is, is onderzocht in de 
volgende subparagraaf. Binnen dit onderzoek gaat het er om, om te signaleren op welk moment 
er bijgestuurd moet worden. Het ingrijpen zelf en de manier waarop valt buiten de context van 
dit onderzoek. 

Om de toegestane manuren tijdens de uitvoering te kunnen vergelijken met de verbruikte 
manuren, zijn er twee elementen nodig te weten: 

• Geregistreerd aantal manuren op een bepaalde activiteit. 
• Bijv. bestede manuren aan betonwerk kelder. 

• Een moment van voortgangbepaling per geregistreerde activiteit. 
• Bijv. Een maal per maand de geproduceerde hoeveelheid betonwerk 

kelder bepalen. 
Er is onderzoek gedaan naar de gewenste nauwkeurigheden om te kunnen bewaken, dit is 
gedaan door interviews te houden bij de verantwoordelijke personen binnen Hurks bouw zuid, 
informatie verkregen vanuit literatuur en gegevens vanuit het participerend observeren. 

Gewenst e~nheid waarop geregl ;treerd moel worden. 
Over de eenheid waarop geregistreerd moet worden om op een goede manier manuren te 
kunnen bewaken, zijn de meningen eenduidig. De uitvoerders binnen Hurks bouw zuid zeggen 
afzonderlijk van elkaar, dat er bewaakt moet worden op ploegtaken. Dit blijkt ook uit een studie 
welke is uitgevoerd door progresbouw (Progresbouw, 1979). Zij hebben onderzoek gedaan naar 
de arbeidskosten bewaking in het aannemingsbedrijf. Zij geven het advies taaksgewijs te 
bewaken. Daarnaast blijkt uit de interviews gehouden onder de uitvoerders binnen Hurks bouw 
zuid (zie bijlage 11). De uitvoerders zeggen; "Ik stuur mijn mensen aan op ploegtaken". Op dit 
niveau kunnen zij mensen aansturen en dus ook bijsturen. Hiervoor is het dan ook noodzakelijk 
dat zij kunnen zien wat de prestaties van een ploeg zijn. 

Gewen. l mometll n voortgangbepaling 
Over het tijdstip van voortgangbepaling is binnen Hurks bouw zuid niet iedereen eenduidig. Uit 
een interview met een ervaren uitvoerder blijkt, dat hij bij voorkeur wekelijks de voortgang per 
ploegtaak zou willen bepalen (interview Uitvoerder). Op deze manier zit hij er dicht op en kan 
hij tijdig bijsturen. Hij geeft aan dat dit met name in het begin van belang is, omdat hij dan 
meteen ziet of het proces binnen het budget wordt uitgevoerd. Als dit niet het geval is, zou er 
ingegrepen moeten worden. Een andere uitvoerder heeft enkel ervaring met het afschatten op 
een groter niveau, maar geeft wel aan dat hij dit op een lager niveau zou willen doen, omdat hij 
dan dichter op het proces zit. Hij denkt zelfs dat hij met een tijdige bewaking zijn mensen beter 
zou kunnen motiveren. Een andere uitvoerder weet het niet precies, hij doet dit op basis van 
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ervaring en door terug te beredeneren naar de cyclustijd. Als de activiteiten niet binnen deze tijd 
uitgevoerd kunnen worden, wordt er in ieder geval overschreden. 

Het hoofd calculatie is hier ook scherp in, hij zegt dat er minimaal wekelijks bewaakt moet 
worden. Daarnaast is ook uit een studie naar arbeidskosten bewaking in het aannemingsbedrijf 
gebleken, wanneer men een efficiënte manurenbewaking wil voeren, een wekelijkse 
standopname noodzakelijk is (Progresbouw, 1979). In deze studie zijn verschillende intervallen 
van bewaking bij verschillende bedrijven met elkaar vergeleken en hieruit is geconstateerd dat 
de bedrijven met een wekelijkse manuren bewaking het beste scoren. 

Gewenste eenheden 
Geregistreerd aantal manuren op een bepaalde activiteit: 

Bestede manuren van een ploeg aan een ploegtaak in een week. 

Een moment van voortgangbepaling per geregistreerde activiteit: 

Productie van een ploegtaak in een week. 

Gewen'ite nauwkeurigheid 
Zoals blijkt uit paragraaf 4.1, kunnen de manuren per onderdeel gecalculeerd worden tot op de 
minuut. Vervolgens worden de budgetten voor deze onderdelen per week afgerond op hele 
manweken, omdat Hurks bouw zuid alleen hele mensen in een week in wenst te zetten. De 
bandbreedte welke hieruit ontstaat vindt men projectbreed acceptabel. Hier moet vervolgens 
binnen gebleven worden. Wordt hier buiten getreden, dan is er sprake van een ongewenste 
overschrijding. 

Inmiddels is het niveau bekend wanneer het nog mogelijk is om bij te sturen. Er is echter geen 
bandbreedte gegeven waar binnen gebleven moet worden om te kunnen signaleren, wanneer er 
buiten een acceptabele grens wordt getreden, zodat bekend is wanneer er ingegrepen moet 
worden. Dit is noodzakelijk omdat de gecalculeerde gegevens af kunnen wijken t.o.v. de 
werkelijkheid, maar welke afwijking is nog acceptabel en welke niet? 

De consequentie van het afronden op hele manweken is het volgende: De maximale afronding 
per week, is plus of min 20 manuur (een halve werkweek). De maximaal mogelijke bandbreedte 
waar binnen gebleven moet worden, is dus gelijk aan die+/- 20 uren per week. Dit betekent dat 
de maximale afwijking in een week waar binnen gebleven moet worden afhankelijk is van de 
wekelijkse bezetting (N): 

p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A 50% 25% 17% 13% 10% 8,3% 7,1% 6,3% 5,6% 5,0% 4,5% 4,2% 3,8% 3,6% 3,3% 3,1% 2,9% 2,8o/t 

P = Aantal manweken waarop wordt af gerond 

N = Bezetting in personen 

A= Maximaal afwijkingspercentage in een week 

20 1 

A = 40 * N * P = 2 * N * P 

Omdat er altijd wordt afgerond op maximaal één hele manweek, is het aantal manweken 
waarmee afgerond wordt (P)gelijk aan 1. Naarmate er meer manuren te besteden zijn, wordt het 
maximale afwijkingspercentage in een week minder, zoals te zien in onderstaande grafiek. 
Geconcludeerd kan worden, dat de maximale afwijking+ I- 20 uren per week kan zijn. 
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Grafiek 7 Maximale afwijking in een week, als wordt afgerond op één manweek 

Gesteld kan worden: 
Wordt er buiten de toegestane afwijking per week getreden, zal onderzocht moeten worden, 
welke ploegtaak hier verantwoordelijk voor is. De bewakingsnauwkeurigheid is dan de 
bandbreedte per week. 

De toegestane afwijkingen per week is nu bekend. Hieruit zou geïnterpreteerd kunnen worden: 
als er iedere week 20 uren overschreden wordt, wordt er binnen de gewenste bandbreedte 
gebleven, is er dus geen sprake van overschrijding. Dit is echter niet het geval, want de kans dat 
er in de ene week plus 20 uren wordt afgeweken, is net zo groot als er in de andere week- 20 
uren wordt afgeweken. 

Om deze afwijkingen te kunnen beheersen, moet er projectbreed een bandbreedte bepaald 
worden, waar binnen gebleven moet worden, zodat geconstateerd kan worden of er sprake is 
van een structurele afwijking of van een incident. Deze bandbreedte is al eerder berekend in dit 
hoofdstuk, namelijk de bandbreedte waar men toe in staat is, manuren voor een project te 
calculeren. De 95% betrouwbaarheidsintervallen welke hier berekend zijn, zijn gebaseerd op de 
afrondingsverschillen van de manbezetting per week van een project. Projectbreed gezien zou 
men hier dus binnen moeten blijven. 

Gewenste nauwkeurigheden waar men projectbreed binnen moet bewaken: Bandbreedte 
project: 95 o/o betrouwbaarheidsinterval, afrondingsverschillen welke ontstaan bij de bepaling 
van de personeelsinzet 

Voorbeeld hewaking 
Om te kunnen sturen dat er binnen de bandbreedte geldend voor het project gebleven wordt, is 
het bewakingsniveau op ploegtaken vereist. Op ploegtaak niveau wil men wekelijks kunnen 
signaleren of er overschreden wordt of niet. Hiervoor is de toegestane bandbreedte per week 
nodig, wordt deze overschreden, zal geconstateerd moeten worden welke ploegtaak hiervoor 
verantwoordelijk is. 

In schema 13 is een voorbeeld gegeven hoe geconstateerd kan worden wanneer er sprake is van 
een overschrijding. In de onderste rij is te zien dat de toegestane afwijking per week en de 
toegestane afwijking van het project overschreden wordt in week 4. Dit geeft aan dat onderzocht 
moet worden welke ploegtaak/ploegtaken hier verantwoordelijk voor is/zijn. Hiervoor moet 
terug gekeken worden naar de gerealiseerde afwijkingen op ploegtaak niveau. Hierbij is te zien 
dat er in week 4, ploegtaak 6 voor 30% overschreden is. Op dat moment is er dus bijsturing voor 
die ploegtaak noodzakelijk. 
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Schema 13 Voorbeeld bewaking vanuit bandbreedtes 

Opmerking: De gerealiseerde afwijking is het procentuele verschil tussen de verbruikte 
manuren en de toegestane manuren. De toegestane manuren zijn berekend door de 
geproduceerde hoeveelheid van de onderdelen te vermenigvuldigen met de arbeidsnormen 
vanuit de begroting geldend voor desbetreffende onderdelen. Deze gerealiseerde afwijking dient 
vervolgens vergeleken te worden met de toegestane afwijkingen (de bandbreedtes). Is de 
gerealiseerde afwijking groter of kleiner dan de toegestane afwijkingen, dan is sprake van een 
onacceptabele afwijking. 

3.1.4. Doel en gewenste nauwkeurigheid manuren evolut!ren. 
In deze paragraafwordt het doel van manuren evalueren bepaald en de gewenste 
nauwkeurigheden welke er nodig zijn om dit doel te kunnen bereiken. 

Het doel van manuren evalueren 
Het doel van het evalueren van manuren is tweeledig, Hurks bouw zuid wil weten wat er 
mogelijk verkeerd is gegaan binnen een proces, zodat dit in de toekomst voorkomen kan 
worden. Daarnaast wil Hurks bouw zuid dergelijke verbeteringen ook door kunnen rekenen in 
de kostprijs, om in de toekomst afwijkingen te voorkomen. Om dit te kunnen bereiken zijn 
onderstaande doelstellingen geformuleerd: 

1. Fouten en leerpunten in processen te kunnen benoemen. zodat deze in de toekomst 
voorkomen/meegenomen kunnen worden. 

2. Afwijkingen in calculatiegegevens kunnen constateren. zodat afwijkingen geanalyseerd 
kunnen worden en in de toekomst in de kostprijs doorgerekend kunnen worden. 

De gewenste evaluatae nauwkeurigheden. 
De gewenste nauwkeurigheden om foutenfleerpunten in het proces te kunnen benoemen, 
kunnen op hetzelfde niveau gesteld worden als het registratieniveau waarmee Hurks bouw zuid 
manuren wenst te bewaken (ploegtaken). Dit is eenvoudig te verklaren omdat in het 
bewakingsproces ook fouten in het proces gesignaleerd moeten kunnen worden om bij te 
kunnen sturen. De fouten welke in het proces gesignaleerd moeten kunnen worden om bij te 
kunnen sturen, zijn dezelfde fouten welke geëvalueerd moeten worden, als blijkt dat de 
bijsturing niet geslaagd is (niet geslaagd, betekent dat er buiten de bandbreedte getreden is). Het 
zelfde geldt voor de leerpunten, wordt er positiefbuiten de bandbreedte getreden, moet er 
aangegeven kunnen worden waarom. Dit niveau ligt dus op ploegtaak niveau, want een 
uitvoerder stuurt zijn mensen aan in ploegen en kan dus ook op dit niveau aangeven waarom er 
een afwijking is (zie verdere onderbouwing vorige paragraaf). Het evaluatieniveau hoeft hier 
dus niet vanaf te wijken. 
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Gewenste nauwkeurigheid om foutenfleerpunten in processen te kunnen benoemen, zodat deze 
in de toekomst voorkomen kunnen worden: Ploegtaken welke er bij een project aanwezig zijn. 

Wil men een afwijking in een arbeidsnorm kunnen constateren, zouden de manuren per 
arbeidsnorm geregistreerd moeten worden, zodat geconstateerd kan worden of er buiten de 
bandbreedte geldend voor de arbeidsnorm getreden wordt. De arbeidsnormen zijn echter al 
gebaseerd op een groot aantal metingen en uit het verleden is gebleken dat deze normen correct 
zouden moeten zijn (interview hoofd afdeling calculatie). Deze normen worden dan ook als 
uitgangspunt gehanteerd binnen Hurks bouw zuid. 

Het constateren of de arbeidsnormen correct zijn, is niet het directe doel dat men binnen Hurks 
bouw zuid wenst te bereiken met de registratiegegevens ten behoeve van de evaluatie van 
manuren. Wat men wel wenst te bereiken met deze gegevens, is dat men op een groter niveau 
wil weten of de gecalculeerde gegevens correct zijn. Men wil aan het einde van een project 
kunnen constateren (indien er geen proces fouten zijn gemaakt) of de gecalculeerde gegevens 
binnen de bandbreedte vallen waarmee men in staat is manuren te calculeren. Indien hier van 
afgeweken wordt, zal men wel opnieuw arbeidsnormen moeten meten welke gelden voor dat 
proces. 

Het registreren op ploegtaak niveau vindt men hierbij voldoende, hier kunnen immers fouten en 
leerpunten in het proces naar voren worden gehaald. Indien er afwijkingen gesignaleerd zijn 
(welke veroorzaken dat er buiten de bandbreedte per ploegtaak, per week en projectbreed 
wordt getreden) en men is ervan overtuigd dat dit niet ligt aan het proces, dan zal het opnieuw 
meten van de arbeidsnormen noodzakelijk zijn (interview hoofd calculatie en (Progresbouw, 
1979)). Hierbij moet het proces nader onderzocht worden en moeten de arbeidsnormen 
opnieuw gecontroteerd worden en indien nodig aangepast worden. 

Gewenste nauwkeurigheid om fouten in het proces te kunnen benoemen: 
Bestede manuren aan een ploegtaak van een project. 

Gewenste nauwkeurigheid om afwijkingen te kunnen constateren: 

1. Ploe~aken welke ervoor verantwoordelijk zijn. dat er buiten de bandbreedtes getreden 
wordt waarmee bewaakt moet worden. 

2. Het opnieuw meten van arbeidsnormen geldend voor de bewerkingen. 

3.2. DtAf TEMMING VAN DE VERSCHILLEN TUS. EN DE: 1-ASCS. 

Vanuit het vorige hoofdstuk is bekend wat er in iedere fase verwacht wordt, nu is het zaak dat 
deze verwachtingen op elkaar worden afgestemd. In deze paragraaf wordt onderstaande 
taakstelling beantwoord: 

• De verschillende fases van calculeren, registreren, bewaken en evalueren op elkaar 
afstemmen. 

3.2.1 . De verschillen tussen de gewenste nauwkeurigheden van de [uses. 
In tabelS zijn de doelen en de daarbij horende gewenste nauwkeurigheden welke er per fase 
bepaald zijn samengevat. 
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Fase: Doel e-n nauwkeurigbeid 

Doel Een kostprijs berekenen \'OOr de manuren v:m een project. 

Calculeren: 
Nauwkeurig-

Bandb~e-dte afrondingsYerscbillen welke ootst.lat in het personeelsschema projectlelding. 
heid 

Doel 
Data ~·en:amelen om ten tijde van de uitvoering te kunnen bewaken en aan het einde van het 

Registnrt~n: 
project te kunnen evalue.ren. 

Na~wkeurig- De g~venste registratie nauwkeurigheid. is geheel afhankelijk van de nauwkeurigheid 
beid wa11"1Jlee> men wenst te b~.àen en te evalueren. 

Doel 
De toegestane manuren vergelijken met de verbruU..-te manuren. z.odat tijdig geconstateerd 
kan worden wanneer er overschreden wordt. 

-· 

Geregis-treerd aantal manuren op een bepaalde activiteit: 

Bewaken; 
Bestede manuren van een ploeg aan ee-n ploegtaak in een week. 

nat;wkecrig-
Moment van voortgang bepaling per geregistTeerde acth'iteit: 

heden 
Productie van een ploegtaak in een week. 

Tijdige constatering: Bandbreedte project. per week en ploeg>...,ak. 

Doel 
Fouten en leerpunten in processen te kunnen benoemen, zodat deze in de toekomst 
voorkomenjmeegenomen kunnen worden. 

Nauwkeurig-
Bestede manw·en a.an een ploegtaak \'liD een project. 

beid 
Evalueren: 

Doel 
Af\vijk.ingen in calculatiegegevens kunnen const.a,teren. zodat afwijkingen geanalyseerd kunnen 
worden en in d.e toekomst in de kostprijs dccrc.:rek.:nd kunnen worden. 

N:mwkeurig- : Bestede uren un een ploegtaak van een project. 
beid : Het opnieuw meten van arbeidsnormen geldend voor de bewerkingen. 

Tabel 5 Verschillen in de gewenste nauwkeurigheden tussen de verschillende fases 

Zoals op te maken uit tabel 5, liggen de gewenste nauwkeurigheden bijna overal op het zelfde 
niveau, namelijk op het niveau van ploegtaken. In de met geel aangegeven vakken is echter een 
verschil. Namelijk bij het evalueren, het opnieuw meten van arbeidsnormen en bij het calculeren 
wordt de bandbreedte uiteindelijk bepaald door de personeelsinzet van de onderdelen uit de 
werkbegroting. Doordat hier nog geen duidelijkheid in is, kan het registratieniveau ook nog niet 
bepaald worden. 

3.2.2. De afstemming van de verschilfeil tussen de fuses. 
Om het proces van calculeren, registreren, bewaken en evalueren optimaal te laten verlopen, is 
het van belang dat alle gewenste nauwkeurigheden per fase gelijk zijn aan elkaar. Dit betekent, 
dat de gewenste nauwkeurigheden in iedere fase op elkaar afgestemd moeten zijn, is dit niet het 
geval, dan is er sprake van een niveauverschil, met als gevolg dat er één of meer fases niet goed 
uitgevoerd kunnen worden. 

Voorbeeld ter verduidelijking: Er wordt geregistreerd in dagen terwijl een uitvoerder wenst te 
bewaken op uren, omdat er in dagen geregistreerd wordt, is het niet meer mogelijk om op het 
gewenste niveau in uren te kunnen bewaken. 

Dit betekent dat het kritieke niveau afhankelijk is van de kleinste eenheid, als de kleinste 
eenheid binnen het proces geregistreerd wordt, kunnen de andere gegevens ook altijd bepaald 
worden (zie omschrijving ideale situatie bij doelstelling) . 

Zoals op te maken uit tabelS, liggen de gewenste nauwkeurigheden bijna overal op het zelfde 
niveau. Het gewenste bewakingsniveau en evaluatieniveau ligt op ploegtaken, dus wenst men 
ook te registreren op ploegtaken. De bandbreedte waar binnen gecalculeerd wordt, wordt 
bepaald door de personeelsinzet van het project, dit is een grotere eenheid dan ploegtaken, dus 
ploegtaken zijn hier maatgevend. 
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Echter bij het evalueren van manuren, wordt ook het 
doel gesteld, dat afwijkingen in de toekomst 
doorgerekend moeten kunnen worden. Geconstateerd is 
dat er voor het calculeren van manuren, arbeidsnormen 
benodigd zijn welke gelden voor bewerkingen. Wil men 
kunnen constateren of de arbeidsnormen binnen de 
toegestane afwijking per arbeidsnorm vallen, dan 
betekent dit, dat het registratieniveau van de 
verschillende fases verlaagd zou moeten worden naar 
uren per arbeidsnorm. Dit is echter niet de eerste 
prioriteit welke Hurks bouw zuid nastreeft, zij hebben 
de overtuiging dat de arbeidsnormen correct zijn. Deze 
zijn immers gebaseerd op erkende meetmethodes. Er is 
dus geen aanleiding om het registratieniveau te 
verlagen, zodat alle arbeidsnormen welke in uitvoering 
zijn één op één, geregistreerd moeten worden, om te 
kunnen constateren of deze binnen de toegestane afwijking 
voor een arbeidsnorm vallen. 

Hurks bouw zuid wil hun proces in de hand kunnen houden en dus 
participeren op een niveau waarop gestuurd kan worden, uit 
bovenstaande hoofdstukken is gebleken, dat dit het niveau van 
ploegtaken betreft. Blijkt achteraf, dat er op ploegtaak niveau 
overschreden is en er geen proces optimalisering meer mogelijk is, 
dan moeten de arbeidsnormen welke binnen die ploegtaak vallen, 
opnieuw vastgesteld worden. 

Moet iedere ploegtaak welke een afwijking vertoont geëvalueerd 
worden, of is er sprake van een acceptabele afwijking? Om te 
bepalen of er sprake is van een acceptabele of onacceptabele 
afwijking is de bandbreedte benodigd welke geldt voor een 
ploegtaak De toegestane bandbreedte per ploegtaak mag niet meer 

Evalueren 
ploegtaken 

Bewaken 
ploertaken 

Calculeren 
ploegtaken 

Registrere 
n 

ploegtaken 

Figuur 11 Niveau verschil tussen de fases 

Voorbeeld evaluatie 

zijn dan 12,5%, want binnen deze afwijking zijn de arbeidsnormen Schema 14 Voorbeeld data evaluatie 

berekend (zie paragraaf 3.1.) De maximale acceptabele afwijking per ploegtaak is dus 12,5%. 

Door gebruik te maken van de bandbreedtes geldend voor de 
ploegtaken, is het mogelijk een nauwkeurigheidsniveau gelijk te 
stellen op ploegtaakniveau (schema 15). Nu kan het 
registratieniveau in de tabel aangepast worden en zijn de 
nauwkeurigheden op elkaar afgestemd. 

~ hurks bouw zuid 

Calculeren 

Ploegtaken Ploegtaken 

Bewaken Re1istreren 

Ploegtaken Ploegtaken 

Schema 15 Gewenst evaluatieniveau 
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Fase: Doel en nauwkeurigheld 

Doel Een kostpJijs berekenen voor de manuren van een project. 

Calcule•·en: 
Nauwkeurig-

Bandbreedte afrondingsverschillen welke ontstaat In het personeelsschema projectleiding. 
held 

Doel 
Data verzamelen om ten tijde van de uitvoering te kunnen bewaken en aan het einde van het 

Registreren: 
project te kunnen evalueren. 

Nauwkeurig-
Bestede nunuren van een ploeg aan een ploegtaak In een week-

held 

Doel 
De toegestane manuren vergelijken met de verbruikte manuren, zodat tijdig geconstateerd 
kan worden wanneer er overschJ-eden wordt. 

Geregistreerd aantal manuren op een bepaalde activiteit: 

Bewaken: 
Bestede manuren van een ploeg aan een ploegtaak in een week. 

I 
• I Moment van voortgang bepaling per geregistreerde activiteit: 

nauwkeung-
1 Productie van een pl_oegtaak In een week. 

heden 

1 Tijdige constate1ing: Bandbreedte project. per week en ploegtaak 

Doel 
i Fouten en leerpunten In processen te kunnen benoemen, zodat deze in de toekomst 
voorkomen/meegenomen kunnen worden. 

Nauwkemig- 1 
Bestede manuren aan een ploegtaak van een project. 

held ' 
Evalueren: 

Doel 
I Afl\1jkingen in calculatiegege\'ens kunnen constateren zodat afl\•ijkingen geanalyseerd kunnen 
worden en In de toekomst in de kostprijs dQQI"ifl:fli.flld kunnen worden. 

Nauwkeurig- I Constateren: Bestede uren aan een ploegtaak van een project. 
held I Doorrekenen: Het opnieuw meten van arbeiclsnonnen geldenel voor de bewerkingen. 

Tabel 6 Het doel en de afgestemde gewenste nauwkeurigheden 

3.2 3 Van doel en gewen te nauwkeurigheid naar e1sen 
In deze subparagraafworden het doel en de gewenste nauwkeurigheid omgezet in een pakket 
van eisen. 

Eis n ten aanzien van calruleren 
Binnen Hurks bouw zuid is men in staat om tot een bepaalde nauwkeurigheid de manuren van 
een project te calculeren. Wordt er buiten deze nauwkeurigheid getreden, dan is er sprake van 
een ongewenste overschrijding. Wil men dus manurenoverschrijding tegen gaan, zal er dus 
binnen de bandbreedte geldend voor het project gebleven moeten worden. Daarvoor is 
onderstaande eis opgesteld. 

Doel Een kostprijs berekenen voor de manuren van een project 

Calculeren: 
Nauwkeurig-

Bandbreedte afrondingsverschillen welke ontstaat in het personeelschema. 
heid 

Eis 
Projectbreed moet gesignaleerd kunnen worden of er binnen de bandbreedte 
!geldend voor het project gebleven wordt 
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Ei en ten aanzien van registreren 
Zoals uit de doelstelling van het registreren van manuren op te maken valt, is het registreren 
afhankelijk van het niveau waarmee men wil bewaken en evalueren. Uit onderzoek bij het 
bewaken en evalueren is geconstateerd dat dit op het niveau van ploegtaken moet zijn en dat 
men wekelijks de voortgang hierbij wenst te kunnen bewaken. Dit betekent dan ook dat er op dit 
niveau geregistreerd moet worden, vandaar onderstaande eis. 

Doel 
Data verzamelen om ten tijde van de uitvoering te kunnen bewaken en aan 
het einde van het project te kunnen evalueren. 

Registreren: 
N;mwkeurig-

1 

heid 
Bestede manuren v:m een ploeg aan een ploegtaak in een week. 

Eis 
Er moet bekend zijn hoeveel manuren een ploeg heeft besteed aan een ploegtaak 
in een week. 

Tabel 8 Doel, bijbehorende nauwkeurigheid en eistb.v.manuren registreren 

Eisen len aanzien van bewaken. 
Bij het bepalen van de eisen bij het bewaken, is als eerste eis omschreven dat wekelijks de 
toegestane manuren vergeleken moeten kunnen worden met de verbruikte manuren. Hierop is 
ook reeds genoemde eis van het registreren afgestemd en de eis met betrekking tot 
voortgangbepaling. Voor een tijdige constatering zijn de gevonden bandbreedtes aangehouden. 
Op het moment dat er afgeweken wordt, moet er ook geconstateerd kunnen worden welke 
activiteiten hiervoor verantwoordelijk zijn, zodat ingegrepen kan worden. 

Doel: 
De toegestane manuren vergelijken met de verbmikte manuren, zodat tijdig geconstateerd kan 
worden wanneer er overschreden wordt. 

Nauwkemig Geregistreerd aantal uren O)J een bepaalde activiteit: 
heid Bestede uren van een ploeg aan een ploegtaak in een week. 

Eis 
Wekelijks moeten de toegestane manuen op ploegtaakniveau vergeleken kunnen worden met de 
verbruikte manueu. 

Nauwkeutig Moment van voortgangsbepaling per geregistreerde activiteit: 

Bewaken: 
heid Productie van een ploeg in een week. 

Eis Per ploegtaak moeten per week de toegestane manuren berekend kunnen worden. 

Nauwkeurig 
Tijdige constatering: Bandbreedte per week en baudbreedte project. 

heid 
Per week moet gesignaleerd kunnen worden of er binnen de toegestane bandbreedte per week 

Eisen 
gebleven wordt. 
Op het moment er buiten de toegestane baudbreedtes getreden wordt, moet gecon-
stateerd kunnen worden welke ploegtaak/ploeg~aken hier verantwoordelijk \'Oor is/Zijn. 

Tabel9 Doel, bijbehorende nauwkeurigheden en eisen tb.v. manuren bewaken 

Etsent n aanzien van valuer n 
Een ploegtaak hoeft pas geëvalueerd te worden op het moment dat deze buiten de bandbreedte 
treedt, daarom is de eis geformuleerd dat bekend moet zijn welke ploegtaken er dan 
geëvalueerd moeten worden, dus welke ploegtaken veroorzaken een afwijking? 
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DoE>l Fouten en lE>erpunten in processen te kunnen benoE-men, zodat deze in de toE> komst 
voorkomE>n/meee:enomE>n 1-amnen wordE-n. 

NauwkE-urig 
1. BE-stedE' manuren aan E>en ploegtaak van eE>n project 

heid 

Eis Aan het eind van het project moet bekend zijn welke ploegtakE-n gE>evalueE>rd moeten worden. 

DoE> I 
2. Afwijkingen (zowel positief als negatief) in calculatie gE-gevens te kunnen constatE-ren zodat 

Evalueren: af\\ijk.ingE'n in de toekomst in de kostprijs dQQI'IIf[fkE>nd kttnnE'n worden. 

2. Constateren- Bestede manurE-n aan een ploegtaak van E'E'n projE-ct. 
Nauwkem;g 

DMn·ekenen- Het opnieuw meten van arbE-idsnormen geldend voor dE' bE-werkingen binnen eE'n 
heid 

lploee:taak. 
Aan hE't eind van het project moeten de totaal verbruikte maJmrE>n vE>rgE>lE'kE'n kunnE-n wordE-n 
met dE' 12E'CalculeerdE' manuren. Eisen 
km het eind van het project moet bE-kend zijn voor welke ploegtakE-n dE' arbeidsnormen opnieuw 
l2emeten moeten worden. 

TabellO Doelen, bijbehorende nauwkeurigheden en eisen tb.v. manuren evalueren. 

3.3 DE MOGHI}KHFDEN VOOR DE AFHEMMING TUSSl:.'N Dli FASES 
In de vorige paragraaf is bepaald hoe de fases op elkaar afgestemd moeten worden. In deze 
paragraafworden de mogelijkheden onderzocht om deze afstemming te kunnen bereiken. 
Hiervoor worden de onderzoeksresultaten beschreven voor onderstaande taakstelling. 

Taakstelling 3: De mogelijkheden voor de afstemming tussen de fases onderzoeken. 

1. Bepalen welke onderdelen afstemming behoeven. 
2. De mogelijkheden onderzoeken om deze onderdelen beter af te stemmen. 
3. Bepalen welke mogelijkheden het best voldoen aan de gestelde eisen. 

3.11. De onderdelen t·velke cif.rtemminq he/weven 
Inmiddels is bekend wat er in iedere fase verwacht wordt. Zo is de eenheid waarmee gehandeld 
moet worden gelijk gesteld op ploegtaak niveau. Maar wat is nou precies een ploegtaak, welke 
onderdelen horen er bij een ploegtaak en welke niet. 

Daarnaast is er niets verbeterd met betrekking tot de nauwkeurigheid van voortgangbepaling 
van de ploegtaken en de nauwkeurigheid waarmee de manuren geregistreerd worden. Dit zijn 
wel problemen welke geconstateerd zijn waardoor de bewaking en evaluatie niet optimaal 
verloopt (zie problematiek hoofdstuk 2). Voor de volgende onderdelen is dus nader onderzoek 
vereist: 

• Samenstelling ploegtaken 
• Nauwkeurigheid van voortgangbepaling verhogen 
• Registratienauwkeurigheid verhogen 

Deze onderdelen worden achtereenvolgens in de volgende subparagrafen besproken. 
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3.3.2 Samenstelling ploegtaken 
Wat wordt er verstaan onder een ploegtaak? Vanuit de literatuur wordt de volgende definitie 
gegeven: 

Een organisatorische samenhangende hoeveelheid arbeid van enige omvang en duur, door de 
uitvoerder als een geheel aan één man afploeg wordt opgedragen en apart wordt gepland, 
bewaakt en bijgestuurd (Flapper, 2004). 

Geschematiseerd weergegeven ziet een ploegtaak er als volgt uit: 

In schema 17 is een voorbeeld van een onderdeel gegeven zoals dit gecomprimeerd is in de 
werkbegroting. Een uitvoerder, wil dit onderdeel kunnen bewaken. Dit betekent, dat hiermee 
gepland moet worden (in het personeelsschema), dat hierop geregistreerd moet worden en dat 
hierop het voortgangspercentage bepaald moet kunnen worden. 

Schema 17 Voorbeeld van een ploegtaak 

In de huidige situatie is het zo, dat de bewerkingen welke binnen een onderdeel vallen, niet altijd 
corresponderen met de bewerkingen welke een ploeg binnen hun taak uitvoert. Op schema 18 is 
te zien dat vier verschillende bewerkingen andere codes hebben, terwijl deze bewerkingen wel 
noodzakelijk zijn om de ploegtaak uit te kunnen voeren. 

Dit heeft de volgende consequenties: 

• de onderdelen in het personeelsschema niet als ploegtaak gepland kunnen worden; 
• de manuren die hierop geregistreerd worden niet goed, onder de betreffende ploegtaak 

bewaakt kunnen worden; 
• er vier keer een voortgangspercentage bepaald zou moeten worden. 
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Schema 18 Huidige samenstelling ploegtaak 

Deze zaken maken het bewakingsproces niet eenvoudiger en zorgen ervoor dat de kans op het 
maken van fouten toeneemt (zie onderbouwing problematiek hoofdstuk 2). 

Soorten pluegtaken 
Er is onderzoek gedaan naar de soorten ploegtaken welke er kunnen zijn op een bouwproject. 
Uit de literatuur is geconstateerd dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen verschillende 
soorten ploegtaken (Picavet, 1990). In onderstaande alinea's zijn de ploegtaken weergegeven 
welke van toepassing zijn binnen Hurks bouw zuid. 

Ploegtaken met één bewerking 
Ploegtaken waarbij de ploeg slechts één bewerking uitvoert, de ploegtaak is dus gelijk aan de 
bewerking. 

Schema 19 Voorbeeld ploegtaak met één bewerking. 

Bijvoorbeeld het aanbrengen van HSB elementen, dit is één bewerking welke wordt uitgevoerd 
door één ploeg en ook als één bewerking wordt begroot en gepland. 

Ploegtaken met meerdere van elkaar onafhankelijke bewerkingen. 
Ploegtaken welke bestaan uit meerdere bewerkingen welke afzonderlijk van elkaar kunnen 
worden uitgevoerd. 

Schema 20 Voorbeeld ploegtaak met meerdere van elkaar 
onafhankelijke bewerkingen 

Een voorbeeld van deze ploegtaak is het inrichten van het werkterrein. De bewerkingen welke 
hierin plaats vinden kunnen onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd, maar kunnen wel als 
één geheel worden gepland. 
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Ploegtaken met meerdere van elkaar afhankelijke bewerkingen 
Daarnaast zijn er nog ploegtaken met meerdere bewerkingen welke van elkaar afhankelijk zijn. 
Deze ploegtaken worden als een geheel gepland en uitgevoerd. De bewerkingen kunnen 
bijvoorbeeld geschieden zoals weergegeven in schema 21. 

ke bewerki 

Schema 21 Ploegtaken met meerdere van elkaar afuankelijke bewerkingen. 

Een voorbeeld van dergelijke ploegtaak is: Het stellen van kozijnen. Hier wordt gestart met het 
aanbrengen van profielen, vervolgens kunnen de hoekjes worden aangebracht en kunnen de 
kozijnen worden aangebracht. Tegelijkertijd kunnen er mensen bezig zijn met het transporteren 
van kozijnen en het aanbrengen van geveldragers en DPC slabben. Deze bewerkingen worden 
dus aan een ploeg opgedragen en uitgevoerd. 

Opbouw van de ploegtaken 
Er is bekend welke soorten ploegtaken er onderscheiden kunnen worden. Er is echter nog niet 
bekend welke ploegtaken er zijn binnen Hurks bouw zuid en hoe deze er concreet uitzien. Dit is 
onderzocht aan de hand van een aantal representatieve in uitvoering zijnde werken binnen 
Hurks bouw zuid. Het gaat hierbij om een utiliteitsbouw en een woningbouw project. Om te 
kunnen bepalen hoe de ploegtaken er concreet uitzien, zijn onderstaande onderzoeksvragen 
opgesteld: 

• welke bewerkingen vallen er binnen een ploegtaak? 
• hoeveel mensen zijn er minimaal benodigd om de ploegtaak uit te kunnen voeren? 
• wat zijn de begratingseenheden van de bewerkingen binnen de ploegtaak? 
• onder welke soort is de ploegtaak in te delen? 

De onderzoeksvragen zijn beantwoord door eerst een voorstel van de opbouw van de 
verschillende soorten ploegtaken te maken. De voorstellen zijn gemaakt door de bewerkingen 
vanuit de begroting in te delen onder een ploegtaak (Dit voorstel is gebaseerd op basis van de 
ervaringen welke opgedaan zijn tijdens de analysefase). Vervolgens zijn deze voorstellen 
doorgesproken met de uitvoerders van de verschillende soorten projecten. Op basis hiervan is 
bepaald welke bewerkingen er precies binnen een ploegtaak vallen en welke ploegtaken er 
eventueel nog meer zijn. Daarnaast is ook bepaald hoeveel mensen er minimaal benodigd zijn 
om de ploegtaak uit te kunnen voeren. 

Tot slot is terug gekeken naar de begroting wat de eenheden zijn waarmee de bewerkingen 
welke binnen een ploegtaak vallen begroot worden en is bepaald welke ploegtaken onder welke 
soort in te delen zijn. 

De gedetailleerde samenstelling van de ploegtaken is terug te vinden in bijlage Vl. De opbouw 
van een ploegtaak kan bij een ander bouwproject veranderen van samenstelling. Dit komt omdat 
het gebouw technisch anders in elkaar steekt. Waardoor het kan zijn dat er bepaalde 
bewerkingen wel of niet binnen een ploegtaak kunnen vallen. De ploegtaken welke 
geformuleerd zijn in bijlage VI, dienen dan ook als uitgangspunt. Deze ploegtaken zijn dan ook 

47 

~ hurks bouw zuid TU/e 



de ploegtaken welke het meest voorkomen binnen Hurks bouw zuid. Op de volgende pagina zijn 
de ploegtaken weergegeven. 

Ploegtaken Hurks bouw zuid 
1 Werkterrein inrichten 
2 Materieel aansluiten 
3 Gebouw opleveren 
4 Opruimen bouwafval 
5 Laden en lossen 
6 Verletvoorzieningen aanbrengen 
7 VeiligheidsvoOJ-zieningen aanbrengen 
8 Bouwwerk uitzetten 
9 Fuderingsbalken maken 
10 Liftput maken 
11 Poeren maken 
12 Funderingsstroken maken 
13 Funderingsvloeren maken 
14 Kelderwanden maken 
15 Breedplaatvloeren met betonnenbalken maken 
16 Breedplaatvloeren maken 
17 Ribcassette-vloeren aanbrengen 
18 Kanaalplaaten aanbrengen 
19 Betonnen ve1·diepingswanden maken 
20 In het werk gestorte kolommen maken 
21 Prefab borstweringselementen aanbrengen 
22 Prefab kolommen aanbrengen 
23 Prefab wanden aanbrengen 
24 Prefab trappen en bordessen aanbrengen 
25 Binnen profielen stellen 
26 Aanbrengen HSB elementen 
27 Stellen kozijnen buiten 
28 Staalconstructie aanbrengen 
29 Dakconstructie maken 
30 Dakvlak maken 
31 Waterkeringen aanbrengen 
32 Dakopbouw maken 
33 Gevelbetimmering aanbrengen 
34 Geberit reservoirs inwerken 
35 Stucadoor klaar maken 
36 Dekvloeren aanbrengen 
37 Monteren stalen binnen kozijnen 
38 Trappen aanbrengen 
39 Woningen binnenzijde aftimmeren 
40 Aanbrengen H&S werk 
41 Appartementen aftimmeren 

~ hurks bouw zuid 
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3 33 Nauwkeurigherd van voortgangbepalmg verho,qen 
Een van de geconstateerde problemen is, dat niet altijd bekend is wat het voortgangspercentage 
moet zijn, of dat men voorzichtig is met het bepalen van de voortgang. Het is van cruciaal belang 
dat het voortgangspercentage van een ploegtaak correct bepaald wordt. Gebeurt dit niet, dan 
wordt er een scheve vergelijking gemaakt tussen de toegestane en verbruikte manuren. Dit heeft 
tot gevolg dat er verkeerde conclusies getrokken kunnen worden met betrekking tot het 
bijsturen en evalueren van ploegtaken. Het bepalen van de voortgang is noodzakelijk om de 
toegestane manuren te kunnen vergelijken met de verbruikte manuren, zoals schematisch 
weergegeven in schema 22. 

Manuren bewaken 

Hoeveelheid 

Artleidsnorm Toegestane manuren 
Bijsturing 

Geregistreerde manuren 

Schema 22 Schematische weergave manuren bewaken. 

Mani ren om voortgang te 1-..'Unnen hepa[en bij de verschiliende ploegtaken. 
De toegestane manuren kunnen berekend worden door de geproduceerde hoeveelheid van de 
bewerking te vermenigvuldigen met de arbeidsnorm geldend voor de bewerking. Voor 
ploegtaken bestaande uit één bewerking en voor ploegtaken bestaande uit meerdere van elkaar 
onafhankelijke bewerkingen, kan het niet anders dan dat de geproduceerde hoeveelheid van die 
bewerkingen berekend wordt. In schema 23 is een voorbeeld gegeven. 

66% geproduceerd 
Schema 23 Berekening geproduceerde hoeveelheid 

Het kan ook zo zijn dat één van deze bewerkingen maatgevend is voor de geproduceerde 
hoeveelheid van alle bewerkingen, waardoor het berekenen van de geproduceerde 
hoeveelheden van alle bewerkingen overbodig wordt. In schema 24 is hiervan een voorbeeld 
gegeven. 
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50% gereed 
Schema 24 Voorbeeld maatgevend bewerking berekening geproduceerde hoeveelheid 

Oe nwgelijklwden om de na 1wkeurigheid biJ de voo•tgangbepaling le verhogen. 
Inmiddels is bekend hoe bewerkingen binnen een ploegtaak maatgevend kunnen zijn om de 
voortgang te kunnen bepalen. Met dit gegeven is er een varianten studie uitgevoerd naar 
mogelijke methodes om de voortgang te kunnen bepalen. In deze subparagraafworden deze 
methodes weergegeven en nader toegelicht. Ook de huidige methodes worden beschreven, 
zodat deze vergeleken kunnen worden met de nieuwe methodes en bepaald kan worden welke 
methodes beter zijn. 

Geproduceerde hoeveelheid in het werk tellen/meten 
Een van de simpelste manieren om de voortgang per ploegtaak te kunnen bepalen is het tellen of 
nameten in het werk van de geproduceerde hoeveelheden van de bewerkingen welke zijn 
uitgevoerd door een ploeg. 

Geproduceerde hoeveelheid meten/tellen vanuit tekening 
Een andere methode welke veellijkt op de vorige methode is het meten/tellen van de 
geproduceerde hoeveelheden vanuit tekening. 

Geproduceerde hoeveelheid schatten 
Per ploegtaak kan een schatting gemaakt worden voor hoeveel procent een ploegtaak gereed is 
ten opzicht van de totale ploegtaak De uitvoerder maakt dan een schatting voor hoeveel procent 
een ploegtaak gereed is. 

De uitvoerder schat bijvoorbeeld af, voor hoeveel procent de ploegtaak binnenprofielen stellen 
gereed is. 

Bewaking vanuit voorraad 
Wanneer er materialen voor een bouwproject worden ingekocht en deze over het gehele 
bouwwerk verwerkt moeten worden, kan het zo zijn dat deze materialen in meerdere gedeeltes 
geleverd worden. Dit betekent, als er een nieuw gedeelte wordt geleverd, het voorgaande 
gedeelte gereed is, of bijna gereed is. Er is bekend hoeveel producten er geleverd zijn (de 
voorraad) en er is bekend wanneer de geleverde producten op zijn (dus de geproduceerde 
hoeveelheid). Op het moment een geleverd product op is, (en eventueel opnieuw besteld moet 
worden) is de geproduceerde hoeveelheid van een bewerking bekend (de voortgang). 

Voorbeeld: In de eerste levering zijn er 10 HSB elementen geleverd, de volgende levering wordt 
afgeroepen. Dit betekent dat de geproduceerde hoeveelheid gelijk is aan 10 elementen, min 
eventueel de elementen welke nog niet gemonteerd zijn (de rest). Op basis van deze 10 
elementen kunnen de toegestane manuren voor het aanbrengen van de HSB elementen 
berekend worden. 

50 

~ hurks bouw zuid TU/e 



Bewaking vanuit IIT leveringen 
Wanneer een bepaald product geleverd wordt, kan het zijn dat de voorgaande bewerkingen 
gereed zijn en dat het geleverde product maatgevend is, voor de hoeveelheid van de voorgaande 
bewerkingen. De referentie is dan het geleverde product. Dit kan enkel met producten welke just 
in time (JIT) worden geleverd. Het moment van levering, moet dan ook het moment van 
voortgangbepaling zijn. Zit hier een gat tussen, dan kan de levering niet meer maatgevend zijn. 

JIT staat voorJustin time, dit is een logistieke methode voor voorraadbeheersing, waarbij de 
bevoorrading net op tijd of zo laat mogelijk geleverd wordt (Waalewijn, 1999). 

Voorbeeld: De beton van een wand wordt geleverd, op het moment deze geleverd wordt, zijn de 
stekkenbakken aangebracht, de sparingen in de wand zijn aangebracht, de kopschotten en de 
bekisting is aangebracht en de beton is gestort. Op de bon van de beton leverancier is bekend 
hoeveel beton er geleverd is. Deze bonnen gaan aan het einde van de week naar de afdeling 
administratie. De totale geproduceerde hoeveelheid kan dan terug gerekend worden aan de 
hand van het aantal geleverde m3's beton in een week. 

Bewaking vanuit betalingstermijnen 
Een bouwproject wordt opgedeeld in een X aantal betalingstermijnen. De betalingstermijnen zijn 
gebaseerd op onderdelen van het gebouw. Zo kunnen er bijvoorbeeld termijnen zijn voor de 
fundering, de kelder, de ruwbouw van een verdieping en zo verder. 

Als er een termijn wordt gefactureerd aan de opdrachtgever, is dit een teken dat er een bepaald 
onderdeel van het gebouw geproduceerd is. Wanneer men weet wat de hoeveelheden zijn, welke 
binnen de termijn vallen, kunnen de toegestane manuren berekend worden. 

Bewaking vanuit bonnen onderaannemers 
Een onderaannemer dient een factuur in wanneer hij een bepaalde hoeveelheid van zijn te 
vervaardigen onderdeel gereed heeft. De factuur is gebaseerd op een bon welke uitgeschreven 
wordt door de uitvoerder, hij controleert of de geproduceerde hoeveelheid welke de 
onderaannemer wil factureren correct is. Is de geproduceerde hoeveelheid correct, gaat er een 
bon naar de afdeling administratie, krijgt de onderaannemer er één en de uitvoerder. De 
onderaannemer stuurt vervolgens een factuur, welke gebaseerd is op de bon, naar de afdeling 
administratie. Zij kunnen de factuur controleren met de bon die zij gekregen hebben en kunnen 
vervolgens de betaling in gang zetten. 

De geproduceerde hoeveelheid is hierbij bekend en het tijdstip waarop deze geproduceerde 
hoeveelheid gereed was ook. Op basis hiervan kunnen de toegestane manuren voor een 
bepaalde ploegtaak berekend worden. 

Bijvoorbeeld: Een onderaannemer heeft X m2 dekvloeren aangebracht. Op het moment deze zijn 
aangebracht, is de ploegtaak dekvloeren aanbrengen voor de X m2 gereed. Op basis hiervan 
kunnen de toegestane manuren berekend worden. 

Bewaking met behulp van barcodes scannen 
Een bouwvakker scant een barcode in op een onderdeel dat hij gaat monteren. 
Het moment van scannen is een teken dat hij start met een bepaald onderdeel. 
Wanneer de bouwvakker het volgende onderdeel in scant om te monteren, is 
dit het teken dat hij klaar is met het vorige onderdeel en dat hij start met een 
nieuw onderdeel. Deze gegevens worden teruggekoppeld naar het systeem en 
van daaruit is bekend welk onderdeel het is. Met behulp van deze gegevens 
kunnen de toegestane manuren berekend worden en kunnen 
direct vergeleken worden met de verbruikte manuren. 
Met een simpele GSM telefoon is het mogelijk om barcodes te 
scannen. 

Figuur 12 Barcode scannen met telefoon 
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Voortgangbepaling met behulp van productiedelen 
Een ploegtaak kan opgebouwd zijn uit meerdere bewerkingen. De bewerkingen, zoals deze in de 
begroting voorkomen, gelden voor het complete gebouw. Iedere ploeg maakt het gebouw in 
kleine gedeeltes, een productiedeeL Wanneer de begroting omgevormd zou worden naar 
productiedelen, kan voortgangbepaling plaats vinden met behulp van deze productiedelen. De 
uitvoerder kan buiten zien welke gedeeltes geproduceerd zijn. Als er een productiedeel gereed 
is, kunnen de uren welke voor het productiedeel toegestaan zijn, vergeleken worden met de 
uren welke verbruikt zijn aan het productiedeeL De vergelijking moet dan plaats vinden 
wanneer een productiedeel gereed is. 

Voorbeeld: Een ploeg is bezig met het stellen van buiten kozijnen, deze ploegtaak is opgebouwd 
uit verschillende bewerkingen welke gelden voor een taak, zoals te zien in schema 25. 

Stellen kozijnen buiten 
Stellen profielen metselwerk 
Kozijnhoekjes aanbrengen 
Transporteren houten kozijnen 

Aanbrengen houten kozijnen 
Profielen metselwerk t.b.v. profielen neggen 
DPC slabbe aanbrengen 
Aanbrengen metselwerkondersteuning 
Aanbrengen lateien buiten 
Aanbrengen hoeklijnen 

Schema 25 Voorbeeld opbouw ploegtaak 

Begratingseenheid 
woning 

stuk 
stuk 
m2 

woning 
m1 

m1 
m1 
m1 

Een productiedeel kan berekend worden voor bijvoorbeeld één gevel van één woning. Een ploeg 
heeft in één week 4 gevels geproduceerd. Dan kunnen de toegestane manuren berekend worden 
door aan te geven om welke gevels het gaat en is bekend hoeveel uren er voor die gevels 
toegestaan zijn. Deze uren kunnen vervolgens vergeleken worden met de verbruikte uren. 

Voortgangbepaling m.b.v. een cargoscan 
Een cargoscan wordt met name toegepast in de transport en logistiek. Een cargoscan wordt 
gebruikt om volume te kunnen meten en te kunnen identificeren (MettlerToledo, 2011). Volgens 
de leverancier is het systeem bestand tegen zware industriële omgevingen en kan het op bijna 
iedere locatie worden geïnstalleerd. 

Wanneer een dergelijk systeem bovenin de mast van een kraan wordt gehangen, kan deze de 
gehele bouwplaats bereiken en zou hij het geproduceerde volume moeten kunnen meten en 
moeten kunnen identificeren. De cargoscan zou dus kunnen meten welke onderdelen er zijn 
aangebracht, met behulp van deze gegevens kan de voortgang bepaald worden. 
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Figuur 13 Voorbeeld cargoscan (bron: Metro Toledo) 

3.3.4. De registratienauwkeurigheid verhogen 
In deze subparagraafworden de verschillende varianten beschreven welke gevonden zijn met 
betrekking tot de registratiemethodes van de verbruikte uren aan een ploegtaak De huidige 
methode wordt hierbij ook kort omschreven, zodat deze in de vergelijking ook meegenomen kan 
worden en gezien kan worden hoe deze presteert t.o.v. de nieuwe methodes. 

Uilvoerder registreert de manuren 
Een methode om de uren te registreren is dat de uitvoerder zelf registreert hoeveel uren er 
besteed zijn aan een bepaalde ploegtaak (de huidige methode). 

Bouwplaa rned werkers regL treren 'lelf de manuren. 
Een andere mogelijkheid is, om de bouwplaatsmedewerkers zelf te 
laten registreren en een manurenlijst in te laten vullen. De 
bouwplaatsmedewerkers moeten dan zelf aangeven aan welke 
onderdelen ze hoeveel manuren besteedt hebben. 

Bouwplaatsmedewerkers moeten klokken 
Bouwplaatsmedewerkers kunnen klokken op het moment zij starten 
met een bepaalde ploegtaak, wanneer zij klaar zijn met het 
vervaardigen van de taak, moeten ze opnieuw klokken. Bij het klokken 
moet aangegeven worden met welke taak er dan opnieuw gestart 
wordt. 

Figuur 14 Voorbeeld kloksysteem 

Barcodes scannen 
Het registreren kan ook gecombineerd worden met de voortgang bepalingsmethode, het 
scannen van barcodes op onderdelen. Dit is een methode waarbij registratie en voortgang 
bepaling tegelijkertijd plaats vinden. Het moment van scannen van een onderdeel is een teken 
dat er gestart wordt met het aanbrengen van een bepaald onderdeel, hierbij kan vanuit een 
database bekend zijn welk onderdeel het is en hoe groot het is. Vanuit deze gegevens kan de 
voortgang bepaald worden. Daarnaast kan er ook worden gezien met welke ploegtaak er gestart 
wordt (deze wordt getypeerd door het onderdeel wat er gescand wordt). Wanneer het volgende 
onderdeel gescand is, is bekend hoe lang er over een bepaald gedeelte van een ploegtaak gedaan 
is. 
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PDA regi lrer n vanu il eligilale leken ingen 
Als een bouwvakker een PDA (personal digital assistent) heeft met 
daarin een tekening welke gekoppeld is aan de hoeveelheden, kan hij 
vanuit zijn PDA aangeven aan welk onderdeel hij aan het werk is. Als 
de bouwvakker iedere keer aangeeft als hij van onderdeel veranderd, 
is bekend hoeveel uren hij aan de betreffende onderdelen heeft 
besteed. Door een visualisatie in de PDA is het voor de bouwvakker 
duidelijk hoe er geregistreerd moet worden. 

Registral i m.h v een vision 1n peetie systeem 
Figuur 15 Registratie vanuit PDA 

Een vision inspectie systeem wordt met name toegepast in productielijnen, hierbij controleert 
het systeem de producten op kwaliteitskenmerken. Het systeem werkt met behulp van camera's. 
Een eerste toepassing van een dergelijk systeem bij mensen was, tijdens het EK van 2008 
(Ringelestijn, 2008). Hierbij werd 25 keer per seconde de positie van voetballers op het veld 
geregistreerd. Tijdens de wedstrijd zijn de posities van de spelers bekend, de gebieden waarin 
zij het meest lopen, de afgelegde afstand en de maximumsnelheid. 

Een dergelijk systeem zou ook toegepast kunnen worden in de bouw. Door het bijvoorbeeld te 
monteren in de kraan, lichtmasten of omringende bebouwing . Het systeem kan signaleren waar 
een bouwvakker in het gebouw aan het werk is. De plaats geeft aan om welk onderdel het gaat, 
het systeem kan dus bij houden hoe lang een bouwvakker aan het werk is aan een bepaald 
onderdeel. Op het moment de bouwvakker naar een ander onderdeel gaat, registreert het 
systeem de uren voor het andere onderdeel. 

-'----~' -·----~' -·----~' -*----~' _, _____ __,\ , \ -·~--~' _, _______ , 

Figuur 16 Voorbeeld werking vision systeem bron; www.mtcom 
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Registratie met hei1Uip van GPS volgsysteem 
In de transport en logistiek worden voertuigen gevolgd met behulp vanGPS.Voor ieder voertuig 
is bekend waar het zich bevind, of het rijd of stil staat. Op basis hiervan kan men inschatten wat 
de aankomst tijd is op een bepaalde bestemming en kan men opnieuw een route inplannen. 

Een dergelijk systeem zou ook toegepast kunnen worden op een bouwplaats. Hierbij is het wel 
noodzakelijk dat de bouwvakkers herkend worden door het GPS systeem. De herkenning zou 
bijvoorbeeld plaats kunnen vinden door middel van het opnemen van een chip in de helm. Het 
GPS systeem kan de bouwvakkers volgen en kan constateren waar een bouwvakker aan het 
werk is. De plaats geeft het onderdeel aan waaraan hij werkt en op het moment de bouwvakker 
zich verplaats, is dit een teken dat hij begint bij een ander onderdeel. De chip hoeft niet perse 
gekoppeld te zijn aan de bouwvakker, maar het zou ook kunnen dat deze gekoppeld is aan een 
stuk materieel dat noodzakelijk is om een bepaalde activiteit uit te voeren. 

3 3.5. BeJwlen welke methodes hel best vuldoen uw1 de yestelde eisen. 
Om te kunnen bepalen welke mogelijkheden het beste voldoen, zijn er eisen opgesteld. Er zijn 
vaste eisen en variabele eisen opgesteld. Vaste eisen zijn noodzakelijk. Op het moment een 
methode namelijk niet aan een vaste eis voldoet, kan deze als onbruikbaar beschouwd worden. 
Variabele eisen zijn ook noodzakelijk, maar kunnen in meer of mindere mate voldoen. Deze 
kunnen worden uitgedrukt in een boven of ondergrens, wordt er buiten de grens getreden, is de 
methode eveneens onbruikbaar. De eisen waar een* achter staat komen voort uit het pakket van 
eisen geformuleerd in paragraaf 3.2, de eisen waar twee sterretjes achter staan, zijn de eisen 
welke gekoppeld zijn aan de doelstelling. 

Vaste eisen 
Voortgangbepalingmethodes: 

• Per ploegtaak moeten per week de toegestane manuren berekend kunnen worden.* 

Registratiemethodes: 

• Er moet bekend zijn hoeveel uren een ploeg heeft besteed aan een ploegtaak in een 
week.* 

Variabele eisen: 
Voortgangbepalingmethodes: 

• Voortgangbepaling mag niet meer tijd vergen, als de tijd die het vergt om manuren te 
registreren. 

Registratiemethodes: 

• Het registreren mag niet meer tijd vergen dan de uitvoerder momenteel nodig heeft om 
manuren te registreren.** 

Algemeen: 

• Kosten van implementatie moeten minder zijn dan de opbrengsten. 
• De betrouwbaarheid van de gegevens.** 
• De methode moet implementeerbaar zijn binnen de organisatie. 

Naast de eerder bepaalde eisen, zijn er eisen toegevoegd (eisen zonder*). Dit is gedaan om de 
volgende redenen: 

• de kosten van implementatie zijn van belang om te kunnen beslissen of het rendabel is 
de methode toe te passen; 

• voor Hurks bouw zuid is het van belang dat de verschillende methodes binnen de 
organisatie geïmplementeerd kunnen worden; 

• voortgangbepaling mag niet meer tijd kosten dan het registreren van manuren. Deze eis 
is gesteld omdat de uitvoerder zijn tijd zoveel mogelijk moet kunnen besteden aan het 
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aansturen en toezicht houden en zo min mogelijk bezig moet zijn met administratieve 
zaken. 

Ot' beoordel ing van c.le methodes 
Welke registratie en voortgangbepaling-methodes voldoen nu het beste aan de gestelde eisen? 
Om dit te kunnen beoordelen is een beoordelingstabel opgesteld, hierin wordt iedere ploegtaak 
beoordeeld op de gestelde eisen per methode. In de beoordelingsta bellen, zijn de scores per 
ploegtaak bij elkaar opgeteld, uiteraard is hierbij het cijfer van 0 of 1, welke aan de vaste eisen 
zijn toegekend, niet meegerekend. De methode met de hoogste score per ploegtaak is dan de 
meest optimale methode (deze zijn met grijs gearceerd in de tabel) en zijn weergegeven op de 
volgende pagina's. 

Voortgangbepalingmethodes 
In de beoordelingstabellen zijn de totaal scores per ploegtaak te zien. In de met grijs gearceerde 
hokjes staan de hoogste scores van de methode behorende bij de betreffende ploegtaak Zoals op 
te maken zijn er bij sommige ploegtaken meerdere met grijs gearceerde hokjes, dit betekent dat 
er meerdere methodes de hoogste score hebben. Dit zijn bewaking vanuit voorraad, bewaking 
vanuit levering, bonnen onderaannemer en werken met productiedelen. Werken met 
productiedelen, kan op iedere ploegtaak toegepast worden. Bewaking vanuit voorraad en 
bewaking vanuit levering en bonnen onderaannemer scoren niet bij iedere ploegtaak het hoogst. 
Dit komt omdat de ploegtaak er niet geschikt voor is, of de onderdelen binnen de ploegtaak zich 
er niet toe lenen om te kunnen bewaken met de betreffende methode. 

De voortgangbepalingmethodes welke het beste aan de eisen voldoen zijn: 

• Bewaking vanuit JIT leveringen 
• Bewaking vanuit voorraad 
• Bonnen onderaannemer 
• Voortgangbepaling met behulp van productiedelen 

Registratiemethodes 
Voor de registratiemethodes is het zelfde gedaan als bij de voortgangbepalingmethodes. In de 
beoordelingsta bellen, zijn de scores van de registratiemethodes terug te vinden, ook hier geven 
de met grijs gearceerde hokjes aan, welke methode de hoogste score per ploegtaak heeft. Zoals 
in de tabel te zien, scoort de methode van barcode scannen het hoogst. Deze kan echter niet op 
alle ploegtaken toegepast worden. Bij de ploegtaken waarbij het niet mogelijk is om barcodes te 
scannen, scoort klokken het hoogst. 

De methodes om de manuren te kunnen registreren welke het beste aan de eisen voldoen zijn: 

• Barcode scannen 
• Klokken 

De onderbouwing waarom een bepaalde score bij een ploegtaak aan een bepaalde methode is 
terug te vinden in bijlage VII. 
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A 

B 

c 

4 

5 

6 

Ploegtaken binnen Hurks bouw zuld 

Ploegtaken met een bewerking 

Ploegtaken met meerdere van elkaar onafhankelijke bewerkingen. 

Ploegtaken met meerdere van elkaar afhankelijke bewerkingen . 

Voortgangsbepallngsmethodes 
Geproduceerde hoeveelheid in het werk tellen/meten 

Geproduceerde hoeveelheid meten/tellen vanuit tekening 

Geproduceerde hoeveelheid schatten 

Bewaking vanuit voorraad 

Bewaking vanuit levering 

Bewaking vanuit betalingstermijnen opdrachtgever 

Bewaking vanuit bonnen onderaannemers 

Bewaking met behulp van barcodes scannen 

Voortgangsbepaling met behulp van productie delen 

10 Voo rtgangsbepaling m .b.v. een cargoscan 

120% 
8 M eten 

100% • Tellen 

• Schatten 
80% 

• Bewaking voorraad 

60% • Bewaking levering 

4()",<; 
8 Termijnen opdr.gever 

!I Bonnen onderaannemer 

20% • Barcode scannen 

Productie delen 
0% 

Voldoen 
• Cargo scan 

Percentage van de ploegtaken waarop de methode toegepast kan w orden 

4,50 

4,00 

3,50 

3,00 

2,50 

2,00 

1,50 

1,00 

0,50 

0,00 

Beoordelingstabel voortgangbepaling methodes 

Vaste els 

Per ploegtaak moeten per week de toegestane manuren berekend kunnen worder 

Beoordeling 

Oofl 

Variabele eisen 

4 

5 

Kosten van implementatie moeten minder zijn dan de opbrengsten. 0 t/m 4 

De methode moet implementeerbaar zijn binnen de orga nisatie. 0 t/m 4 

Voortga ngbepaling mag niet meer tijd vergen, als de tijd die het vergt om manuren te registrerer 0 t/m 4 

Oe betrouwbaarheid van de gegevens. 0 t/m 4 

4,50 
• Meten 

4,00 
• Tellen 

• Schatten 
3,50 

• Bewaking voorraad 
3,00 

a Bewaking levering 
2,50 

• Termijnen opdrachtgever 
2,00 

• Bonnen onderaannemer 
1,50 

• Barcode scannem 
1,00 

Opname eenheden 
0,50 

0,00 

Implementat ie kosten 
Cargoscan 

lmplementeerbaarheid 

• Meten 

• Tellen 

• Schatten 

• Bewaking voorraad 

I! Bewaking levering 

• T&rmijnen opdrachtgever 

• Bonnen onderaannemer 

• Barcode scannen 

Opname eenheden 

• Cargoscan 

To taal score op kosten van implementatie Totaal score op implementeerbaarheid binnen de organisatie 

4,50 

4,00 

3,50 

3,00 

2,50 

2,00 

1,50 

1,00 

0,50 

0,00 

• Meten 
4,50 

• Tellen 
4,00 

• Schatten 
3,50 

• Bewaking voorraad 
3,00 

• Bewaking levering 
2,50 

• Termijnen opdrachtgever 
2,00 

Bonnen onderaannemer 
1,50 

• Barcode scannen 
1,00 

Productie delen 
0,50 

• cargoscan 
0,00 

njdsbeslag Betrouwbaar! 

Totaal score tijdsbeslag Totaal~ 



eid 

:are betrouwbaarheid 

a Meten 

• Tellen 

• Schatten 

• Bewaking voorraad 

• Bewakinglevering 

• Termijnen opdrachtgever 

• Bonnen onderaannemer 

• Barcode scannen 

Productie delen 

Cargoscan 

Totaal score van de voortgangsbepalingsmethode per ploegtaak 

Termijnen opdrachtgever Bonnen onderaannemer Barcode scannen Productiedelen Cargo scan Ideaal 

Hoogste score van de methode bij de betreffende ploegtaak 



Ploegtaken binnen Hurks bouw zuid 

A Ploegtaken met een bewerking 

B Ploegtaken met meerdere van elkaar onafhankelijke bewerkingen. 

C Ploegtaken met meerdere van elkaar afhankelijke bewerkingen. 

Registratie methodes 
Uitvoerder registreert de uren 

Bouwplaatsmedewerkers registreren zelf de uren. 

Bouwplaatsmedewerkers moeten klokken 

4 Scannen onderdeel 

5 PDA registreren vanuit digitale tekeningen 

6 Registratie m.b.v. een vision inspectie systeem 

7 Registratie met behulp van GPS volgsysteem 

120"/o 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0"/o 

Voldoen 

• Uitvoerder registreert 

• M edewerker registreert 

• Klokken 

• Barcode scannen 

• Registreren mbv POA 

• ~egistratie mbv vision 

a Registratie mbv GPS 

Percentage van de ploegtaken dat waarop de methode toegepast kan worden 

Beoordelingstabel registratiemethodes 
Vaste eis 0 = Knock out 

Er moet bekend zijn hoeveel uren een ploeg heeft besteed aan een ploegtaak in een week 

Beoordeling 

0 ofl 1 t/m 4 de mate waarin de methode voldoet 

Variabele eisen 
Variabele eisen 

2 Kosten van implementatie moeten minder zijn dan de opbrengsten. 

3 De methode moet implementeerbaar zijn binnen de organisatie. 

4 Het registreren mag niet meer tijd vergen dan de uitvoerder momenteel nodig heeft om manuren te registreren 

0 t/m 4 

0 t/m 4 

Ot/m4 

Ot/m 4 5 De betrouwbaarheid van de gegevens. 

4,5 

3,5 

2,5 

1,5 

0,5 

Implementatie kosten 

Implementatie kosten 

• Uitvoerder reistreert 

• M edewerker registreert 

a Klokken 

• Barcode scannen 

• Registreren mbv POA 

• Registratie mbv vision 

• Registratie mbv GPS 

• Uitvoerder registreert 

• Medewerker registreert 

• Klokken 

• Barcode scannen 

• Registreren mbv PDA 

• Registratie mbv vision 

Registratie mbv GPS 

I mple menteerbaarheid 

Totaal score op implementeerbaar binnen de organisatie 

Tijdsbeslag 

rotaal score tijdsbeslag 

Uitvoerder registreert 

• Uitvoerder registreert 

• M edewerker registreert 

• Klokken 

• Barcodescannen 

• Registratie mbv POA 

• Registratie mbv vision 

Registratie mbv GPS 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
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Totaal score van de registratiemethode per ploegtaak 

Medewerker registreert Klokken Barcode scannen Registratie mbv PDA Rigistratle mbv vision Registratie mbv GPS 

11 12 13 0 0 0 

11 12 13 0 0 0 -
11 12 0 0 0 0 

11 12 0 0 0 0 -11 12 13 0 0 0 

11 12 13 0 0 0 

11 12 13 0 0 0 -
11 u_ 0 0 0 0 -11 12 13 0 0 0 -
11 12 13 0 0 0 

11 12 13 0 0 0 

11 12 0 0 0 0 

11 12 0 0 0 0 

11 12 13 0 0 0 

11 12 
13--

0 0 0 

11 12 13 0 0 0 

11 12 13 0 0 0 

11 12 13 0 0 0 -
11 12 13 0 0 0 

11 12 13 0 0 0 

11 12 13 0 0 0 

11 12 13 0 0 0 

11 12 13 0 0 0 

11 12 13 0 0 0 -
11 12 13 0 0 0 -11 12 13 0 0 0 

11 12 13 0 0 0 -11 12 0 0 0 0 

11 12 0 0 0 0 -11 12 13 0 0 0 -
11 12 0 0 0 0 

11 12 0 0 0 0 

11 12 0 0 0 0 -
11 12 13 0 0 0 -
11 12 0 0 0 0 

11 12 0 0 0 0 -
11 12 13 0 0 0 -
11 2_ 0 - 0 0 0 

11 12 13 0 0 0 

11 12 13 0 0 0 

11 12 13 0 0 0 

Hoosste score van de methode bij de betreffende ploegtaak 
--------------------~----~------------. 

Betrouwbaarheld 

Totaal score op betrouwbaarheid 

a Uitvoerder registreert 

• Medewerker registreert 

• Klokken 

• Barcodescannen 

• Registratie mbv PDA 

• Registratie mbv vision 

• Registratie mbv GPS 



4. DE FUNCTIEBEPALING VAN DE OPLOSSING. 

De eisen voortkomend uit het doel en de gewenste nauwkeurigheid vanuit de verschillende fases 
van calculeren, registreren, bewaken en evalueren zijn geformuleerd. Dit betekent dat bekend is 
waar de oplossing aan moet voldoen. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe de oplossing wordt 
gerealiseerd. 

4.1. VAN EISEN NAAR OPLOSSING 

In deze paragraafwordt uiteengezet hoe de eisen van de verschillende fases van elkaar 
afhankelijk zijn. Met als doel de functie van de oplossing te kunnen bepalen. De eisen zijn aan 
elkaar gekoppeld, zodat dit duidelijk wordt. Deze koppeling is weergegeven op de volgende 
pagina. 
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1 

12. De verbruikte manuren moeten bepaald 
worden met behulp van barcode scannen of 

klokken 

I I 

2. Er mag geen twijfel zijn over de 
geregistreerde gegevens 

1. Het registreren mag niet meer tijd vergen 
dan de uitvoerder momenteel nodig heeft om 

manuren te registreren. 

11. De voortgang moet bepaald kunnen 
worden m.b.v. J.I.T. leveringen, bewaking 
vanuit voorraad, bonnen onderaannemer, 

productiedelen. 

I 

~ hurks bouw zuid 

---------·------.---------------~ 

4. Er moet bekend zijn hoeveel manuren een 
ploeg heeft besteed aan een ploegtaak in een 

week. 

I 

5. Wekelijks moeten de toegestane manuren 
vergeleken kunnen worden met de verbruikte 

manuren 

~--------~1 l~--------~ 

6. Per ploegtaak moeten per week de 
toegestane manuren berekend kunnen worden 

t. Projectbreed moet gesignaleerd kunnen 
orden of er binnen de bandbreedte geldend 

voor het project gebleven wordt. 

7. Per week moet gesignaleerd kunnen 
worden of er binnen de toegestane 

bandbreedte per week gebleven wordt. 

8. Op het moment er buiten de toegestane 
bandbreedtes getreden wordt, moet 

geconstateerd kunnen worden welke Ploegtaakl 
ploegtaken hier verantwoordelijk voor Is/zijn. 

9. Aan het eind van het project moet bekend 
zijn welke ploegtaken geevalueerd moeten 

worden 

10. Aan het eind van het project moet bekend 
zijn voor welke ploegtaken de arbeidsnormen 

opnieuw gemeten moeten worden. 

TU/e 
Schema 26 Koppeling tussen de eisen 58 



Vervolgens is bepaald wat de gewenste output per eis is, en welke input hiervoor nodig is om tot 
de gewenste output te komen. 

Benodigde input -----I ..... I .... __ E_i s _ __,t---~.., Gewenste output 

Figuur 17 Van Input naar gewenste output. 

Daarnaast is in kaart gebracht welke gewenste output de gewenste input is voor een andere eis. 
Deze eisen met de benodigde input en output zijn aan elkaar gekoppeld op het schema op de 
volgende pagina. De externe input is apart weergegeven. 
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1put en output welke benodigd is om aan de gestelde eisen te voldoen 

Eis OutpuUinput Eis OutpuUinput Eis OutpuUinput Eis OutpuUinput 

....... 2. Er mag geen twijfel zijn over de ~-

~ 
·- ......... 1-- geregistreerde gegevens 

12. De verbruikte manuren moelen bepaald 
___ , 

worden met behulp van barcode scannen of 
r-~ ~ [I_ v.eNIIdit klokken IIWI- 4. Er moel bekend zijn hoeveel manuren een 

- ~ ploeg heeft besleed aan een ploegtaak in een ~ ... - ---
1. Het registreren mag niet meer tijd vergen week. .... In te -

- -~ lnilti ...... -- -~ dan de uitvoerder momenteel nodig heeft om !--
_. ....... manuren te registreren. 

5. Wekelijks moeten de toegestane manuren I --111"4 - _. vergeleken kunnen worden met de verbruikte - -~ 

I manuren t.q.w ••••• 
f--

,_ - -.......... .,.,.... 
..... T .... 

f--- 6. Per ploegtaak moeten per week de ......,-r:: -
~· 

toegestane manuren berekend kunnen worden .......... ., . 
_J Wiek ---

I 

12. De voortgang moet bepaald kunnen ,... ... 
worden m.b.v . J.I.T. leveringen. bewaking - 1---- Lto Uáa'ICI ti'lflll!llllrll -vanuit voorraad, bonnen onderaannemer, 

productiedel.en . " .. ,_..... 

- · ~ -- --· ............ -
I ~ - - -

I 

l -- --- ............ 
~ ..."... 



Eis OutpuUinput Eis OutpuUinput Eis Output 

- - -

3. Projectbreed moet gesignaleerd kunnen I worden of er binnen de bandbreedte geldend 

l voor het project gebleven wordt. -- --r---
9. Aan het eind van het project moet bekend 

'J ........ 

lf zijn welke ploegtaken geevalueerd moeten ....... worden 
;---:- -......... :!* l 8. Op het moment er buiten de toegestane 

V~ -
r----. mamlnl IIUIIIn bandbreedtes getreden wordt, moet r--- lllooiSI= .......... geconstateerd kunnen worden welke Ploegtaakl ......,.,'""" ploegtaken hier verantwoordelijk voor Is/zijn. jllc!eg f-h U 10. Aan het eind van het project moet bekend Opnltuw .. 11'111111 

1 

zijn voor welke ploegtaken de arbeidsnormen 
~ ---- opnieuw gemeten moeten worden. 

7. Per week moet gesignaleerd kunnen 
l .. worden of er binnen de loegestane 

bandbreedte per week gebleven wordt. 

1-

-



Door de eisen uit het schema weg te laten kan de benodigde input en output weergegeven 
worden, welke gegenereerd moet worden om aan de eisen en automatisch de doelstelling te 
kunnen voldoen. Dit is weergegeven op het schema op de volgende pagina. Op deze manier moet 
uiteindelijk de koppeling tussen de verschillende eisen plaats vinden. 
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Uitgangspunten 

Betrouwbare 
gegevens 

Snelle registratie 
f

methode 

I 

'""""~ ~ 
-~ ~: 

De benodigde input t.b.v. de gewenste output 

..._ r-

~.: "'"- Jno ~~--c-------------------, 
p ~-

_L l .u., •• 

~--------------------------------~------~ ----... ~--'~ r-

Schema 27 Input en output welke benodigd is om aan de gestelde eisen te voldoen 
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Gewenste output (ontwerpdoelstelling) 

Te evaluentn ! 
~ l 

I 
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4.2. DE ONTWERPDOEIS'ff.LLING 
Alle informatie welke benodigd is om de gewenste output te verkrijgen is bekend. Dit betekent 
dat de ontwerpdoelstelling geformuleerd kan worden. De ontwerpdoelstelling is gebaseerd op 
de gewenste output weergegeven in schema 27. Op basis van deze output is de volgende 
ontwerpdoelstelling geformuleerd: 

Een hulpmiddel ontwikkelen dat aangeeft welke ploegtaken er gedurende de uitvoering 
bijgestuurd moeten worden en welke ploegtaken er aan het einde van het project 
geëvalueerd moeten worden. 

4.2.1. Pakket van eisen rmtwerpdoe/stellmg: 
Nu bekend is wat de gewenste output is (rechter rode kader schema 27), is ook bekend welke 
eisen van toepassing zijn op de ontwerpdoelstelling. Dit zijn de eisen op basis waarvan de 
gewenste output is gebaseerd: 

1. Projectbreed moet gesignaleerd kunnen worden of er binnen de bandbreedte geldend 
voor het project gebleven wordt. 

2. Per week moet gesignaleerd kunnen worden of er binnen de toegestane bandbreedte per 
week gebleven wordt. 

3. Op het moment er buiten de toegestane bandbreedtes getreden wordt, moet 
geconstateerd kunnen worden welke ploegtaak/ploegtaken hier verantwoordelijk voor 
is/zijn. 

4. Aan het eind van het project moet bekend zijn welke ploegtaken geëvalueerd moeten 
worden. 

Eisen vanuil de algemene doelstelling 
Bij het formuleren van de algemene doelstelling zijn een tweetal eisen geformuleerd, waaraan de 
ontwerpdoelstelling moet voldoen, hieronder nogmaals weergegeven: 

1. Het registreren mag niet meer tijd vergen dan de uitvoerder momenteel nodig heeft om 
manuren te registreren. 

2. Er mag geen twijfel zijn over de geregistreerde gegevens. 

Uitgang punten 
Om hieraan te kunnen voldoen zijn de volgende uitgangspunten opgesteld: 

• De planning en de begroting zijn een gegeven en dienen als eerste input voor het 
hulpmiddel. 

• Het hulpmiddel moet verschuivingen in de planning en mutaties in manurenbudget 
welke gedurende de uitvoering opgedragen worden of ontstaan door onvolkomenheden 
door kunnen rekenen. Bijvoorbeeld: het verrekenen van meerwerk, of het verschuiven 
van activiteiten in de tijd door vertragingen welke ontstaan door derden. 

• Met de verrekening van serie-effect kan nog geen rekening gehouden worden omdat, de 
dalingsfactor berekend wordt aan de hand van de eigen manuur bewakingsgegevens. Dit 
komt omdat de organisatiegraad op het werk mede van invloed is op de grootte van de 
dalingsfactor (Picavet, 1990). Zoals geconcludeerd uit de analysefase, zijn de 
geregistreerde gegevens niet geschikt om conclusies aan te verbinden. De dalingsfactor 
kan pas worden meegenomen op het moment er betrouwbare gegevens zijn, zie 
uitgebreidere onderbouwing bijlage VIII. 

• De verbruikte manuren hoeven niet bepaald te worden met behulp van barcode scannen 
of klokken. Deze zaken zijn op korte termijn niet realiseerbaar zijn. Daarnaast genereren 
ze alleen input voor de oplossing en deze is eenvoudig zelf te genereren, zodat de 
oplossing toch getoetst kan worden. 

• Aan het eind van het project moet bekend zijn voor welke ploegtaken de arbeidsnormen 
opnieuw gemeten moeten worden. Deze eis wordt niet meegenomen in het hulpmiddel. 
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Het hulpmiddel geeft enkel aan wanneer er buiten een bandbreedte getreden wordt en 
welke ploegtaak hier verantwoordelijk voor is. Het uitvoeringsteam zal gedurende de 
looptijd van een ploegtaak moeten constateren of het proces niet goed verloopt of dat de 
normstellingen mogelijk niet correct zijn. 
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5. DE REALISATIE VAN HET HULPMIDDEL 

De ontwerpdoelstelling is bepaald en de eiSen waaraan de ontwerpdoelstelling moet voldoen 
zijn geformuleerd. Daarnaast is ook alle input en output welke benodigd is, om aan de 
ontwerpdoelstelling te kunnen voldoen bekend. Dit betekent dat het hulpmiddel vervaardigd 
kan worden. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet waarom er voor bepaalde ontwerpbeslissingen 
is gekozen en wordt aangegeven hoe het hulpmiddel rekening houdt met de gestelde eisen. Dit 
wordt uitgelegd met behulp van screenshots uit het hulpmiddel. Via deze screenshots wordt ook 
uitgelegd hoe het hulpmiddel werkt. Het gebruik van het hulpmiddel wordt toegelicht door stap 
voor stap de processen te doorlopen met gegevens uit een praktijkgeval. 

In het vervolg zal het hulpmiddel MBS genoemd worden. MBS staat voor manuren 
bewakingssysteem. MBS is terug te vinden in bijlage X. 

5.1. FLOWCHART HULPMIDDEL 

Schema 27 (de input en output welke benodigd is om aan de gestelde eisen te voldoen) is 
omgezet naar een flowchart. In de flJowchart is gebruik gemaakt van een 5 tal symbolen. De 
betekenis van de symbolen is toegelicht in figuur 18. 

( Start/einde) 

Figuur 18 betekenis symbolen flowchart 

Berekening 
door 

hulpmiddel 

Met deze kennis is de flowchart gemaakt welke te zien is op de volgende pagina. De flowchart is 
de onderlegger geweest voor de vervaardiging van het hulpmiddel. 
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5.2. DE SOFTWARE VOOR MBS 
Welke software is het meest geschikt om MBS in te vervaardigen, zodat de functies uitgevoerd 
kunnen worden? MBS moet te gebruiken zijn binnen Hurks bouw zuid, dit betekent dat de keuze 
van de software afhankelijk is van de software welke er binnen Hurks bouw zuid beschikbaar is. 
De volgende pakketten zijn binnen Hurks bouw zuid beschikbaar en onderzocht op 
toepasbaarheid: Asta powerproject (planningssoftware), KRAAN begroot en bewerk 
(calculatiesoftware), Microsoft Acces en Excel. 

Asta powerproject is een planningspakket, hierin is het mogelijk de begroting te koppelen aan de 
planning en met behulp van de begroting en de planning de personeelsinzet inzichtelijk te 
maken. Binnen het programma is het echter niet mogelijk om berekeningen te maken en 
ploegtaken samen te stellen. 

KRAAN begroot en bewerk is een calculatie pakket, hierin is het wel mogelijk om ploegtaken 
samen te stellen, door een extra code toe te voegen aan de huidige bewakingscodes. Met het 
programma is het echter niet mogelijk om berekeningen ten behoeve van de bandbreedtes te 
kunnen maken. 

Daarnaast is Microsoft acces onderzocht, dit programma leent zich uitstekend om databases op 
te zetten en hier filters in te bouwen. Voor de samenstelling van de ploegtaken zou het een 
ideaal pakket zijn. Echter ook met dit pakket kunnen geen berekeningen gemaakt worden ten 
behoeve van de bandbreedtes. Uiteindelijk is er dus gekozen voor Microsoft Excel, omdat dit het 
enige programma is waarin berekeningen voor de bandbreedtes uitgevoerd kunnen worden, in 
de andere pakketten is dit niet mogelijk. Deze berekeningen zijn noodzakelijk om aan de 
gestelde eisen te kunnen voldoen. 

5.3. DE ONTWERPVERJINTWOORDING 
Het cirkeldiagram in figuur 19 is het inleidende blad van MBS. Ieder part is een procesonderdeel 
uit de flowchart. De nummers in de parten zijn snelkoppelingen welke met één muisklik naar het 
betreffende proces gaan. De kleuren verwijzen achtereenvolgens naar de hoofd processen, 
calculeren, registreren, bewaken en evalueren. In de volgende subparagrafen worden de 
procesonderdelen, zoals deze in MBS doorlopen moeten worden nader toegelicht. 

Figuur 19 Startpagina MBS 
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Wie mag welk procesonderdeel uitvoeren 
In tabelll is aangegeven wie welke rol heeft in de verschillende procesonderdelen. Waarom er 
voor deze onderverdeling is gekozen wordt duidelijk gesteld in de uitleg in de volgende 
subparagrafen. Deze tabel is ook te zien op de startpagina van MBS, zodat direct duidelijk is wie 
wat mag doen. 

Tabel11 Wie mag welke stap uitvoeren 

De helpfunelie 
Bij ieder procesonderdeel is een helpfunctie aanwezig. Als er op de snelkoppeling help gedrukt 
wordt, verschijnt er een blad in beeld waarin staat uitgelegd hoe desbetreffend procesonderdeel 
uitgevoerd moet worden. 

5.3.1. PrOCI:!SOildt!rdefen cofntferen 

Ploeglaken bepalen (1 1 .) 
De begroting moet in MBS ingevoerd worden, dit kan gedaan worden door de begroting vanuit 
het programma "begroot en bewerk" in een Excel bestand te printen. Deze moet vervolgens 
gekopieerd en geplakt worden in MBS ter plaatsen van het rode vlak zoals aangegeven in figuur 
20. 
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1.1. Ploegtaken bepalen =. 
Pretal 

I 
~ StartpaJina I 23 

_ _ Help_j 

23 
23 

23 

l Controle: 23 

I 
23 

Vorl1• Manuren bqrotine: &489 

,Manuren ploeg!a~en aanlo<lp: 691 . 
I 

Mon• ren ploeglmn onderbouw· 94 

I Volgende Ma ·ren ~loegtohn bovenbouw: 1292 
Manuren pleeçtaken ge~d.lk: 3185 
Manuren ~loegtalen artouw: 1227 

I 
Print I Manuren ploqlaken totaal: 6-489 

Vers eh iJ: 0 

Filter -1 
, Kosten 

1 <-.: Codlt r. ... hvld eh norm uren 

20 5320~ Plaatsen !rap I st 4,00 4 

I JO Sl-CIO oçle~,ere!'l telder 1 pst 16.00 16 

20 53-110 OPIC'I tren I~Ot!lemelllti\IWOn.clgtn 40 WO P 4,00 160 
I 2ll 53410 opleveren algemene nm.ten I pol 16.00 16 ,_ 

Figuur 20 De begroting plakken in het programma 

Als de begroting in MBS is ingevoerd, geeft MBS aan welke bewakingscodes er onder een 
bepaalde ploegtaak vallen. Dit doet MBS door aan te geven of het waar I onwaar is of een 
bewakingscode onder de betreffende ploegtaak valt. De bewakingscodes waar "waar" achte r 
staat moeten aangevinkt worden op het filter. Het filter selecteert dan de betreffende 
bewakingscodes met omschrijving, hoeveelheid, eenheid, norm en het aantal uren, welke onder 
de ploegtaak vallen. Deze gegevens moeten dan onder desbetreffende ploegtaak geplakt worden. 
Een voorbeeld is weergegeven in figuur 21 en 22 . 

... . ,~alna 

Figuur 21 Codes selecteren 
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Figuur 22 Codes plakken 

Zoals ook op te maken uit figuur 21 en 22, zijn er codes welke gekleurd zijn. Als een code een 
kleur heeft betekent dit dat deze bij meerdere ploegtaken voor kan komen. Dit is alleen het geval 
als er "waar" achter staat en de ploegtaak in het project voorkomt. Deze bewakingscodes met 
dezelfde kleur zullen dus opgesplitst moeten worden. 

Tot slot moet er nog een controle uitgevoerd worden. Op het voorblad van ploegtaken bepalen 
wordt het aantal manuren vanuit de begroting weergegeven, dit moet altijd corresponderen met 
het totaal aantal manuren van de ploegtaken. Het verschil moet dus 0 zijn. Hier wordt ook het 
aantal manuren per bouwfase weergegeven. 

Controle: 
M•nuren ~Mcrot1n : IUJ 

Vench 1: 0 

Figuur 23 Controle manuren ploegtaken 

Dit eerste procesonderdeel kan uitgevoerd worden door de projectleider, uitvoerder en 
calculator. De projectleider is verantwoordelijk binnen Hurks bouw zuid voor de taakstelling 
van de bouwplaatsmedewerkers. De uitvoerder is verantwoordelijk voor de aansturing hiervan, 
dus hij zal moeten weten welke onderdelen er onder welke taak vallen. De calculator kan er ook 
bij betrokken worden, mocht er twijfel zijn bij iets wat er onder een bepaalde bewakingscode 
omschreven staat, kan hij hier duidelijkheid in scheppen. 

Pl egtaken plannen (1.2.) 
Als de samenstelling van de ploegtaken bepaald is, kunnen de ploegtaken gepland worden. Een 
voorbeeld van dit procesonderdeel is weergegeven in figuur 24. Alle vlakken welke grijs 
gearceerd zijn kunnen ingevuld worden. De bouwtijd in werkweken moet ingevuld worden t.b.v. 
de berekening van de bandbreedtes voor het project. Het totaal aantal manuren voor de 
betreffende ploegtaak wordt automatisch weergegeven. 
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De werkweek waarin de ploegtaak start en de werkweek waarin de ploegtaak volgens de 
overallplanning zou moeten eindigen moeten ingevoerd worden in de eerste twee grijze balken. 
Deze moeten overgenomen worden vanuit de prognoseschaal van de overallplanning. MBS 
rekent dan de doorlooptijd uit en het aantal manuren dat er voor desbetreffende ploegtaak in 
een week beschikbaar is. Het beschikbare aantal manuren per week moet in iedere week 
ingevoerd worden. 

Figuur 24 Ploegtaken plannen 

1.2. Ploegtaken pt.nnen 

Personeets 

Inzicht 

Start 

Ur•" 
ploe., .. k 

Startpagina I 
Eind Kalenclerw.h11 

ploell••k 

" 

<10 

Met behulp van de ingevoerde gegevens worden de bandbreedtes berekend. 

Maart 

9 

l 

Daarnaast is er nog een snelkoppeling personeelsinzicht, als deze wordt aangeklikt, verschijnt er 
een grafiek in beeld waarop gezien kan worden hoeveel mensen er iedere week ingezet moeten 
worden. Hier kan gezien worden of er een logisch verloop in de personeelsinzet is. Zitten er 
grote pieken en dalen in, dan kan dit betekenen dat de manuren niet goed ingevuld zijn. Is dit 
niet het geval dan zal de planning mogelijk aangepast moeten worden. De projectleider en de 
uitvoerder kunnen dit invoeren, zij beschikken over de planning en de achterliggende kennis. 

l~ -
"'-

i~ 

ijf liD1 
-

I 

Figuur 25 Personeelsinzicht 
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Voortgangbepahngm >Lhode ploegtaal< bepalen (1 .3.) 
Op dit tabblad moeten twee procesonderdelen uitgevoerd worden, het eerste onderdeel is de 
voortgangbepalingmethode van de ploegtaken bepalen en het tweede onderdeel is de voortgang 
van de ploegtaken berekenen. Hier wordt alleen ingegaan op procesonderdeel 1.3, de 
voortgangbepalingmethode van de ploegtaak bepalen. 

De begratingsregels welke onder de betreffende ploegtaak vallen worden automatisch 
weergegeven (rode kader figuur 26). Sommige onderdelen zijn direct gereed voor het bepalen 
van de voortgang. Andere onderdelen moeten mogelijk teruggerekend worden naar 
productiedelen. Hoe dit gedaan moet worden staat weergegeven op de gele balk onder de 
betreffende ploegtaak (zie gele balk figuur 26). Deze gewenste eenheden moeten dan in het 
blauwe kader worden ingevoerd (zie figuur 26). 

Het bepalen van de de voortgangbepalingmethode mag uitgevoerd worden door de 
kosten bewaker. De uitvoerder en projectleider hebben in dit procesonderdeel een adviserende 
rol. De projectleider blijft hierbij wel eindverantwoordelijk De kostenbewaker zal de voortgang 
van de ploegtaken in moeten vullen, dus voor hem is het handig dat hij weet hoe de voortgang 
bepaald kan worden. 

1.3. Voortgangbepalingmethode ploegtaak bepaleni-____________ A_a_n_l_o_o...;p;...,__ 
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Figuur 26 Voorblad voortganbepalingmethode van de ploegtaak bepalen. 

5.3.2 Procesonderdelen registreren 

Voortgang ploegtaal· berekenen (2.1.) 
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Wanneer de methodes van voortgangbepaling bepaald zijn, kan hier gedurende de uitvoering 
gebruik van gemaakt worden. De kostenbewaker kan de gerealiseerde eenheden invoeren, in de 
grijze balk in het blauwe kader op figuur 27. De kostenbewaker moet waarnodig in samenspraak 
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met de uitvoerder bepalen hoeveel eenheden er gerealiseerd zijn. MBS rekent dan automatisch 
de toegestane manuren uit (zie kolom voortgang). Bij het bepalen van de gerealiseerde 
eenheden kan de kostenbewaker gebruik maken van bonnen van leveranciers/onderaannemers, 
productiedel en, bewaking vanuit voorraad en bewaking vanuit JIT levering. Naast het invulblad 
is er ook een rekenblad onder de betreffende ploegtaak aanwezig (zie rode kader figuur 27). 
Hierin zijn de begratingsregels weergegeven welke onder de ploegtaak vallen, mocht er twijfel 
zijn, kan vanuit hier de voortgang van de ploegtaak gecontroleerd worden. Dit kan gedaan 
worden door de gerealiseerde eenheden in het grijze gedeelte in te voeren, MBS rekent dan 
automatisch de voortgang uit. 

-
1.3. Voortgangbepalingmethode ploegtaak bepalen Aanloop 

Vtrtlerroin lnrichltn ti•ru~ Voor 

I Omschrijving hvld •" norm , ur•• 11 g••s 
Startpagina 

schoonmaken weg 3 wk 7,80 23.4 0 
CD Fort Unit 3•6 kiHdruimt• 1 st 8,00 8 0 c 
"' Fort Unit 3•6 schaft/toilet ~ 2 st 8,00 16 0 

I l rn•gazijnkontainer 3116 1 st 
1 

4,00 4 0 
Help 0 

0 ort Unit 3•6 koul\/toil directie,oerder 1 st 8,00 8 0 .. .. ort Unit 3K6 U~12 koppelbaar vergaderr. 1 st 8,00 8 0 
'tl 

01t Unit 3•6keukltoil ~02 uitvóerder 1 st 8,00 8 0 

Invulblad voortgang ~ oilet·was·unit 3•2,4 1 st 8,00 8 0 

" :ij 
'3 s 

Tot<a<altoogost<a<an piCMgl<a<at: 0 

I 
A:onbevtling 
voortgug Controle rn.b., . bonnen werl 

b•p<aling 

2. .... .• 
~-'"""''" - ... ~ '."·." 

Gft•• V oot 
Be,rotingsregel5 hvld ... nor• ur•• I i •-s 

Rekenblad ter controle ~ 
schoonrnakon wog 3 wk 7,8 23.4 0 
F01t Unit 3K6 kleodruimr. 1 st 8 8 0 
F 01t Unit 3•6 schaft/toil•t U504 2 st 8 16 0 
m•g:ozijnkontalnor 3K6 I st 4 4 0 

CD Fort Un~ 3x6 kouk/toil diroctio,oerdor 1 SI 8 8 0 
c 

Fort Unk 3•6 U512 kopp.lbaar vorg<tdorr. 1 8 8 0 = SI 

" D. Fort Unit 3•6koukltoil ~02 uilvoor<Mr 1 st 8 8 0 • .1:1 toiltt·WU·unit 3x2,4 1 .. 8 8 0 
CD c 0 0 0 0 0 0 
"' r 0 0 0 0 0 0 ,.. 

Figuur 27 Voortgang ploegtaak berekenen 

Voortgang ploegtaak invullen (2.2.) 
Wekelijks wordt de voortgang van de ploegtaken bepaald en wekelijks moet deze met de 
verbruikte manuren vergeleken kunnen worden op desbetreffende niveaus. Dit betekent dat ook 
de week prestaties ingevoerd moeten worden. Dit moet gedaan worden in procesonderdeel 2.2. 
hier kan wekelijks de voortgang van de ploegtaken ingevoerd worden, in het grijze gedeelte. 
Hierbij wordt de totale voortgang van de ploegtaak, welke berekent is onder procesonderdeel 
2.1, automatisch weergegeven onder uren toegestaan. De controle is ervoor om te kunnen zien 
of het ingevoerde aantal manuren gelijk is aan het aantal manuren dat onder uren toegestaan 
valt. Een voorbeeld is weergegeven in figuur 28. Dit procesonderdeel kan uitgevoerd worden 
door de kostenbewaker. 
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Startpagina J -~ 
. Januari Februari 

Ploeetaken 
Uren 

Controle 2 3 4 5 6 7 
toe,estaan 

Werkterrein inrichten 0 91 20 30 33 8 

Materieel aansluiten 0 104 10 19 _ _!_!_ 12 

~ Opruimen bouwafval 0 0 

Laden lossen 0 0 
--- r---

i ···-
"' Verletvoorzieningen aanbrengen 0 0 

1- ---- -- ·-· 
Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen 60 60 4 0 
Bouwwerk uitzetten 113 113 10 11 8 8 8 

Figuur 28 Voortgang ploegtaak invullen. 

Verbruikte manuren ploeglaak invullen (2.3.) 
Nadat de toegestane manuren ingevuld zijn, kunnen de verbruikte manuren ingevuld worden. 
Dit gebeurt onder procesonderdeel 2.3. Hierin staan de ploegtaken aangegeven en in het met 
grijs gearceerde gedeelte kunnen de manuren per week ingevoerd worden, zie figuur 29. 

Zoals ook te zien staat er achter iedere ploegtaak een registratiecode. Op deze registratiecode 
moet de uitvoerder zijn manuren invoeren in het boekhoudsysteem. Het invoeren van de 
manuren in het boekhoudsysteem is noodzakelijk, want de loonadministratie moet kunnen zien 
welke mensen hoeveel uur op een bepaalde bouwplaats gewerkt hebben. Deze gegevens zijn 
benodigd om ervoor te zorgen dat de mensen tijdig betaald kunnen worden en dat de 
loonkosten in het financiële overzicht verwerkt kunnen worden. 

Deze werkwijze hanteert men momenteel ook, alleen dan is de code niet gekoppeld aan een 
ploegtaak Hiervoor heeft iedere ploegtaak een 8 cijfers tellende code gekregen. 8 Cijfers 
tellende codes worden momenteel nog niet benut en zijn daarom uniek en ideaal om ploegtaken 
aan te koppelen. Daarnaast komen de eerste 6 cijfers zoveel mogelijk overeen met de cijfers van 
de bewakingscodes, als er in het boekhoudsysteem alleen op de eerste 6 cijfers wordt 
geselecteerd, kunnen nog steeds de verbruikte manuren voor een onderdeel gezien worden. 

De kostenbewaker kan de verbruikte manuren in MBS invoeren, hij kan de manuren die de 
uitvoerder wekelijks heeft ingevoerd in het boekhoudsysteem overzetten in MBS. De manuren 
moeten ingevuld worden op het met grijs gearceerde gedeelte achter de betreffende ploegtaak 
en onder de week waarin de manuren verbruikt zijn. 

Startpagina I Help J 
"; -

I Registratie 

Maart 

Uren 
9 10 11 12 

Ploegtaken code verbruikt 

~ Werkterrein inrichten 05310100 88 
----··· - ----- --

Materieel aansluiten 05311100 105 9 7 14 

I 
8 Opruimen bouwafval 05351000 0 --
c Laden 'lossen 05352000 1 0 
ftl -
c( Verletvoorzieningen aanbrengen 05362000 0 

----
Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen 05313300 78 4 5 
Bouwwerk uitzetten 05520000 130 0 ' 7 

Figuur 29 Verbruikte manuren invoeren 
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5.3.3. Procesonderdelt!n bewaken 
Als de procesonderdelen van calculeren en registreren uitgevoerd zijn, moet alle input bekend 
zijn om te kunnen bewaken en te evalueren. In deze subparagraaf en de volgende subparagraaf 
wordt uitgelegd hoe deze procesonderdelen in MBS doorlopen moeten worden. Op deze 
procesonderdelen hebben ook de de gestelde eisen betrekking, er wordt ook aangetoond hoe 
MBS deze eisen kan volbrengen. 

Bandhrt>edte project ontroleren (3.1.) 
Het eerste procesonderdeel van bewaken is controleren of er binnen de bandbreedte geldend 
voor het project gebleven wordt. Deze controle moet wekelijks plaats vinden. Als alle gegevens 
wekelijks in de voorgaande procesonderdelen ingevoerd zijn, geeft MBS weer hoe de verbruikte 
manuren zich tussen de boven en ondergrens bevinden. De onder en bovengrens van de 
bandbreedte wordt weergegeven in een grafiek, deze grafieken zijn opgedeeld in twee of drie 
maanden (figuur 30), daarnaast is er ook een totaal grafiek te zien (figuur 31). 

Zoals te zien in de grafiek op figuur 30 wordt er bij de start van het project buiten de 
bandbreedte getreden. Dit komt omdat er in de eerste weken van het project weinig manuren en 
ploegtaken te besteden zijn, de kans op een grotere afwijking dan de bandbreedte van het 
project is dan ook groter. 

Wordt er buiten de bandbreedte voor het project getreden, zal gesignaleerd moeten worden 
welke ploegtaak/ploegtaken hier verantwoordelijk voor is/zijn. Dit kan worden gezien bij 
procesonderdeel3.3. ploegtaken bijsturen. Er is sprake van overschrijding op het moment een 
bandbreedte negatief overschreden wordt. De controle van de bandbreedte kan wekelijks 
uitgevoerd worden door de kosten bewaker. 

3.1. Bandbreedte prOJKt controleren 

Februari 

Startpagl~ 4 5 6 7 8 I 9 10 

Toegestaan (cumulatief) 

Help Verbruikt (cumulatief) 

Afwljkingspercentage 

Vorige 

Betekenis lijnen in de grafieken 
Ond.rschriJdlne 

! 

Figuur 30 Grafiek bandbreedte project. 
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Figuur 31 Totale prestatie bandbreedte project. 
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In MBS is een begroting ingelezen en zijn voorgaande procesonderdelen fictief uitgevoerd, dit is 
gedaan om te kunnen testen of MBS wel de juiste data weer kan geven. De test is positief en MBS 
kan onderstaande eis volbrengen. 

Projectbreed moet gesignaleerd kunnen ,-..-orden of er binnen de bandbreedte 
geldend voor het project gebleven wordt. 

Bandbreedte week camroleren (3 2.) 

Resultaat 

Kanvoldoen 

Is de bandbreedte van het project gecontroleerd dan kan de kostenbewaker de wekelijkse 
bandbreedte controleren. Wordt er buiten getreden, zal geconstateerd moeten worden welke 
ploegtaakjploegtaken, hiervoor verantwoordelijk is/zijn. Om dit te kunnen constateren, moet 
verder gegaan worden naar procesonderdeel 3.3. In onderstaande grafiek is sprake van een 
overschrijding in week 20. 

3.2. Bandbreedte week controleren 

April Mei Juni 
Startpagina! Help I Vorige I Volgend~ 14 15 I 16 I 17 18 19 I 20 2l 22 23 24 25 

Toegestaan per week 51 79 

I 

59 I 57 95 77 I 53 73 54 66 59 0 

Verbruikt per week 48 75 59 I 61 94 77 60 76 58 65 56 0 

GeT@alls@.erd afwljklngspercentage per week 6,3% 5,3% 1 o,o% I -6,6% 1,1% 0,0% I -11, 7% -3,9% .jj,9% 1,511 5,4% IDEEL/0 ! 

Toegeslane 1fwljklng per weel! 25,0% , lU% l 12,5% ! 12,5% U,5lb i 12.5lb I 12,s!b I 12,5% I 12,5% I 12,5% I 12,s% I 12,5% 

I 
!0,0" 

april, mei, juni Betekenis lijnen In de grafieken 

~ Ondltnc:MJdlnl 20,0" 

l \ 
A. 10.~ 

"" 
--........ ,.............. - Ondc:r1rcnswe:ke:n 

0,0% ~ - Bovenrrc:nswc:kcn 

26 

0 

0 

ODEElf 

12.5~ 

~ 
14 u 1~1~ l~20~2S 24 25 26 -Ge:rnflsurdc: •fwUktnr per week 

\ 
·10,0% 

·20,0% / 
/ 

y · 30,01ri 

I OY•ndvl}lflnc 

Figuur 32 Wekelijkse bandbreedte 

Om te testen of ook dit procesonderdeel werkt, is hetzelfde gedaan als bij het vorige 
procesonderdeeL Ook hier kan MBS de juiste data weergegeven, zodat MBS aan onderstaande 
eis kan voldoen. 
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Per week moet gesignaleerd kunnen worden of er binnen de toegestane 
bandbreedte per week g-ebleven wordt. 

Ploegtaak l ij turen? (3.3 .) 

Resultaat 

Is er buiten een bandbreedte getreden, zal onderzocht moeten worden welke ploegtaak hiervoor 
verantwoordelijk voor is. Om dit te kunnen signaleren rekent MBS de ploegtaak prestaties per 
week door. Zoals op te maken uit figuur 33 is de ploegtaak inrichten werkterrein in week 2 voor 
11% overschreden. Dit betekent dat de uitvoerder deze ploegtaak zal moeten bijsturen. Naast de 
wekelijkse ploegtaak prestaties rekent MBS ook het prognose eindresultaat door, zie figuur 33. 
Dit is het eindresultaat als de verhouding toegestaan/verbruikt zich doorzet tot het einde van 
het werk. 

3.3. Ploegtaak bQituren? 

Startpagina I Help , Vorige I Volgende I Print J 
Totaal ry! Januari I Februari 

Uren ' Uren Pronose I Ploegtaken 
•verbruikt toegestaan eindresultaat 

2 3 4 5 6 7 8 

Werkterrein inrichten 50 47 -4,57 -15,0% 0,0% - - - ll##ml -~ Materieel aansluiten 28 26 -13,43 - - -20,0% 10,0% -16,7% --i Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen 58 60 4,93 - - - - -25,0% - 10,0% 
c( 

Bouwwerk uitzetten 118 113 -9,92 - 10,0% 9,1% 0,0% I 0,0% 0,0% -50,0% 

0 Poeren maken 8 8 0,00 0,0% - - ----] Prefabwanden aanbrengen 101 96 0,00 - - - - ---c 
Prefabtrappen/bordessen aanbrengen .. 110 116 13,98 II##IUIII - - ----~ Binnen profielen stellen 294 306 29,03 - - - II##IUI ---~ Stellen kozijnen buiten 250 234 -164,04 - - - --- lltmll# .. 

1!1 Waterkeringen aanbrengen 1 1 0,00 0,0% - 11111111#1! - ---- Totaal manuren verbruikt I 1018 1006 IIOEEL/0! 

Figuur 33 Ploegtaak bijsturen? 

Er is getest of MBS aan kan geven welke ploegtaken er voor de overschrijding verantwoordelijk 
zijn, hierbij is gebruik gemaakt van dezelfde gegevens als er gebruikt zijn bij de voorgaande 
proces onderdelen. MBS geeft per week aan wat de gerealiseerde afwijking is. Dit betekent dat 
MBS onderstaande eis kan volbrengen. 

Resultaat 
Op het moment er buiten de toegestane bandbreedtes getreden wordt. 
moet geconstateerd kunnen worden welke ploegtaak/ploegtaken hier KaavoldoeD 
\'erann .. ·oordeliik voor is/zijn. 

S3.4. Procesonderdelen evolueren 
Uiteindelijk is het project gereed en zal geconstateerd moeten worden welke ploegtaken er 
evaluatie behoeven. Hiervoor worden de toegestane manuren vergeleken met de verbruikte 
manuren. Er wordt een vergelijking gemaakt met de toegestane manuren in plaats van de 
gecalculeerde manuren. Op deze manier kunnen calculatiefouten zo veel mogelijk uitgesloten 
worden. 

Bij de evaluatie moeten alle partijen betrokken worden, zij hebben het werk uiteindelijk 
gerealiseerd en weten waar er foutenfleerpunten voorkomen dan wel meegenomen kunnen 
worden. Evaluatie is noodzakelijk op het moment een ploegtaak meer dan 12,5% afwijking 
vertoont. Als er geen procesfouten zijn aan te wijzen, dan moeten de arbeidsnormen binnen de 
ploegtaak opnieuw gemeten worden. Waarschijnlijk is het zo dat de uitvoerder weet waar het 
mis is gegaan of voor welk onderdeel te weinig uren zijn geteld. Voor dit onderdeel is het dan 
raadzaam de arbeidsnorm opnieuw te meten. 
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4.1. Ploegtaken evalueren 

Startpaeina I Help Vori&e I Print 

PloeJtiiken 
Uren Uren Ger. Max.+ Max.-

verbruikt toecestaan afwijldne Afwllldnc Afwijldnc 

w~rkt~rreîn inrichten 50 47 -5,5% 12,5% -U,5% 

Materieel ol!nsluiten 28 26 -9)!% 12,5% ·12,5% 

Opruimen bouwl!fvl!l 0 0 IIOEfl/0! 12,5% -U.5% 
Cl. 

.8 La~n lossen 0 0 IIDEEL/0! U,5% ·12.5% • :1 
Verletvoorzienineen l!..nbrensen 0 0 IIDEEl/0! 12,5% ·12,5% 

Vei~ ieheidsvoorzienîngen aanbreneen 58 60 4,0% 12,5% ·12,5% 

! 

Bouwwerk uitletten 118 113 -4,1% 12,5% -12,5% 

Figuur 34 Evaluatie van de ploegtaken. 

Grafisch worden de prestaties van de ploegtaken weergegeven zoals te zien in figuur 35, hierbij 
is weer een onderverdeling gemaakt in de verschillende bouwfases. 

15,0% 

• • • • anloop • • 10,0% 

5,0% 

0,0% 

-5,0% 

-i:-" q,' 

-1~ 
~tt; 

-15,0% 

Figuur 35 Grafische weergave evaluatie van de ploegtaken. 

• 

...,._Ondemhrijding 

~Ge-reil liseerde 11fwijking 

...... Overschrijding 

Op dit procesonderdeel zijn twee eisen van toepassing, met behulp van de eerder genoemde 
ingevoerde gegevens is getest of MBS aan onderstaande eisen kan voldoen. MBS geeft aan wat 
uiteindelijk de gerealiseerde afwijkingen van de verschillende ploegtaken zijn. Dus 
onderstaande eis kan door MBS beantwoord worden. 

Resultaat 
Aan het eind van bet project moet bekend zijn welke ploegtaken 
l!:eëvalueerd moeten worden. Kan voldoeD 
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6. OE OETSlNG EN AANBEVELINGEN 

In het vorige hoofdstuk is aangetoond dat MBS aan de gestelde eisen kan voldoen. Nu is het de 
vraag, of de toekomstige gebruikers MBS ook toe kunnen passen en de juiste output weten te 
verkrijgen, zodat MBS daadwerkelijk aan de gestelde eisen voldoet 

De ultieme manier van toetsen zou zijn, dat MBS gedurende de looptijd van een project wordt 
toegepast. Hier is echter geen tijd voor binnen het afstudeertraject, omdat de meeste projecten 
een doorlooptijd hebben van minimaal een jaar. Om toch te kunnen toetsen wordt een begroting 
ingelezen en worden de verschillende procesonderdelen getoetst door de toekomstige 
gebruikers deze te laten uitvoeren. De bevindingen die hierbij gedaan worden zullen resulteren 
in aanpassingen dan wel aanbevelingen op het ontwerp. De manier van toetsen en de resultaten 
zijn terug te vinden in bijlage XI. 

6.1. TOETSINGSRESULTATEN. 
In deze paragraaf zijn de toetsingsresultaten van de gebruikers samengevat en worden de twee 
andere eisen welke bij de algemene doelstelling geformuleerd zijn behandeld. 

6.1.1. Toet.,ingsresultuten van de gebruikers· 
Hieronder zijn de toetsingsresultaten van de gebruikers samengevat, de onderbouwing is terug 
te lezen in bijlage XI: 

• Een losse gebruikershandleiding toevoegen 

• Een extra toelichting hoe de begroting afdrukken te drukken in Excel 

• Cellen welke niet gebruikt hoeven te worden beveiligen 

• Directe snelkoppeling naar volgende procesonderdelen 

• Er kunnen fouten ontstaan door te kopiëren en te plakken 

• Een duidelijkere signalering van overschrijding 

• Een directe koppeling met het boekhoudsysteem 

6.1.2. Toetsing tijdsbeslag en ncwwkeurighe1d manuren regislf'eren 
Bij het formuleren van de algemene doelstelling zijn ook nog twee eisen geformuleerd, deze 
eisen hebben betrekking op het tijdsbeslag en de nauwkeurigheid van het registreren van 
manuren. 

Het registreren mag niet meer tijd vergen dan de uitvoerder nodig heeft dan bij de huidige 
manier van registreren. 

Er is onderzoek gedaan naar verschillende registratiemethodes, hier zijn methodes onderzocht 
waarbij de uitvoerder geen tijd kwijt is met het registreren van manuren (zie paragraaf 3.3.). 
Deze methodes zijn echter niet toegepast in MBS, maar blijven bij een aanbeveling. MBS gaat er 
vanuit dat de uitvoerder momenteel de manuren registreert. De ploegtaken welke samengesteld 
worden in MBS zijn voor de uitvoerder begrijpelijker, want hij is bij de formulering betrokken. 
Doordat de uitvoerder weet wat er onder een registratiecode va!.t en deze correspondeert met 
zijn manier van werken, is het voor de uitvoerder eenvoudiger te bepalen hoeveel manuren er 
op een bewakingscode geregistreerd moeten worden. Daarnaast zijn er minder codes 
beschikbaar waarop de uitvoerder moet registreren, dit betekent dat hij ook minder tijd kwijt is 
met het registreren. Hij hoeft immers voor minder onderdelen de manuren bij te houden en in te 
voeren. De uitvoerder welke mee getest heeft geeft aan dat het niet meer tijd vergt dan hij 
momenteel nodig heeft. Op basis hiervan kan gesteld worden dat aan eis 1 is voldaan. 

Het registreren mag niet meer tijd vergen dan de uitvoerder momenteel 
1
nodig heeft om manuren te registreren. 
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Resultaat 

Voldaa 
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Daarnaast is er gesteld dat er geen tijfel mag zijn over de geregistreerde gegevens. Aan deze eis 
kan in betere mate worden voldaan als er gebruik wordt gemaakt van één van de methodes, 
zoals onderzocht in paragraaf 3.3. Echter bij alles wat door mensen wordt vervaardigd kan in 
twijfel getrokken worden, dus ook wanneer gebruik wordt gemaakt van dergelijke methodes. De 
registratie nauwkeurigheid is wel verhoogd, doordat de eenheden waarop de uitvoerder moet 
registreren corresponderen met de uitvoeringsvolgorde en zijn manier van aansturing van de 
bouwplaatsmedewerkers. Maar 100% zekerheid kan er nooit verkregen worden. 

Resultaat 

Er mag geen tvvijfel zijn over de geregistreerde gegevens. 

6.2. AANPASSINGEN 011 HET HULPMIDDEL. 

Niet 
voldaaa 

In deze paragraafwordt uitgelegd hoe de toetsingsresultaten waar mogelijk zijn doorgevoerd. 
Indien deze doorvoering niet mogelijk is, wordt er een aanbeveling gegeven, hoe deze resultaten 
op een andere wijze doorgevoerd zouden kunnen worden. 

Gebruiker ·handleJdt ng 
Er is een losse gebruikershandleiding gemaakt, waarin gedetailleerd is uitgelegd hoe de 
procesonderdelen doorlopen moeten worden. Deze gebruikershandleiding is terug te vinden in 
bijlage IX. In deze gebruikershandleiding is ook een extra toelichting gegeven waar op gelet moet 
worden bij het afdrukken van de begroting in een Excel bestand. 

Celbeveiliging 
Uit de toetsingsresultaten is gebleken dat cellen waarin formules zijn opgenomen beveiligd 
zouden moeten worden, zodat de werking van MBS zeker is gesteld. Deze beveiliging is deels 
doorgevoerd in MBS.In de procesonderdelen 3.1. t/m 4.1. is het niet meer mogelijk 
veranderingen aan te brengen in cellen waarin formules zijn opgenomen. In de 
procesonderdelen 1.1. t/m 2.3. is de beveiliging niet doorgevoerd. Omdat er in deze 
procesonderdelen gegevens ingevoerd moeten worden. Een blad beveiligen zodat er nog 
gegevens ingevoerd kunnen worden is niet mogelijk in Excel. 

Signalering overschrijding 
Er zijn veranderingen aangebracht met betrekking tot de signalering of er sprake is van 
overschrijding. Op de procesonderdelen van bewaken is een voorbeeld grafiek aangegeven 
waarin is aangeven of er sprake is van overschrijding dan wel onderschrijding.Ook is de kleuren 
van de lijnen in de grafiek aangepast. Rood is nu overschrijding en groen in onderschrijding. Bij 
het het prognose-eindresultaat onder het procesonderdeel ploegtaak bijsturen worden de 
negatieve getallen in het rood weergegeven. 

Snelkoppelingen 
Op ieder procesonderdeel zijn snelkoppelingen opgenomen welke direct naar het 
volgende/vorige onderdeel gaan. Daarnaast zijn op de tabbladen van de helpfuncties 
snelkoppelingen opgenomen welke terug naar de startpagina gaan ofterug naar het 
bestreffende procesonderdeeL Deze koppelingen zorgen ervoor dat een snellere schakeling 
tussen de verschillende onderdelen mogelijk is. 

6.3. AANBEVELINGEN OP liET HULPMIDDEL 

Sommige functies welke MBS uit moet kunnen voeren brengen het risico met zich mee dat er 
fouten kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld in het eerste procesonderdeel bij het samenstellen van de 
ploegtaken. Hierin moet gekopieerd en geplakt worden. Dit komt omdat MBS geschreven is in 
Microsoft Excel, dit programma heeft echter zijn beperkingen. Wil men in de toekomst 
voorkomen dat deze fouten niet meer gemaakt kunnen worden, zal MBS in een ander 
softwarepakket geschreven moeten worden. 
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Daarnaast is er geen directe link met het boekhoudsysteem van Hurks bouw zuid. Dit betekent 
dat er informatie handmatig overgezet moet worden. Ook hier is er weer een kans op het 
ontstaan van fouten. Om dit te kunnen voorkomen zouden de functies die MBS verricht 
geïntegreerd moeten worden in dit systeem. 

MBS maakt gebruik van standaard ploegtaken, dit zijn de ploegtaken welke het meeste 
voorkomen binnen Hurks bouw zuid. Echter ieder project dat Hurks bouw zuid realiseert is 
uniek en kent zijn unieke onderdelen. Dit zou kunnen betekenen dat er andere ploegtaken 
voorkomen dan er opgenomen zijn in MBS. Dit betekent dat er handmatig ploegtaken 
toegevoegd moeten worden, welke extra gelden voor het betreffende project. 

6.4. CONCLUSIE 
Op basis van de geconstateerde problematiek in de analysefase is de volgende probleemstelling 
geformuleerd: 

De input die de uitvoering ontvangt van calculatie (de werkbegroting) is niet afgestemd op de 
nauwkeurigheid waarmee geregistreerd kan worden. Hierdoor verloopt de bewaking en evaluatie 
van manuren niet optimaal. 

Op grond van deze probleemstelling is een algemene doelstelling geformuleerd, welke bereikt 
moet worden om die problematiek op te lossen: 

Een oplossing ontwikkelen, waarin de werkbegroting van Hurks bouw zuid afgestemd is op de 
nauwkeurigheid waarmee geregistreerd kan worden, zodat de manuren met de gewenste 
nauwkeurigheid bewaakt en de arbeidsnormen geëvalueerd kunnen worden. 

Tijdens de onderzoeksfase is onderzocht wat er moet gebeuren om deze doelstelling te kunnen 
bereiken. Dit heeft geresulteerd in een ontwerpdoelstelling met een pakket van eisen. Er is 
aangetoond dat MBS aan de eisen voldoet. Daarnaast is het hulpmiddel getoetst door de 
toekomstige gebruikers. Deze resultaten zijn verwerkt en indien dit niet mogelijk is, is er een 
aanbeveling gedaan. Doordat MBS voldoet aan de gestelde eisen, wordt voldaan aan de 
ontwerpdoelstelling: 

Resultaat 
Een hulpmiddel ontwikkelen dat aangeeft welke ploegtaken er gedurende de 
uitvoering bijgestuurd moeten worden en welke ploegtaken er aan heteinde van Voldoet 
het oroiect fleëvalueerd moeten worden. 

Door gebruik te maken van MBS kan aangetoond worden of er sprake is van een acceptabele of 
onacceptabele afwijking. Op het moment er sprake is van een onacceptabele afwijking kan er 
tijdig geconstateerd worden welke ploegtaak hier verantwoordelijk voor is. Desbetreffende 
ploegtaak zal dan bijgestuurd moeten worden en mogelijk aan het einde van het project 
geëvalueerd moeten worden, zodat fouten/verbeterpunten voorkomen dan wel meegenomen 
kunnen worden. 
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VERKLARENDE WOOROENUJ T 

Arbeidsnorm: Een hoeveelheid tijd, die een normale, vakbekwame arbeider, met normale 
inspanning en vaardigheid voor een nauwkeurig omschreven taak volgens bepaalde 
werkmethode bij een bepaalde seriegrootte onder bepaalde omstandigheden met specifiek 
materieel en gereedschap volgens bepaalde kwaliteitseisen nodig heeft om een taak tot stand te 
brengen (SAOB, 1991). 

Doorlooptijd: De tijd die nodig is voor een proces, uitgedrukt in aaneengesloten tijdseenheden, 
inclusief de tijd waarin niet gewerkt wordt (College Tijd en kosten, 2010). 

Overallplanning: De overallplanning is de taakstelling voor de inzet van die productiemiddelen, 
met als doel in zo laag mogelijke kosten in zo kort mogelijke tijd te bouwen. Het bouwproces 
wordt verdeeld in productiedelen per bouwfase. Per productiedeel moet de hoeveelheid, het 
optimale productietempo en de productietijd aangegeven worden als instrument voor het 
aantrekken van personeel en het maken van tijdsafspraken met onderaannemers en 
leveranciers (Flapper, 2004). 

Ploegtaak Een organisatorische samenhangende hoeveelheid arbeid van enige omvang en duur, 
door de uitvoerder als een geheel aan één man of ploeg wordt opgedragen en apart wordt 
gepland, bewaakt en bijgestuurd (Flapper, 2004). 

Cyclustijd:Bewerkingsduur van een procesgang, die bij herhaling optreedt, bijvoorbeeld een 
bekistingscyclus (College Tijd en kosten, 2010). 

Bewerking: Een verandering om iets voor een bepaald doel geschikt te maken. Bijvoorbeelld: Het 
stellen van een profiel. Een bewerking kan bestaan uit meerdere deelbewerkingen, bijvoorbeeld 
het aanbrengen van een schoor. Een deelbewerking bestaat weer uit meerdere handelingen, 
bijvoorbeeld een schoor pakken (SAOB, 1991). 

Serie-effect: Als gevolg van een verbetering van de organisatie en een toename van de routine 
neemt de benodigde tijd voor het uitvoeren van een activiteit af (ir. E.R. Poortman, 1996). 

Bezetting: Aantal bouwplaatsmedewerkers dat gedurende een bepaalde periode op een 
bouwproject werkzaam is. 

Voortgangbepaling: Het bepalen de geproduceerde hoeveelheid van een bepaald onderdeel 
Qong, 1977). 

JlT levering: JIT staat voorJustin time, dit is een logistieke methode voor voorraadbeheersing, 
waarbij de bevoorrading net op tijd of zo laat mogelijk geleverd wordt (Waalewijn, 1999). 

Multi moment opname (MMO): 
De MMO is een waarneem- en vastlegtechniek, die door het nemen van een statistisch 
verantwoorde steekproef inzicht verschaft in bijvoorbeeld: 

• De tijdsbesteding van een groep werknemers; 
• de omvang van indirect productieve en productieve uren, het geen richting bepalend zijn 

voor verder onderzoek; 
• de bezettingraad van machines; 
• de hoogte van noodzakelijke toeslagen bij taaktijden; etc. (SAOB, 1991) 
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