
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Manurenoverschrijding
een methode om manurenoverschrijding tijdig te signaleren

van Grunsven, E.P.M.

Award date:
2011

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/c32156cf-ad35-45ca-b3c8-6b754d7acf5a


ARR 
2011 
BWK 

4887 
urks bouw zuid 

TU/e 

Bijlage eindrapport 

Manurenoverschrijding 

Erwin van Grunsven 

donderdag 7 juli 2011 



Document: 
Onderwerp: 
Status: 
Datum: 

Onderwijsinstelling: 

Studenten gegevens: 
Erwin van Grunsven 
0649891 
Burgemeester van Kuikstraat 32 
5731 WB Mierlo 
06-25280160 

Bijlage onderzoeksverslag 
Manurenoverschrijding 
Definitief 
donderdag 7 juli 2011 

Technische Universiteit Eindhoven 
Master: Architecture Building and Planning 
Master track: Construction Technology 

e.p.m. v.grunsven@student. tue.nl 
e. vgrunsven@hurks.nl 

Bedrijfsgegevens: 
Hurks bouw zuid bv 
Pastoor Petersstraat 3 
5613 WB Eindhoven 
Postbus 671 
5600 AR Eindhoven 
040-2626200 

Voorzitter: 

Bedrijfsbegeleider: 

Hoofd begeleider: 

Medebegeleider 

Prof. ir. C. Kleinman 
c.s.kleinman @bwk. tue.nl 

Ir. M. v. Moorset (projectleider) 

m. vmoorsel@hurks.nl 

dr. ir. E. Vastert 

e. w. vastert@tue.nl 

ing. C. de Bruijn 

c.m.d.bruijn@.tue.nl 



INHOUDSOPGAVE 

Bijalge I Relatie tabel oorzaak en gevolgdiagram ................................................................................................. 4 

Bijalge 11 lnterviews .......................................................................................................................................................... S 

Bijlage lil Opbouw arbeidsnorm ................................................................................................................................. 6 

Bijlage IV Voorbeeld personeelsplanning ............................................................................................................. 11 

Bijlage V Statistische berekeningen t.b.v. de gewenste nauwkeurigheid ................................................ 12 

Bijlage VI Ploegtaken binnen Hurks bouw zuid ................................................................................................. 15 

Bijlage VII beoordeling voortgangbepaling en registratie methodes ........................................................ 16 

Beoordeling voortgangbepaling methodes ................................................................................................ 17 

Beoordeling registratie methodes .................................................................................................................. 21 

Bijlage VIII Serie-effect bij voortgangsbepaling ................................................................................................. 24 

Bijlage IX Gebruikershandleiding MBS .................................................................................................................. 26 

Bijlage X Manurenbewaking MBS ............................................................................................................................. 27 

Bijlage XI Toetsingsresultaten MBS ......................................................................................................................... 28 



BJJALGE I RELATIE TABEL OORZAAK EN GEVOLGDIAGRAM 



Oorzaak 

Gevolg 

Normen worden niet een op een geregistreerd 

1uco c 5 o,.o cco uc aantal uren mogelijk incorrect 

lArbeid snormen kunnen niet vergeleken worden 

!Achteraf niet bekend vanuit nacalculaties hoe een activiteit 
oöt. .p;•. is_-'Jitgevoerd. 

«o •cco uc hoeveelheden uitgerekend 

• !Bestek en tekeningen niet eenduidig 

S::::: 1 .v, bekend wat nodig is om de activiteit uit te kunnen voeren 

~ • "'"<<O uc arbeidsnorm aangenomen 

g • IOnderdelen werkbegroting corresponderen niet met ploegtaken 

QJ 
~ l•o • co •cco uc interpretatie van ploegtaken door projectleider 

j 
I•• lUitvoerder heeft her te druk met andere werkzaamheden 

12 
·~b'"' ~ · ~.1 gebeurd aan het einde van de week (veelal) tot op 8 uur 

~e~ 

" · ~· . ·"is niet gecalculeerd 

I•• !Verkeerde interpretatie begratingsregel 

I" Registreren op regels welke niet begroot zijn of andersom 

1
,.1Uitvoerder heeft geen lijst ter beschikking met codes waarop geboekt 

lmagworden 

I
17

1Uitvoerder is voorzichtig met het bepalen van het 

= 
I•• """'o6 c voortgang onderdeel is niet correct 

1
,.1Niet (altijd) bekend wat het afschattingspercentage moet zijn, als een 

lnogin~is. 

I zo 'vjc-.--·u-- overzicht kwijt m.b.t. resultaten 

, 
21 

Normen niet aangepast op andere uitvoeringsmethode dan 
~ >tö~hc~ 

22 Bewaken op verkeerde arbeidsnorm 

I" Uren worden gecalculeerd voor een klein onderdeel 

1
,. Bewaking bezetting geschied niet t.o.v. voortgang werk (pers. schema 
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1. INTERVIEW METHODE: HALF- OF GEDEELTELIJK GESTRUCTUREERDE 

INTERVIEW 

De interviews die zijn afgelegd, zijn gehouden volgens de half- of gedeeltelijk gestructureerde 
interviewmethode. Dit betekent dat hier niet alleen de onderwerpen, maar ook de belangrijkste 
vragen en in principe ook de volgorde vast staat. De "doorvragen" liggen meestal niet vast, 
hoewel er soms wel voorbeelden van doorvragen worden gegeven. Je bent vrij om van de vraag 
volgorde af te wijken als dat beter uitkomt. Stel, iemand geeft in het onderzoek naar de beleving 
van de dood van een ouder in het begin spontaan aan dat hij veel steun heeft gekregen van zijn 
oma. Je kunt dan de vraag over steun die verderop op je lijstje staat naar voren halen en 
aanpassen door te vragen: "Zijn er naast je oma ook nog anderen die je hebben 
gesteund?"(Baarda, 2005). Voor deze methode is gekozen omdat bij deze methode minimaal de 
vragen worden beantwoord welke noodzakelijk worden geacht, maar daarnaast is er ook de 
mogelijkheid om in te haken op andere zaken die voor het onderwerp van belang kunnen zijn, 
welke de geïnterviewde zelf worden aangegeven. Hierdoor blijft mogelijke noodzakelijke andere 
informatie niet achterwege. 
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1.1. Topiclijst calculatie 

..... 

3 
Op welke "'"""u k•o er J>eeö~lculeerd ·worden om ;.!beid tt: kunnen bert:l:er.en? 

~""· productiit: tempo's,. •l"I'Ginute! a...o 

:ltl Zijn t:r ook a>ntn>lt:= welkt: WOf'Óelll u~rd op lxt .. ~ ibert:lo."ncle r=nu""'? Bv. 
~i.Jctie IR'" m2 &.0? 

11 
Wontt in lxt uurbrief dt: prod~Ktieviteit ._, een timm-=n ~. bv. 

le",rlim,; vs.. '>'<llsl~ limmermöll'!? 

:13 Op het .....,."..rrt d.t: inschn'Jibt:voti~ wordt~ n01;or plbt:r;bken_, lwr1 t,.;"r d;m 

e-t:B -=- · wrsdul ~t:ao:m. ""' » ~· w~ ~:t:bt:urd hier rnt:C? 

1! W-.l'!lllt:t:r moet het 'IIOCH't~..peran'b.&"' ~kJOnd worden om tijdis IZ kunnen 

be"...n? 

0 • u == 
20 

W;,t rijn de t:t:nbedt:n ~1: ~ moc:twonlt:n am tijde; tt: kunnen 
~bon? 

21 
Welkt: m•~en 'lwnr.en er P='omen warden om de: rq;istntie zu~ b!~n? 
'Jerlrt e.d. :;;ppart ~rel? 

2.fi Op w"lk niveölll morten d.t: milnu""n r;e~ 'WOI'Óern om deze doelen te :kunnen 
bereiken? 

~ hurks bouw zuid 
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1.2. Topiclijst projectleiding 

Projectleicline 

nr. I Vraae: I Topic 

Werlc.b!Crot.in.J. 

1 Hoe wordt de Inschrijfbegroting omgevormd naar een werkb.egroting? Werkbeerotinc > inschrijfbecr. 

2 Heeft de uitvoerder invloed op de samenstelling van de werkbegroting? Invloed uitvoerder 

3 Op welk niveau moet de arbeid in de werkbegroting gespecificeerd worden? Niveau werkbeerotinl 

4 
Waaraan moet de werkbegroting voldoen om als sturingsinstrument te kunnen dienen? 

Sturincsinstrument 

5 
Op het moment de inschrijfbegroting wordt omgevormd naar ploegtaken, kan hier dan 

een efficiency verschil ontstaan, en zo ja wat gebeurd hiermee? 
Efficiency verschil? 

6 
Met welke aspecten wordt er nog meer rekening gehouden bij het samenstenen van de 

Andere upecten 
werkbegroting? 

~ .... " 
7 

·wat zijn de eenheden waarmee geregistreerd moet worden om tijdig te kunnen 
Reelstratie eenheden 

bewaken? 

8 
Welke maatregelen kunnen er genomen worden om de registratie zuiver te houden? 

Zuiverheid reelstratie 
Verlet e .d. apart registreren? 

9 Welke mogelijkheden zijn er om manuren te kunnen registreren? Reelstratie methodes? 

10 Wordt verlet apart geregistreerd? Waarom wel/niet? Zuiverheid reelstratie 

Bewàfcàn 

11 
Wanneer moet het voortgangspercentage berekend worden om tijdig te kunnen Frequentie 

bewaken? voortpnp:percentaee. 

12 
Wordt er rekening gehouden met inwerkverlies? Wanneer zou dit verdwenen moeten 

lnwerkverklies 
zijn? 

13 Wordt er op ·uren bewaakt of op resultaat? I.v.m. productiviteits compensatie. u~en vs. ren~ltaat 

14 Is er duidelijk wat de manurenoverschrijding betekent voor de planning? Overschrijdine t.o.v. planninc 

Hoe gedetailleerd wilt u op de hoogte zijn van de ontwikkeling van de manuren? 
Gedetailleerdheid 

15 
urenontwikkeJine 

16 In hoeverre heeft u invloed op de urenontwikkeling? Invloed urenontwikkeline 

Ewluenn 

17 Welke gegevens zijn er mogelijk nog meer benodigd om arbeidsnormen te evalueren? Aanvullende info 

18 
Op welk niveau moeten de manuren geregistreerd worden om deze doelen te kunnen 

bereiken? 
Re1istratie niveau 

19 Tijdens de eindevaluatie, wordt er dan ook de factor arbeid behandeld? Evaluatie arbeid? 

20 Welke doelen moeten er met de evaluatie van de manuren bereikt worden? Doel evaluatie 

Ca.._.n 

21 Welke nauwkeurigheid kan er behaald worden bij het calculeren van manuren? Calculatie nauwkeuricheid 

22 
Het percentage dat de manuren mogen afwijken is dit gelijk aan het risicopercentage 

dat wordt berekent? 
Nauwkeurlcheid manunm 

23 Welke calculatiemethodes zijn er voor handen om manuren te kunnen calCuleren? Calculatie methodes 

24 Welke nauwkeurigheid kan er behaald worden bij deze methodes? 
Nauwkeuricheid ~lculatie 

methodes 

25 Wordt verlet apart gecalculeerd voor de manuren? Verlet 
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1.3. Topiclijst uitvoering 

Uitvoering 
nr. Yra<lg; J Topic 

Bewäen 

1. Hoe 5tUUrt u uw mensen buiten aan, ~oda:t zij binnen budget kunnen wellen? Aamtu'îng 
I 

2 op wellt niveau ffiOiet u bE'Na'ken om tijdig in te kunnen grijpen? ~u 

" 
w~ mooet net voortgangspercentage berekend wordenilm tijdig te kunnen Voortgangspercemage 
bewaken? berekenen 

4 Hoe berekent u het voongangsperl:e!1taige? ~ingswïjze 

5 wat vindt u van del~ manier van voortgang bepalen? Mening 

6 [voor welke onderdelen is niet cüdeijk \Volt het 'iQ;)~ moet zijn? OUïdefijllheid 

7 '*Vatöenktuvande bewilkill€ injploegtak.en, pernJOnS:taken, beW"ert:ing.en? {Andere bewilki~nivei1115) 

8 Hoe bewaakt u de arbeid in ooderaannemiiJ€? Arbeid in onderaaTI!leiTiing 

9 wat zijn ~lleel ilallbe'ï'l!fîngen I andere methodes? 
Aanbevelin:gen en andere 

methodes 

10 
Hoe ~wordt er op het 6 weten schema ~?Zoo mt een goede eenheid zijn om 

UitYoeril'lgSplaniWng 
lop' te bewaken? 

WI!I....,._C 

11 Wat vindit u van de sarnemteli~van de we~groting? ~lillg wertbegmti~ 

12 ts. het duidelijk wat er in de wer:kbegroting ~n .staat en wat niet. Eel'll:fuil:idlei 

13 Heeft de uit'Jioerder in..toed op desamensteling van. dewerkbepomg? ln!lloed 

14 \~r wordt dan op gelet !bij het 5illflenstellen van de ·!Mfficbegratilg? samenstellillg wertbegroting: 

15 
Dient de wa'kbegru~ oOk als sturingsinstrumem YOOr de boowplaatsmedewerkers? 

sta"~ 

u; waaraan moet de werkbegroting ~ an a1s sturingsinstJUml!f1: te kunnen dienen? 
S1llrÎng5ÏO!itrlmled 

17 
welke posten WCfden er e...entueel apart gespedlil:eerd om. de~ zuiver te 

ZUiveri'M!id repstratie 
holden? 

• u• I ··-11 
wat zijn de eenheden wailil11lele geregistreerd moet worden om tij~ te kunnen 

bewilkm? 
Registratie eenheden 

12 
Wef-ke maatregelen runnen er genomen worden om de reg;istr.rti.e zui..-er te houden? 

ZUivertleid registratie [verlet e..d. appart registreren? 

13 
Hoe weet men dat de geregistreerde gegevens correct zijn? Wordt hier cootrole op 

cantmie 
~? 

14 Welke andere mogelijkheden zijn er om martlien te ll:unnen registreren? RegÎ.5tlilbe :IDI!.thodes 

15 Hoe wm-dt de arbeid in onderaal'll'll!ming geregistreerd? Albeiri in onderilanneming 

EII..L-111 

16 wat :zou u met de evallmie willen ~n? Doel eval'uiltie 

17 
op wel'k nilleëlumoet.ende manwen ~streerd worden om~ doelen te kunnen 

bereiken! 
Rll!gistr .. tieni!ol'eiilu ewfualie 

18 !WeC'ke geg~ayens zijn er ~iJ: nagtmeerbenodigd {)111 arbeidsnonnen te eva!L.~erW~? Aillrlldlende info 
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2. INTERVIEWS UITVOERING 

Interview: 
• Datum: 13-12-2010 
• Plaats: Tilburg 
• Functie: Uitvoerder 
• Bedrijf: Hurks bouw zuid 

Algemeen: 
De uitvoerder is werkzaam bij Hurks bouw zuid sinds 1974. Momenteel is hij uitvoerder op een 
woningbouwproject genaamd Groeseind te Tilburg. Het betreft hier een woningbouw project 

· van 47 grondgebonden woningen. 
Bewaken: 
Hij stuurt zijn mensen per ploeg aan, dit wil zeggen dat hij bijvoorbeeld voor het stellen van de 
profielen op basis van ervaring bepaald dat daar twee mensen mee bezig zijn. Als hij denkt dat 
het beter kan roept hij de ploeg dan ook in de keet en bespreekt hij wat er beter kan. Hij weet 
ook vanuit ervaring dat zij ongeveer die norm kunnen halen. De norm die in de werkbegroting 
staat opgenomen is volgens hem 75% te hoog. Hier kan hij 75% op verdienen. Doordat hij weet 
dat deze norm zo hoog is zegt hij nooit vooraf tegen een ploeg hoeveel uren ervoor staan, anders 
gaan de mensen naar dat aantal uren toe werken, en dan kan hij niks meer verdienen. 
Op het begin van het werk heeft hij een personeelsbezettingschema gemaakt hierin heeft hij het 
aantal uren ingevuld wat hij nodig dacht te hebben. In het totaal zijn er voor het werk ongeveer 
18000 uren begroot. Volgens zijn personeelsbezetting schema denkt hij dat er 15000 uren 
benodigd zijn. Momenteel zit hij onder de uren in dit schema. 

Het liefst zou hij per week het voortgangspercentage bepalen omdat hij dan kan zien waar het 
met de uren naar toe gaat. Momenteel gebeurt dit eens in de 4 weken, dit vindt hij te laat. Zo is er 
bij de breedplaat pas bij 40% gekeken wat de stand van zaken was. Als hij het per week weet, zit 
hij er dichter op en kan hij tijdig bijsturen. Met name in het begin is dit belangrijk want als hij 
eenmaal weet of de norm behaald gaat worden, is het enkel een kwestie van de zaak op dezelfde 
manier blijven sturen. In het begin kunnen er namelijk zaken nog op tijd anders geregeld 
worden. 

Het voortgangspercentage berekent hij zelf, grofper aantal woningen. Het liefst zou hij een 
hoeveelhedenstaat per woning hebben, zodat hij dit goed in kan voeren. Hij gaf aan vroeger een 
wegingsfactor in te kunnen vullen, zo kon hij zelf zien wat de prognose was. 

Hij weet niet of er uren van de mensen in onderaanneming in de prognose worden mee 
genomen. 

Hij geeft aan dat het voor hem een beetje gesneden koek is omdat hij al zolang weet hoe lang een 
ploeg ergens over mag doen. Maar een beginnend uitvoerder weet dit niet en voor hem zou een 
manurenbewaking welke dicht op het werk zit van cruciaal belang zijn. 

Hij kon niet direct een goed beeld geven van de stand van de manuren op het werk, hij kon niet 
in het systeem komen en zien hoeveel uren er begroot zijn, besteedt zijn en er nog toegestaan 
zijn. 

Werkbegroting: 
Hij geeft aan dat hij geen invloed heeft gehad op het samenstellen van de werk begroting, dit 
heeft de projectleider gedaan. Er staan .normen in de werkbegroting waar de uitvoerd.er niet veel 
aan heeft, zo staat er voor het maken van de fundering een norm voor het egaliseren per m2 en 
een norm voor het aantal strekkende meter funderingsbalk, hij zou dit gewoon samen per 
strekkende meter balk of per woning willen zien, dan kan hij eenvoudiger bereken wat de 
toegestane uren zijn. Overigens denkt hij' hier ongeveer 50% op kunnen te besparen. 
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Niet alles wat in de werkbegroting staat is duidelijk voor hem, zo staan er een hele hoop 
arbeidsnormen onder de kop kapconstructie, uit deze gegevens kan hij niet goed uit halen hoe 
hij nou zijn mensen aan zou moeten sturen. 

Registreren: 
Hij geeft aan dagelijks te registreren, dit is volgens hem noodzakelijk omdat je simpelweg aan 
het einde van de week niet meer kunt weten wat de mensen op maandag gedaan hebben. Op 
deze manier kunnen de uren van de ploegtaken zuiver gehouden worden en wordt er niet zo 
maar iets gedaan. 
Vorstverlet registreert hij apart, hij dacht dat dit overigens niet begroot is. 

Evalueren: 
Hij beweert dat er een verschil is in onderaanneming prijzen, per uitvoerder. Als een 
onderaannemer weet wie er uitvoerder is, past hij zijn prijzen hierop aan. 
Hij snapt niet dat sommige normen zo hoog zijn, hij denkt ook dat dit niet aangepast wordt. Dit 
begrijpt hij niet. 

~ hurks bouw zuid TU/e 
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Interview: 
• Datum: 15-12-2010 
• Plaats: Veldhoven 
• Functie: Uitvoerder 
• Bedrijf: Hurks bouw zuid 

Algemeen: 
De uitvoerder is 3 jaar werkzaam bij Hurks bouw zuid op het werk Merefelt te Veldhoven. Dit 
betreft een woon-zorgcomplex van 9 verdiepingen met 67 appartementen en algemene ruimtes. 
Op het project zitten in het totaal twee uitvoerders. 

Bewaken: 
Bij het stelwerk zegt hij dat ze het totaal aantal uren van het stelwerk op een hoop hebben 
gegooid en dat ze gekeken hebben per verdieping hoeveel mensen er benodigd zijn. Hier 
probeert men in de loop van het werk naartoe te werken. Bij betonwanden is het zelfde gedaan. 

Hij probeert zijn mensen altijd op ploegtaken te sturen. Hij zegt tegen een ploeg dit moet er 
gebeuren, dit zijn de aandachtspunten en dit hebben jullie ervoor nodig. 

Hij heeft bij dit project geen inzicht op de voortgang van de manuren, dit zou hij graag willen 
hebben. Met name op kleinere niveaus, zo dat hij kan zien of een ploeg goed presteert en 
gepresteerd heeft. Momenteel heeft hij geen feeling bij normen dat zou hij echter wel graag 
willen hebben. Alles is op het totaal gericht. 

Hij zegt dat er vroegtijdig bewaakt zou moeten worden zodat de uitvoerder weet of zijn mensen 
goed bezig zijn of niet. Dan kan er nog bijgestuurd worden op het moment dit achteraf pas 
gebeurt is men te laat. 

Het afschatten doen de uitvoerders zelf, ze berekenen zelf het aantal percentages dat er gereed 
is. Dit gebeurt ook weer op een groter niveau. Hij zou het geen probleem vinden om dit 
gedetailleerder te doen. Volgens hem zijn de mogelijkheden hiervoor beschikbaar. 

Hij denkt ook dat hij met een tijdige bewaking zijn mensen zou kunnen motiveren. 

Werkbegroting: 
Hij geeft aan dat de werkbegroting beperkt is, deze klopt niet. Zo geeft hij een voorbeeld van 
WC's welke betimmerd moeten worden. In de begroting staan er 17 opgenomen terwijl er 34 
gemaakt moeten worden. Hij vraagt zich zelf af hoe hij nou mensen taakgericht weg kan zetten. 
Ik kan zeggen dat er 2 uur per WC voor staat maar dat er 4 uur voor nodig is. 

De werkbegroting zou beter gebundeld moeten zijn, tot op ploegtaken waarop de uitvoerder 
aanstuurt. 

Alles binnen de werkbegroting is op het totaal gericht. Hij kan hier zelf niet mee bewaken en niet 
zien wat een ploeg gepresteerd heeft. Sommige delen van de begroting zijn veel te groot en 
andere te klein. Zoals ruwbouwtimmerwerk en hulp t.b.v. installaties. Hij geeft ook aan dat hij 
soms twijfelt of het over de juiste bewakingscode gaat. 

Hij zou ook willen zien op het moment er zaken anders ingekocht worden dat er ook andere 
normen voor zijn of dat hierop geregistreerd wordt. Op deze manier wordt du,idelijk wat de 
consequenties zijn van deze beslissing op de uitvoering. Het kan namelijk wel zo zijn dat iets 
voordelig is ingekocht maar dat dit veel meer uren kost waar deze uren momenteel blijven weet 
hij niet. 
Hij geeft aan geen invloed te hebben gehad op het samenstellen van de werkbegroting, hij denkt 
dat dit wel van belang zou zijn. Hij denkt misschien aan een standaard format voor ieder werk 
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waarop geboekt zou moeten worden. Welke aangepast zou kunnen worden naar de optiek van 
de uitvoerder. 

Op het zes weken schema worden momenteel alleen balken getrokken voor grove activiteiten, 
hier wordt niet terug gekoppeld naar manuren. 

Registreren: 
Hij vindt het geen probleem om dagelijks te registreren, hij denkt dat dit zelfs noodzakelijk is. 
Als het aan het einde van de week gebeurt worden er fouten gemaakt. Hij geeft aan dat ze met 
zijn tweeën zijn en dat hier ook best tijd voor is. 

Hij geeft aan dat er geen mensen worden ingehuurd op regie basis. Dus met de arbeid in 
onderaanneming heeft hij niets te maken. 

Evalueren: 
Alles wat verkeerd gaat resulteert in manurenüverschrijding. Hij zou willen zien dat erbij de 
interne werkbespreking de manurenbewaking aan bod komt om zo te kunnen zien wat hier de 
vorderingen zijn. Met behulp hiervan kan men tijdens het project ingrijpen. De evaluatie zou 
niets anders moeten zijn dan een opsomming van de punten welke er dan bij de interne 
werkbespreking behandeld zijn en op basis hiervan kan men vervolgens leren. 

Hij denkt dat het misschien ook positiefwerkt t.o.v. de opdrachtgever om hem bewust te maken 
van de mogelijke veranderingen welke hij heeft aangebracht. 
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Interview: 
• Datum: 12-01-2010 
• Plaats: Venray 
• Functie: Uitvoerder 
• Bedrijf: Hurks bouw zuid 

Algemeen: 
De uitvoerder werkt ongeveer 12 jaar bij Hurks. Momenteel is hij uitvoerder op een 
appartementen complex in Venray. Het betreft een complex met parkeerkelder en 10 bouwlagen 
appartementen, met 4 appartementen per bouwlaag. Het project is net gestart en men is bezig 
met de boorpal en. 

Bewaken: 
Hij stuurt zijn mensen aan in koppels, dit betekent dat hij bijvoorbeeld een koppel stellers heeft, 
deze mensen geeft hij vervolgens tekst en uitleg. Hij heeft ook wel eens te maken gehad met een 
voorman en deze zou dan voor hem het enige aanspreek punt moeten zijn, voor een complete 
ploeg. De man moest ervoor zorgen dat alles geregeld werd en dat de mensen binnen de ploeg 
productie konden maken. Dit systeem vond hij niet altijd optimaal omdat er bijvoorbeeld 
mensen binnen deze ploeg dan ook vaak met vragen zitten. Hij mocht deze mensen officieel niet 
te woord staan maar deed dit dan toch. 

Hij geeft aan dat hij zelf een gevoel heeft of mensen voldoende productie maken of niet. Dit is 
gebaseerd op basis van ervaring en gezond verstand. Hij kan zo niet zeggen wanneer het 
voortgangspercentage berekend moet worden om tijdig te kunnen bewaken. Hij geeft aan dat hij 
met de werkzaamheden van zijn mensen terug kijkt naar de cyclustijd, als de activiteiten niet 
binnen deze tijd uitgevoerd kunnen worden gaat er overschreden worden. 

Hij berekent het voortgangspercentage bijvoorbeeld per woning, de aangevoerde hoeveelheid of 
gewoon door te tellen. Dit doet hij op het moment de projectleider er naar vraagt, dit is ongeveer 
eens in de 4 weken. Hij denkt dat de manier van voortgang bepalen voldoende is, hij kan op basis 
van zijn planning en de cyclustijd voldoende zien of het de goede kant op gaat. Hij is in ieder 
geval van mening dat het niet veel tijd mag kosten en dat het eenvoudig moet zijn. 

De arbeid in onderaanneming bewaakt hij hetzelfde als de arbeid voor zijn eigen mensen. De 
uren hiervan registreert hij dan ook onder dezelfde bewakingscodes als de uren van de eigen 
mensen. Er wordt alleen een andere code aan toegevoegd zodat men kan zien dat het om arbeid 
in onderaanneming gaat. 

Hij geeft aan dat bewaken op het 6 weken schema geen optie zou zijn, dit schema gebruikt hij 
vooral om te communiceren richting onderaannemers en materialen af te roepen bij 
leveranciers. 

Werkbegroting: 
Hij vindt dat in de werkbegroting niet goed is terug te vinden welke uren waarbij horen. Het is 
voor hem niet altijd duidelijk wat waarbij zit. Hij geeft hierbij aan dat een begratingstoelichting 
verhelderend zou werken. De projectoverdracht gaat snel, hier worden heel veel zaken in korte 
tijd gezegd. Hij geeft aan dat in het plan van aanpak de belangrijkste uitgangspunten zijn 
omschreven, wil hij hier zelf van afwijken, dan moet dit goed onderbouwd zijn en een voordeel 
op leveren. 

Hij zou het liefst zien dat de werkbegroting is geordend naar ploegtaken. Dit is momenteel niet 
het geval. Er staan dingen in die niet kunnen, zo geeft hij aan dat er 4 stelhoekjes per kozijn zijn 
geteld terwijl hij voor de meeste kozijnen al 8 hoekjes nodig heeft. Daarnaast geeft hij aan dat de 
samenstelling niet klopt. De regels worden samengevoegd, naar onderdelen. Maar er staan codes 
onder een bepaald onderdeel welke daar niet bij horen. Zo krijgt men dus een scheve 
vergelijking. 
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Hij vindt het ook niet duidelijk wat in de werkbegroting omschreven staat. Waar hij zich het 
meest aan ergert zijn de regels die niet in zijn geheel te lezen zijn. Zo is niet duidelijk wat er nou 
precies met die regel bedoeld wordt. 

Het liefst zou hij zien dat de werkbegroting is gegroepeerd naar ploegtaken en dat deze klopt. Op 
deze manier kan hij eenvoudig zien hoeveel uren er voor een activiteit benodigd zijn en kan hij 
zijn mensen ook daadwerkelijk taakgericht weg zetten. 

Hij heeft geen invloed gehad op de samenstelling van de werkbegroting. 

Registreren: 
Hij geeft aan dat het registreren moeilijk is. Zo noemt hij het voorbeeld van het stellen van 
profielen, kozijnen, geveldragers, waterkeringen en opruimen. Dit zijn bewerkingen van een 
ploeg welke onder verschillende codes vallen. Hij kan nooit vanuit de keet zeggen of men nou 
een of twee uur heeft opgeruimd. Of drie of vier uur heeft gesteid. 

Hij noemt hierbij het voorbeeld van een uitvoerder waar hij vroeger mee heeft samengewerkt. 
Deze gaf de mensen zelf urenbriefjes mee waar ze vervolgens op konden registreren. Hierbij 
werd wel uitgelegd op welke onderdelen de mensen moesten registreren. Hij zou dit als een 
prima oplossing zien, de mensen vullen in de pauze ook de kilometerlijsten in en zouden dit dus 
ook prima met hun uren kunnen doen. Men kan dit om 9.00 uur, 11.00 uur en om 12.30 uur 
doen, dit zou volgens hem de administratie aanzienlijk verzuiveren. 

Verletdagen worden in de dagrapporten bijgehouden en daarnaast is er nog een aparte code 
waar deze op geboekt mogen worden. 

Evalueren: 
Met de evaluatie wil hij bereiken dat de grote overschrijdingsposten niet meer voorkomen, 
hierbij doelt hij dan op de hoofdstukken 21, 22, 23 en 30 (vanuit de Pareto regel). Hij denkt dat 
er altijd afwijkingen zijn, het blijft immers mensenwerk maar dusdanig grote afwijkingen moet 
men zien te voorkomen. 

Daarnaast wil hij wel duidelijk zien wat er in de norm zit en wil ook een goede complete 
begroting hebben. 

Overig: 
Tijdens het interview zat er nog iemand die bij een uitzendbureau werkte, hU gaf aan dat hij ook 
vaak te maken had met aannemers waarbij de uren overschreden werden. Wat bij hem vaak 
voorkomt is dat aannemers ervan uitgaan dat er zoveel mensen voor een bepaalde klus nodig 
zijn, op het moment dat anders blijkt te zijn komen ze bij hem mensen inhuren. 

Tijdens het interview kwam er ook een installatieonderaannemer binnen, hij vertelde dat hij ook 
altijd uren te kort komt bij zijn werken. Hiervoor zijn uiteenlopende oorzaken aan te wijzen. Hij 
vertelde hierbij dat zij als onderaannemer heelveel afhankelijk zijn van de coördinatie van de 
hoofdaannemer. Als dit niet goed geregeld is moeten zijn mensen vaak wachten en kloppen er 
vaak zaken niet. 
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3. INTERVIEW KOSTENBEWAKER 

Interview: 

• Datum: 14-12-2010 
• Plaats: Eindhoven 
• Functie: Kostenbewaker 
• Bedrijf: Hurks bouw zuid 

Algemeen: 
De kostenbewaker is verantwoordelijk voor het rapporteren van de voortgang van de financiën 
richting de directie. Dit wil zeggen dat hij er voor zorgt dat de kosten welke op een project 
gemaakt worden goed in de systemen komen te staan en dat deze op een correcte manier 
verwerkt worden. 

Calculeren: 
Hij geeft aan dat men binnen Hurks bouw zuid drie verschillende uurlonen kent. Dit betekent dat 
de productiviteit van een bouwvakker wordt verrekend in het uurloon. Zo laat hij het voorbeeld 
zien van de totale overschrijding op een project gemeten volgens het gecalculeerde uurloon 
uitkomt op ongeveer 32000 euro. Terwijl wanneer er gekeken wordt naar het gerealiseerde 
uurloon er nog eens 16000 euro bij komt. 

Hij heeft inzicht in alle projecten, hij laat verschillende werkbegrotingen van verschillende 
projecten zien. Zo loopt de kwaliteit van de werkbegrotingen behoorlijk uiteen, op een begroting 
komen codes voor die niet eens bestaan en waarbij omschrijvingen bij staan waar hij niet veel 
wijs uit kan. Volgens hem komt dit omdat de calculators verschillende codes hanteren die 
vervolgens in de werkbegroting moeten worden gezet. Het is niet eenduidig, hij kan er niet een 
goede verklaring voor geven. Dit resulteert er volgens hem wel in dat uitvoerders hierdoor niet 
goed weten op welke code ze moeten boeken. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een uitvoerder al 
10 jaar op een bepaalde code boekt hij dit momenteel niet weet waarop hij moet boeken en 
daardoor verkeert boekt. Hij laat een voorbeeld zien van een werkbegroting van een werk dat 
net gestart is, hij haalt hier verschillende codes naar voren waarop geregistreerd wordt welke 
niet eens begroot zijn. Hij belt de uitvoerder op en probeert na te gaan waar er vervolgens hem 
wel op geregistreerd zou moeten worden. 

Over de nauwkeurigheid waarmee gecalculeerd kan worden kan MD niets zeggen. 

Hij dacht dat het verlet in het uurloon verrekent zat. 

Bewaken: 
Hij geeft aan dat er geen prognose eindresultaat wordt doorgerekend, dit zou volgens hem een 
vertekend beeld geven omdat er in het begin geen inwerkverlies wordt verrekend. Hij geeft 
hierbij ook aan dat hij nooit gehoord heeft van de compensatie hiervan. 

Het resultaat weergeven tijdens een financieel overleg, (hierbij zitten kosten bewaker, directie en 
projectleider) gebeurt enkel op het totaal verwachtte eindresultaat van de manuren. De 
kostenbewaker en een projectleider willen ernaar toe dat men in de toekomst dit beeld op een 8 
tal bewakingscodes kan zien. Hiervoor willen zij de personeelsplanning zo aanpassen dat het 
eenvoudiger wordt om hierop te kunnen bewaken. 

De kostenbewaker denkt dat het bepalen van het voortgangspercentage niet moeilijk is, hij geeft 
hierbij aan dat dit een zaak is van de uitvoerder en de projectleider. 

Evalueren: 
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Hij zegt dat evalueren noodzakelijk is, zo kan men in de toekomst bepalen wat beter zou moeten 
en wat een onderdeel zou moeten kosten. Hij vindt dat dit echter te weinig gebeurt, om een 
voorbeeld te geven; hij heeft straks een evaluatie van een project dat al meer dan een half jaar 
geleden is opgeleverd, wat heb je hier nu aan? 

Hij geeft aan dat erbij een vorige werkgever anders mee omgesprongen werd, hier werd per 
bouwfase een evaluatie gehouden en werd ook daadwerkelijk gekeken wat onderdelen nou 
gekost hadden om zo nieuwe gegevens te vergaren. Dit wordt bij Hurks bouw zuid volgens hem 
niet gedaan. 
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4. INTERVIEW PROJECTLEIDING 

Interview: 

• Datum: 17-01-2011 
• Plaats: Eindhoven 
• Functie: Projectleider 
• Bedrijf: Hurks bouw zuid 

Algemeen: 
Momenteel is de projectleider verantwoordelijk voor twee projecten en is bezig met de 
voorbereiding van een derde project. Hij is zelf ook bezig met het optimaliseren van de 
manurenbewaking binnen Hurks bouw zuid. Hierbij maakt hij met name gebruik van het 
personeelsschema projectlei ding. Hij bepaald samen met zijn uitvoerder het personeelsinzet 
schema. Dit schema is vervolgens de leidraad voor het project. 

Na het interview ingeleid te hebben met een korte presentatie heeft hij wat commentaar met 
betrekking tot een aantal onderzoeksresultaten. Hij is van mening dat er een aantal zaken bij zijn 
projecten anders/beter gaat. Zo vindt hij dat het bepalen van het voortgangspercentage geen 
probleem is, hij is van mening dat zijn uitvoerders en meerdere uitvoerders bij Hurks bouw zuid 
dit nauwkeurig doen en dat dit klopt. Daarnaast begreep hij het probleem van het enkel 
bewaken vanuit de bezetting niet goed, dit nader toegelicht te hebben begreep hij dit wel. De 
constatering vanuit mijn participerend observeren is dat de vergelijking bij het 
personeelsschema projectleiding enkel gedaan wordt op basis van het totaal aantal manuren en 
de berekende bezetting. Hij doet dit op een gedetailleerder niveau. Hij kan op kleinere 
onderdelen afschatten en deze dan ook invullen op zijn schema in combinatie met de werkelijke 
uren. 

Hij geeft de tip om goed terug te blikken vanuit het eindresultaat. Hij adviseert om proberen te 
kijken wat het uiteindelijke eindproduct moet zijn en van daaruit te gaan onderzoeken. 

Werkbegroting, bewaken, registreren en evalueren 
Hij geeft aan dat er ook rekening gehouden moet worden met het aantal getelde hoeveelheden. 
Het komt regelmatig voor dat dit niet klopt en dat men daardoor een scheve vergelijking trekt. 
Daarnaast is het ook van belang om te weten of er wel of niet gemuteerd is, hij weet dat er 
mensen zijn die dit vergeten of niet goed doen. Bijvoorbeeld bij het aanpassen van het budget 
aan uren op het moment er zaken uitbesteedt worden in onderaanneming. 

Hij geeft aan dat hij1 een voorstel krijgt vanuit calculatie hoe de werkbegroting eruit komt te zien. 
Deze wordt bekeken en eventuele noodzakelijke aanpassingen worden doorgevoerd. 

Momenteel is hij samen met een andere projectleider bezig om de werkbegroting zo in te delen 
dat er maximaal lO begratingsregels onder één bewakingscode vallen. Deze codes moeten 
vervolgens corresponderen met ploegtaken, die de uitvoerder en hij zelf kunnen bewaken. De 
samenstelling van ploegtaken komt voort uit het personeelsschema projectleiding. Dit schema 
wordt opgesteld door het werk in samenspraak met de uitvoerder door te beredeneren in 
ploegtaken. Op basis hiervan ontstaan "werkpakketten" voor een bepaalde ploeg. Deze 
"werkpakketten" zijn de taakstellingen voor de ploegen op de bouwplaats. Hij is van mening dat 
dit het niveau is waarmee er bewaakt moet worden. Bewaken op regelniveau is niet mogelijk, zo 
noemt hij het voorbeeld van het gevelmetselwerk, hierin vinden 6 of 7 bewerkingen plaats 
(begroot op 7 regels) welke zich binnen één ploegtaak bevinden. Het registreren op 
afzonderlijke regels is niet mogelijk omdat de bewerkingen door elkaar heen plaats vinden. 
Daarnaast is het voor hem niet interessant om te zien of een arbeidsnorm behaald wordt of niet. 

Vanuit het oogpunt van een projectleider is het van belang om te kunnen zien wat het resultaat 
van de manuren betekent voor het eindresultaat van het project. Dit resultaat weerlegt hij dan 
richting de directie. Het resultaat wordt bepaald door een inschatting te maken van de 
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urenontwikkeling met behulp van het personeelsinzet schema projectleiding. Op het moment er 
dan afwijkingen voorkomen zou hij het liefst een verklaring willen geven op basis van 
ploegtaken welke er dan overschreden zijn. 

Over de gewenste nauwkeurigheid denkt hij dat het een moeilijk verhaal is, wat betreft de 
gewenste nauwkeurigheid voor hem en de uitvoerder is hij duidelijk, er moet bewaakt worden 
op "ploegtaakniveau". Dit is een eenheid die controleerbaar is en als taakstelling dient voor de 
mensen. Hij is zich er echter wel van bewust dat de gegevens die uit deze registratie 
voortvloeien niet geschikt zijn t.b.v. een nacalculatie voor normstelling. 

Hoe reiskosten, verlet en ziekte worden geregistreerd weet hij niet precies, hij adviseert om 
hiervoor navraag te doen bij de loonadministratie. Hij geeft wel aan dat zij alleen mogen 
beredeneren vanuit werkbare dagen, de prognose schaal moeten zij weg denken op de planning_. 

Hij geeft aan dat er geregistreerd moet worden op uren. 

Over de compensatie van inwerkverlies is hij duidelijk, dit zit verwerkt in je arbeidsnormen hij 
~kt dat het geen nut heeft om hiermee rekening te houden. 

Volgens hem wijken calculaties altijd af, maar gemiddeld genomen zouden ze juist moeten zijn. 
Het komt ongeveer op onderstaande grafiek neer. 

-Afwijkingcalculatie 

- Gemiddeldeafwijking 
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5. INTERVIEW CALCULATIE 

Interview: 

• Datum: 17-01-2011 
• Plaats: Eindhoven 
• Functie: Hoofd calculatie 
• Bedrijf: Hurks bouw zuid 

Algemeen: 
Het hoofd van de afdeling calculatie heeft in het ondernemingsplan als doelstelling voor dit jaar 
gesteld dat de manurenoverschrijding gereduceerd moet worden. 

Calculeren: 
Op de vraag welke nauwkeurigheid er behaald kan worden bij het calculeren van manuren zegt 
hij dat er wordt gecalculeerd op detail niveau, de normen die hiervoor gecalculeerd worden 
moeten een prikkel vormen voor de bouwplaatsmedewerkers. Zij moeten gestimuleerd worden 
om binnen een bepaalde tijd een onderdeel gereed te hebben. 

De nauwkeurigheid versus het risicopercentage zegt hij dat dit moeilijk is, men neemt 
momenteel werken aan waar dit percentage niet eens geteld wordt. De uren worden 
nauwkeurig berekent. 

Verlet wordt verrekend in het uurloon, dit wordt gedaan door hier een toeslag van 6,5% op te 
zetten. Verlet wordt niet apart gespecificeerd in de werkbegroting, men is anders bang dat een 
uitvoerder deze post als buffer gaat beschouwen en op het moment er maar een beetje verlet is 
hier uren op geregistreerd worden in de hoop dat hij op andere onderdelen uren over kan 
houden. 

Er zijn verschillende calculatie methodes voor handen om manuren te kunnen calculeren, zo kan 
er gecalculeerd worden in ploegtaken, manuren per BvO van een bepaald onderdeel. Het grote 
nadeel van deze methodes is, is dat de nauwkeurigheid welke bereikt kan worden minder wordt. 
Hoe grover de methode, hoe groter de afwijkingen zijn. Daarom wordt ervoor gekozen om de 
manuren te berekenen op detailniveau, dit is noodzakelijk, zeker voor werken op de 
aanbestedingsmarkt anders kan men beter niet op een werk inschrijven, men is toch te duur. 

Hij deelt de mening dat het beheersen van de manuren het moeilijkste element is van het 
bouwproces, omdat hierbij de meeste variabelen komen kijken. Onderaanneming en materiaal 
kan men inkopen maar bij de arbeid van eigen mensen is men afhankelijk van veel meer 
variabelen, het weer, ziekte, organisatie etc. 

Op de gecalculeerde manuren vinden diverse controles plaats, zo wordt er gelijktijdig bij advies 
en engineering een planning gemaakt. Vanuit deze planning worden de arbeidsnormen 
gecontroleerd en vinden er grote verschillen plaats, zal of de planning of de arbeidsnorm 
moeten worden aangepast. Op deze manier creëert men een controle middel. 

Bij het uurtarief is men afhankelijk van de "categorie" timmerman en de reisafstand. In de bouw 
worden reisuren betaald. Voor werken binnen een straal van 35 km rond Eindhoven worden 
hierop geen toeslagen gerekend. Komt men daarbuiten, wordt de afweging gemaakt om mensen 
in te huren. De hoogte van het uurloon wordt bepaald aan de hand van referenties van 
gerealiseerde projecten. Hierbij wordt gekeken naar de moeilijkheidsgraad en het gerealiseerde 
uurloon. 

Bewaken: 
Hij wordt op de hoogte gehouden van de loonkostenontwikkeling van een project. Hier wordt 
het gerealiseerde uurloon vergeleken met het begrote uurloon. Het gerealiseerde uurloon komt 
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voort uit het afschattingspercentage en het aantal verbruikte uren. Komen hier grote verschillen 
in voor, dan moet of de personeelsinzetgecontroleerd worden of het afschattingspercentage. 

Tijdens de bouw moet gesignaleerd worden wat de voortgang van de uren op een onderdeel is. 
De werkbegroting wordt omgevormd naar ploegtaken, op deze ploegtaken wordt vervolgens 
bewaakt, een andere manier van bewaken, zou betekenen dat er op een andere manier 
geregistreerd zou moeten worden (indien gedetailleerder). Hij geeft hierop het antwoord dat de 
uitvoerder hier niet blij van wordt. Hij geeft aan dat de bewaking op ploegtaken voldoende is, op 
basis hiervan moet de uitvoerder zijn mensen ook aansturen en kan hij hierop registreren en ten 
tijde van de bouw bewaken. Op het moment er structureel overschreden wordt op een ploegtaak 
op meerdere bouwen is gedetailleerder onderzoek noodzakelijk. Hier moet dan een andere 
arbeidsnorm bepaald worden. Hij geeft hierbij aan dat het bepalen van de arbeidsnormen zoals 
het SAOB dat in het verleden heeft gedaan niet meer noodzakelijk is. Dit gezien het feit dat het 
percentage manuren t.o.v. de totale bouwsom sterk is verminderd nog slechts 8% en dat het 
grote repetitie effect in bouwwerken weg is, zoals dit in het verleden werd toegepast. 

De bewakingscodelijst moet hij nog aanpassen, hier is bij betonwerk onderscheid gemaakt in 
verloren bekisting en tijdelijke bekisting, dit wil hij eruit hebben. Hij geeft ook aan dat er bij 
uitvoerders weinig gebruik van zijn lijst wordt gemaakt, hierdoor ontstaan registratiefouten. 

De samenstelling van de werkbegroting is altijd een discussie, bij de ene projectleider moeten 
regels anders gecomprimeerd worden dan bij de andere projectleider. Dit kan samenhangen met 
hun manier van werken buiten op de bouwplaats. 

Volgens hem moeten de uren op de bouwplaats minimaal wekelijks bewaakt worden, hij vraagt 
zichzelf echter zelfs af of dit genoeg is. 

Registreren: 
Het registreren moet volgens hem gedaan worden met uren, hierin wordt gecalculeerd en 
worden mensen betaald. Op hele grote werken komt het wel eens voor dat er voor sommige 
ploegen in mandagen of ploegdagen wordt geregistreerd. 

Het is van belang dat het registreren zuiver gedaan wordt, op het moment dit niet zo is, kun je 
niet meer bewaken of evalueren. Hier gaat het dan mogelijk ook mis. Hij oppert het idee, dat er 
bij het invullen van uren misschien niet meer gebruik zou moeten worden gemaakt van codes, 
maar van benamingen van gebouw onderdelen. Zo komt het voor dat een uitvoerder terug gaat 
kijken welke codes erbij een ander werk werden toegepast en dat deze nu niet meer van 
toepassing zijn. 

Het registreren voor de bouwplaatsmedewerkers zelf ziet hij niet als zinvol, de uitvoerder moet 
ervoor zorgen dat zijn mensen een hele dag te werken hebben. Indien dit niet zo is, betekent dit 
dat de uitvoerder zijn mensen niet voldoende werk heeft gegeven. Er zou zelfs aangestuurd 
moeten worden op weekproductie. 

Evalueren: 
Met de evaluatie van manuren wil hij bereiken dat de gecalculeerde gegevens gecontroleerd 
kunnen worden en dat er geconstateerd wordt in welke processen er overschrijdingen plaats 
vinden. Hier moeten dan mogelijk aanpassingen gedaan worden, in proces of arbeidsnorm. Op 
het moment er structureel overschrijdingen zijn op een bepaalde kostensoort, moet er nader 
onderzoek gedaan worden om de arbeidsnormen aan te kunnen passen. 

Planning vs. manurenoverschrijding 

~ hurks bouw zuid TU/e 
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Hij heeft een sterk vermoedde dat er een verband bestaat tussen de planning en de 
manurenoverschrijding. Zo vertelt hij dat de ruwbouw heel gedetailleerd gepland wordt en dat 
naarmate het project verder vordert er veel grover gepland wordt. Bij de geveldak fase, minder 
gedetailleerd en de afbouwfase grof. Volgens hem worden hier dan ook uren op verloren. Hij 
denkt dat dit ligt aan de manier van werken bij A&E, zij hanteren grove normen t.b.v. de afbouw. 
Hierdoor is het proces minder doordacht en zijn er minder taakstellingen en dus is de kans op 
overschrijdingen ook groter. 
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Het werken met toeslag factoren 

De directe tijd (A) wordt op 100% gesteld 
De toeslagen 1 t/m 4 vormen te samen de indirecte tijd (B) 

1 = totaal proces toeslagen 
2 = totaal storingstoeslagen 
3 = totaal toeslagen voor onregelmatige handelingen 
4 = totaal toeslagen voor bijkomende handelingen 

De directe tijd (B) wordt in percentage over de directe tijd (A) uitgedrukt. 

De toeslag voor rust (C), inclusief de persoonlijke verzorging wordt zowel over de directe tijd 
(A) als over de indirecte tijd (B) gegeven. 

De toeslag voor aan- en afloop wordt berekend over de directe tijd (A), de indirecte tijd (B) en de 
tijd voor de rust en persoonlijke verzorging (C). 

Onderdeel In man min. In% 

Totaal directe tijd A 100% 

Totaal indirecte tijd B (B /A) *1 0 Oo/o 

Rust en pers. verzorging c (C/(A+B))*100o/o 

Aan- en afloop D (D/(A+B+C))*100o/o 

Totale tijd E 

Toeslagfactor E/A 

Tabel4.2 Schematische overzicht voor het berekenen van toeslagfactoren (SAOB, 1991) 

Om een arbeidsnorm te kunnen bepalen die als 'normaal' beschouwd mag worden, is het 
noodzakelijk dat voor iedere tijdstudie, zowel voor de cyclische (directe tijd) als de MMO 
opname (indirecte tijd), een veelvoud van waarnemingen. over tijdsbestedingen van 
verschillende ploegen op diverse bouwplaatsen geanalyseerd moeten worden (SAOB, 1991). 



Concreet rekenvoorbeeld: 

IOm<Oh,IJvin' 

Waargen In percentage 
Tijd in In% binnen t.o.v. A of A+8 
man mln de 100% of A+8+C 

Totaal direct werk A 2645 33,35 100 
Hekken demonteren tot rijplaat 17,5 0,22 0,66 
Materiaal staat andere ploeg in de weg 92,5 1,17 3,50 
Elektrische kabels in de weg 115 1,45 4,35 
Hekken verplaatsen 17,5 0,22 0,66 
Verlichting heeft andere ploeg 105 1,32 3,97 
Glaszetter heeft steiger 87,5 1,10 3,311 
Lift bezet 222,5 2,81 8,41 
Rijplaat op estrichvloer leggen 90 ' 1,13 3,40 
Ander werk 22,5 0,28 0,85 

Totaal procestoeslag 81 770 9,71 29,11 
Plafonds past niet 17,5 0,22 0,66 
Draad in steigerwiel 20 0,25 ' 0,76 
Sprinkler installatie lekt 27,5 0,35 1,04 

Totaal storingstoeslag 82 65 0,82 2,46 

Steigerverplaatsen 305 3,85 11,53 
Materiaal halen 27,5 0,35 I 1,04 
Mal maken 85 1,07 3,21 
Klein materiaal sorteren 40 0~ 1,51 
Vloer opruimen 105 1,32 3,97 
Gereedschap 65 0,82 2,46 
Overleg 360 4,54 13,61 
Totaal onregelmatige handelingen 83 987,5 12,45 37,33 

Wachten op nieuwe steiger wielen 210 2,65 7,94 
Wachten Ofl te laat lkomers 35 0,44 1,32 
Wachten op derden 235 2,96 8,88 
Wachten op uitvoerder/opzichter 57,5 0,73 2,17 

Totaal bijkomende handelingen I 537,5 6,78 20,32 

Totaalindirect werk 8 I 2360 29,76 ] 89,22 
Rust en persoonlijke verzorging C I 1927,5 25,76 37,63 

Aan en afloopverliezen D 550 7,35 7,93 

Totaal waargenomen 7482,5 100 
Toeslag factor: tot. direct/tot. waargnm 2,83 

Tabel4.3 Voorbeeld toeslag berekening (SAOB, 1991) 



Soorten toeslagen 
De invloeden op de indirecte tijd worden bepaalde aan de hand van toeslagen. De volgende 
toeslagen worden bij het bepalen van een arbeidsnorm aangehouden: 

• Storingstoeslagen 
Incidenteel voorkomende verstoringen zoals materiaal breuk, stroomstoringen, etc. 

• Onregelmatige handelingen 
Handelingen waarvan de frequentie niet van te voren te bepalen is (bijv. tekening lezen, 
het niet passen van onderdelen). 

• Bijkomende handelingen 
Onderhoud van het gereedschap, etc. 

• Rusttoeslagen 
Door het leveren van ontstaat vermoeidheid. Hierdoor loopt de prestatie terug. Om van 
de vermoeidheid te herstellen en om de arbeidsprestatie weer op een normaal niveau te 
brengen wordt er buiten de rustpauzes om, rust opgenomen. De grootte van de 
opgenomen rust is sterk afhankelijk van de te leveren inspanning. 

• Persoonlijke verzorging 
Zoals toilet bezoek, drinken, wassen etc. 

• Aan- en afloop verkiezen 
Hieronder wordt de tijd verstaan die verstrijkt tussen het begin van de werktijd en de 
start van de werkzaamheden op de werkplek en de tijd die verstrijkt tussen de 
beëindiging van de werkzaamheden en het einde van de werktijd. Ook de tijd die bij 
pauzes benodigd is van de werkplek naar de keet lopen en terug wordt beschouwd als 
aan- en afloop. 

De grootte van toeslagen 
Hoe groot een toeslagfactor in de praktijk exact mag zijn is niet nauwkeurig te bepalen. In de 
loop der jaren zijn er door de SAOB op vele bouwplaatsen Mul ti Moment- Opnamen gemaakt. 
Hieruit is gebleken dat de toeslag factoren een grote spreiding vertonen. Deze spreiding ontstaat 
door het soort werk en diverse invloeden. Enkele invloeden die een spreiding veroorzaken zijn: 

• Bereikbaarheid werkplek 
• Bouwterrein 
• Bouwtempo 
• Bouwplaatsvoorzieningen 
• Organisatie niveau op de bouwplaats 
• Gevraagde kwaliteit 
• Repetitie effect 
• Tijd van het jaar etc. 

Het bepalen van een arbeidsnorm 
In onderstaande tabel is weergegeven waaruit een arbeidsnormis opgebouw en op welke wijze 
deze informatie verkregen kan worden. In deze paragraafworden de metingen behandeld die 
b ct· d .. d ct· d . ct· ·· ct k b I eno 1g1 zt]n om e trecte en em trecte tt]' te unnen epa' en. 
Arbeidsnorm Soort meting Afhankelijk van: 

Directe tijd /netto tijd Cyclische tijdopname/MMO Type bewerking 

Storingsteeslagen 
:E, Onregelmatige handelingen ... Omstandigheden Qj Bijkomende handelingen ... 

Multi Moment Opname waarin de bewerking u 
Qj Rust toeslagen .... 

plaatsvindt :s .: Persoonlijke verzorging 

Aan en afloop verliezen 

Tabel4.1 Schematische weergave van de noodzakelijke metingen (SAOB, 1991) 



Het bepalen van de directe/ netto tijd 
Met behulp van een cyclische tijdopname kan de tijd die nodig is om de absoluut noodzakelijke 
handelingen van de desbetreffende taak te kunnen uitvoeren (zuivere handelingstijd) bepaald 
worden. Hierbij is het van belang dat de waar te nemen taak volgens een vast patroon verloopt 
(cyclisch), mocht dit niet het geval zijn dan dient een niet- cyclische (of a- cyclische) 
tijdopnametechniek toegepast te worden (MMO). 

Door een veelheid van waarnemingen, over tijdbestedingen van verschillende ploegen op 
diverse bouwplaatsen, te analyseren, kan afgeleid worden welke zuivere handelingstijd als 
'normaal' moet worden beschouwd (SAOB, 1991). 

Het bepalen van toeslag factoren (indirecte tijd) 
De studie van toeslagen op de directe of netto tijd is pas goed van de grond gekomen nadat 
hiervoor de waarnemingsmethoden, voornamelijk gebaseerd op de techniek van de Mul ti 
Moment- Opnamen, ontwikkeld waren. Een toeslagstudie is een weergave van al die activiteiten 
die gedurende de totale opnameperiode zijn waargenomen. Behalve de netto tijd komt bij zo'n 
studie ook de tijd naar voren die besteed is aan: 

• Bijkomende handelingen 
• Onregelmatige handelingen 
• Overleg en tekening lezen 
• Rust en persoonlijke verzorging 
• Aan en afloop verliezen 

Door een veelheid van waarnemingen, over tijdbestedingen van verschillende ploegen op 
diverse bouwplaatsen, te analyseren, kan afgeleid worden welke toeslagverhouding als 
'normaal' moet worden beschouwd (SAOB, 1991 ). 

Hoeveel waarnemingen er benodigd om de afwijking met 95% zekerheid te kunnen bepalen, kan 
worden berekend met behulp van de formule welke is weegegeven in bijlage 111. Hierin is ook 
een voorbeeld berekening gegeven voor het berekenen van toeslagfactoren. 
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BIJLAGE V STATISTISCHE BEREKENINGEN T.B.V. DE GEWENSTE NAUWKEURIGHEm 



Uitleg tatistische berekeningen 
Om te kunnen toetsen of de afrondingsverschillen normaal verdeeld zijn, is er voor ieder project 
en de projecten samengevoegd een test van normaliteit uitgevoerd. Het lage significantieniveau 
in deze testen wijst erop dat de afrondingsverschillen als normaal verdeeld beschouwd kunnen 
worden. Naast deze test zijn de data weergegeven in een boxplot, zoals in de volgende figuur te 
zien. De boxplots zijn te beschouwen als normaal verdeeld, omdat de middelste kwartielen links 
en rechts van het midden ongeveer even groot zijn. Dit geld voor zowel de projecten afzonderlijk 
als de projecten samengevat. 
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Daarnaast is er ook een analyse uitgevoerd per bouwfase, te weten, bouwplaats, bovenbouw, 
gevel/dak en afbouw. Hierbij is per fase, per project een betrouwbaarheidsinterval uitgerekend. 
Uit deze berekeningen is gebleken, dat dit niet mogelijk was voor iedere bouwfase per project. 
Dit komt omdat er bij sommige fases misschien wel veel uren te besteden zijn, maar deze slechts 
over een paar taken, over een lange periode verdeeld worden. Dus is er slechts sprake van 
enkele afrondingsverschillen per fase en mogen deze niet als normaal verdeeld beschouwd 
worden. Daarnaast kan het nog zijn, dat er veel onderdelen zijn, maar dat deze in een relatief 
korte periode uitgevoerd moeten worden. Bij een korte periode met meerdere onderdelen, is er 
sprake van verschillende afrondingsverschillen. Dit zijn er zo weinig, dat deze niet als normaal 
verdeeld beschouwd mogen worden. Zoals weergegeven in onderstaande boxplot voor de gevel 
en dak fase. 



In formulevorm kan de bandbreedte als volgt berekend worden: 
(J 

[x ± zo,ozs -vnJ 
Eerst moet de verdeling omgezet worden naar een standaard normale verdeling. Hiervoor is de 
centrale limietstelling benodigd: 

X ro N (Ji, :
2

) 

Z 0,025 het oppervlak onder de Gauss kromme en kan gevonden worden in de tabel, geldend 
voor de standaard normale verdeling in het compendium. 

X = gemiddelde afwijking 
n =aantal weken 
J-l = de verwachte waarde van x 
CJ = standaarddeviatie 

uz . . - = vanantte 
n 



Descriptives 

Stalistic Std. Error 

Leefdaal Mean -,02672 ,007045 

95% Conlidence Interval Lower Bound -,04090 
lor Mean 

Upper Bound -,01255 

5% Trimmed Mean -,02354 

Median -,03065 

Varianee ,002 

Std. Deviation ,048808 

Minimum -,200 

Maximum ,044 

Range ,244 

lnterquartile Range ,050 

Skewness -,950 ,343 

Kurtosis 2,228 ,674 

TUE Mean ,01009 ,009638 

95% Conlidence Interval Lower Bound -,00930 
lor Mean 

Upper Bound ,02948 

5% Trimmed Mean ,01088 

Median ,00580 

Varianee ,004 

Std. Deviation ,066776 

Minimum -,237 

Maximum ,142 

Range ,378 

lnterquartile Range ,052 

Skewness -,430 ,343 

Kurtosis 3,156 ,674 

Princenlant Mean -,03362 ,013293 

95% Confidence Interval Lower Bound -,06036 
lor Mean 

Upper Bound -,00688 

5% Trimmed Mean -,02669 

Median -,01165 

Varianee ,008 

Std. Deviation ,092095 

Minimum -,271 

Maximum ,132 

Range ,403 

lnterquartile Range ,044 

Skewness -1,687 ,343 

Kurtosis 2,257 ,674 
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Descriptives 

Stalistic Std. Error 

Koning van Helmond Mean -,01585 ,013884 

95% Contidence Interval Lower Bound -,04378 
tor Mean 

Upper Bound ,01208 

5% Trimmed Mean -,01339 

Median -,00635 

Varianee ,009 

Std. Deviation ,096191 

Minimum -,212 

Maximum ,130 

Range ,343 

lnterquartile Range '171 

Skewness 

I 

-,224 ,343 

Kurtosis -1,064 ,674 

Groeseind Mean ,03282 ,010087 

95% Contidence Interval Lower Bound ,01253 
tor Mean I 

Upper Bound ,05312 

5% Trimmed Mean ,02911 

Median ,01382 

Varianee ,005 

Std. Deviation ,069884 

Minimum -,069 

Maximum ,192 

Range ,261 

lnterquartile Range ,087 

Skewness ,990 ,343 

Kurtosis '117 ,674 

Projecten samen gevoegd Mean -,026723 ,0070448 

95% Contidence Interval Lower Bound -,040895 
tor Mean 

Upper Bound -,012551 

5% Trimmed Mean -,023536 

Median -,030650 

Varianee . ,002 

Std. Deviation ,0488077 

Minimum -,2000 

Maximum ,0444 

Range ,2444 

lnterquarti le Range ,0500 

Skewness -,950 ,343 

Kurtosis 2,228 ,674 
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Stem-and-Leaf Plots 
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BijLAGE VI PLOEGTAKEN BINNEN HURKS BOUW ZUID 



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. 

Serie effect= S- E van toepassing ja of nee 

min. pers Type S-E 

1 Werkterrein inrichten 2 A nee 

2 Materieel aansluiten 2 A nee 

3 Gebouw opleveren 1 A nee 

4 Opruimen bouwafval 1 B nee 

5 Laden en lossen 1 A nee 

6 Verletvoorzieningen aanbrengen 1 B nee 

7 Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen 2 A nee 

8 Bouwwerk uitzetten 2 B nee 

9 Fuderingsbalken maken 2 c ja 

10 Liftput maken 2 c nee 

11 Poeren maken 2 c ja 

12 Funderingsstroken maken 2 c ja 

13 Funderingsvloeren maken 2 c ja 

14 Kelderwanden maken 2 c ja 

15 Breedplaatvloeren met betonnenbalken maken 2 c ja 

16 Breedplaatvloeren maken 2 c ja 

17 Ribcassette-vloeren aanbrengen 2 c ja 

18 Kanaalplaaten aanbrengen 2 B ja 

19 Betonnen verdiepingswanden maken 2 c ja 

20 In het werk gestorte kolommen maken 2 B ja 

21 Prefab borstweringselementen aanbrengen 2 c ja 

22 Prefab kolommen aanbrengen 2 c ja 

23 Prefab wanden aanbrengen 2 c ja 

24 Prefab trappen en bordessen aanbrengen 2 B ja 

25 Binnen profielen stellen 2 B ja 

26 Aanbrengen HSB elementen 2 A ja 

27 Stellen kozijnen buiten 2 c ja 

28 Sta a !constructie aanbrengen 1 B nee 

29 Dakconstructie maken 2 c nee 

30 Dakvlak maken 2 c nee 

31 Waterkeringen aanbrengen 1. c nee 

32 Dakopbouw maken 2 c nee 

33 Gevelbetimmering aanbrengen 2 c nee 

34 Geberit reservoirs inwerken 1 A nee 

35 Stucadoor klaar maken 1 A nee 

36 Dekvloeren aanbrengen 1 c nee 

37 Monteren stalen binnen kozijnen 1 c nee 

38 Trappen aanbrengen 1 c nee 

39 Woningen binnenzijde aftimmeren 1 c nee 

40 Aanbrengen H&S werk 1 c nee 

41 Appartementen aftimmeren 2 c nee 



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. 

1 Werkterrein inrichten Eh min. pers Type 

Fort unit plaatsen st 

Magazijncontainer plaatsen st 
2 A 

Meter put aanbrengen st 
Afrastering plaatsen ml 

2 Materieel aansluiten 

Tandheugellift/pers goederen lift st 
Aansluiten bouwinstallaties st 

2 A 
Onderhoud bouwinstallaties wk 
Dixie verplaatsen wk 

c 
3 Gebouw opleveren 

Opleveren woningen won 1 A 

4 Opruimen bouwafval 

Woningen opruimen na verwijderen stempels wk 
Woningen opruimen voor aanbrengen dekvloer wk 

1 B 
Woningen opruimen voor oplevering wk 

Buitenterrein opruimen na verwijderen stempels wk 

5 Laden en lossen 

Materieel werf laden en lossen 
wk 1 A 

Materieel en materialen transporteren op het werk 

6 Verletvoorzieningen aanbrengen 

Bouwwegen zuiver maken won 
1 B 

Kachels aanbrengen won 

7 Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen 
Veiligheidsvoorzieningen won. won 2 A 

8 Bouwwerk uitzetten 

Uitzetten gebouw t .b.v. grondwerk st 
Uitzetten palenplan st 

2 B 
Inmeten palen st 
Uitzetten BG. Plus verd. verd 

9 Fuderingsbalken maken 

Afhakhoogte aangeven palen st 
Egaliseren ondergrond m2 

Folie werkvloer aanbrengen m2 2 c 
Mantelbuizen aanbrengen won 

Beton storten m3 



10 Liftput maken 

Egaliseren ondergrond m2 

Werkvloer aanbrengen m3 

EPS isolatie aanbrengen onder vloer m2 

Randkist aanbrengen m1 

Extra kimvoorziening liftput aanbrengen m2 2 c 
Extra kimvoorziening liftput injectie slang aanbrengen m1 

Bekisting liftputwand aanbrengen ml 

Beton C20/25- XC3- 52 storten m2 

EPS 100 d=lOO tegen liftput wnd . m2 

11 Poeren maken 

Egaliseren ondergrond m2 

Lev.laanbr.bekisting poeren m2 2 c 
Beton C28/35- XC3- S3 m3 

12 Funderingsstroken maken 

Egaliseren ondergrond m2 

Aanbrengen folie m2 
2 c 

Aanbrengen bekisting ml 

Beton storten m3 

13 Funderingsvloeren maken 

Werkvloer folie aanbrengen m2 

Werkvloer aanbrengen m3 

Aanbrengen randkist ml 
2 c 

Aanbrengen isolatie onder vloer m2 
Aanbrengen isolatie zijkanten ml 

Betonstorten vloeren m3 

14 Kelderwanden maken 

Aanbrengen stekkenbakken ml 

Aanbrengen sparingenwand m2 

Kimvoorziening aanbrengen ml 

Dilatatie profiel aanbrengen ml 
2 c 

Leveren en aanbrengen waterdichte doorvoeren st 
Aanbrengen bekisting kelder m2 

Aanbrengen beksiting neus ml 

Storten beton C28/35 XC3-S3 m3 

15 Breedplaatvloeren met betonnenbalken maken 

Opperen Xella panelen app 

Ondersteuning balkkist aanbrengen m2 

Bekisting balken aanbrengen m2 

Ondersteuning breedplaatvloer aanbrengen m2 

Breedplaatvloeren leggen m2 
Randbeveiliging aanbrengen ml 2 c 
Randkist breedplaatvloer aanbrengen ml 
Meterkast invoerplaat aanbrengen st 
Meterkast sparingen aanbrengen st 
Storten balken m3 
Storten vloeren m3 



16 Breedplaatvloeren maken 

Opperen Xella panelen app 

Ondersteuning breedplaatvloer aanbrengen m2 

Breedplaatvloeren leggen m2 

Randbeveiliging aanbrengen ml 
2 c 

Randkist breedplaatvloer aanbrengen ml 
Vloersparingen aanbrengen st 
Storten vloeren m3 

Staal in vloervelden aanbrengen ml 

17 Ribcassette-vloeren aanbrengen 

Cassette vloerplaten leggen m2 
Stekkenbak in vloerrand aanbrengen ml 
Dichten sparingen st 2 c 
Randbekisting vloer aanbrengen ml 

Voegvulling aanbrengen m3 

18 Kanaalplaten aanbrengen 

Oplegrubber aanbrengen ml 

Kanaalplaten leggen m2 

Randbekisting kanaalplaatvloer aanbrengen ml 
2 B 

Randbeveiliging aanbrengen ml 

Dichtleggen sparingen st 

Voegvulling aanbrengen m3 

19 Betonnen verdiepingswanden maken 

Aanbrengen bekisintg wand m2 

Kopkist sparingen wand aanbrengen ml 

Stekkenbakken haakse aansluiting aanbrengen ml 2 c 
Aanbrengen prefab consoles st 

Beton storten m3 

20 In het werk gestorte kolommen maken 

Stellen stekken st 

Stellen kolom st 2 B 

Storten kolom m3 

21 Prefab borstweringselementen aanbrengen 

Prefab borstwering stellen st 

Prefab borstwering injecteren st 2 c 
Prefab borstweing ondersabelen ml 

22 Prefab kolommen aanbrengen 

Prefab kolom stellen st 
2 c 

Gains aangieten st 

23 Prefab wanden aanbrengen 

Prefab wanden stellen st 
2 c 

Gains aangieten st 

24 Prefab trappen en bordessen aanbrengen 

Stelwerk t rappen en bordessen uitvoeren pst 

Prefab bordes aanbrengen st 

Prefab trap aanbrengen st 
2 B 

Dakplaat trappenhuis 2950x6370 ... st 

Beschermen trappen en bordessen st 

Opleg voorzieningen aanbrengen ml 



25 Binnen profielen stellen 

Binnen profielen stellen st 
2 B 

klamp t.b.v. maatvoering aanbrengen st 

26 Aanbrengen HSB elementen 

Aanbrengen HSB elementen m2 2 A 

27 Stellen kozijnen buiten 

Stellen profielen metselwerk won 

Kozijnhoe~esaanbrengen st 

Transporteren houten kozijnen st 

Aanbrengen houten kozijnen m2 

Profielen metselwerk t .b.v. profielen neggen won 2 c 
DPC slabbe aanbrengen ml 

Aanbrengen metselwerkondersteuning ml 

Aanbrengen lateien buiten ml 

Aanbrengen hoeklijnen ml 

28 Staalconstructie aanbrengen 
Ondersabelen kolommen st 

1 B 
Stellen ankerbouten st 

29 Dakconstructie maken 

Muurplaatankers aanbrengen st 

Balklaag aanbrengen ml 

Regelwerk t.b.v. wangen maken ml 

Underlayment aanbrengen m2 2 c 
Aanbrengen isolatie in timmerwerk m2 

Aanbrengen folie damp open/dicht m2 

Aanbrengen staal in kap ml 

30 Dakvlak maken 

Aanbrengen scharnierkap m2 

Randstrook muur/dakplaat aanbrengen ml 
2 c 

Gootplanken aanbrengen ml 

Aanbrengen dakvensters st 

31 Waterkeringen aanbrengen 

Lood t.p.v. metselwerk aanbrengen ml 

lsobouw W-PF-RE isolatie onder loodaanbrengen ml 1· c 
Lood boven kozijnen aanbrengen ml 

32 Dakopbouw maken 

Dampremmende laag aanbrengen m2 
Lood aanbrengen ml 
Isolatie aanbrengen m2 2 c 
Regelwerk aanbrengen ml 
Multiplex aanbrengen m2 

33 Gevelbetimmering aanbrengen 

Isolatie aanbrengen m2 
Dampremmende laag aanbrengen m2 

Stalenhoeken aanbrengen st 2 c 
Regelwerk aanbrengen ml 
Beplating aanbrengen m2 



34 Geberit reservoirs inwerken 

Geberit reservoirs inwerken st 1 A 

35 Stucadoor klaar maken 

Leidingsleuven aanwerken m1 1 A 

36 Dekvloeren aanbrengen 

Vloerluiken aanbrengen st 
Omranding vloerluiken aanbrengen st 

1 c 
Afdekken tegelvloer m2 
Schoonmaken ondergrond m2 

37 Monteren stalen binnen kozijnen 

Monteren stalen binnen kozijn st 
Aangieten stalen binnen kozijen st 1 c 
Hoogte maatvoering t .b.v. gietvloer app 

38 Trappen aanbrengen 

Aanbrengen hoekbetimmering st 
Afwerking rand trapgat m1 1 c 
Trap leuningen aanbrengen won 

39 Woningen binnenzijde aftimmeren 

Plinten aanbrengen won 
Kozijnen aftimmeren won 

1 c 
Monteren prefab meterkast won 
Aanbrengen huisnummer bord won 

40 Aanbrengen H&S werk 

Schopplaten aanbrengen st 
Aanbrengen wandbuffer st 
Aanbrengen cilinders buitendeuren st 1 c 
Aanbrengen cilinders binnendeuren st 
Aanbrengen hang en sluitwerk buitendeuren st 

41 Appartementen aftimmeren 
Plinten aanbrengen m1 

Meterkasten aanbrengen st 
2 c 

Aftimmerlatten kozijnen aanbrengen m1 
Leidingkokers aanbrengen app 



Ploegtaken woningbouw 

A Ploegtaken met een bewerking 
B Ploegtaken met meerdere van elkaar onafhankelijke bewerkingen. 

C Ploegtaken met meerdere van elkaar afhankelijke bewerkingen. 

Min. pers 

1 Werkterrein inrichten 2 

2 Materieel aansluiten 2 

3 Gebouw opleveren 1 

4 Opruimen bouwafval 1 

5 Laden en lossen 2 

6 Verletvoorzieningen aanbrengen 1 

7 Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen 2 

8 Bouwwerk uitzetten 2 

9 Fuderingsbalken maken 2 

10 Binnen profielen stellen 2 

11 Waterkeringen aanbrengen 2 

12 Breedplaatvloeren maken 2 

13 Ribcassette-vloeren aanbrengen 2 

14 Kanaalplaten aanbrengen 2 

15 Stellen kozijnen buiten 2 

16 Dakconstructie maken 2 
17 Dakvlak maken 2 
18 Aanbrengen H&S werk 1 

19 Trappen aanbrengen 1 

20 Dekvloeren aanbrengen 2 

21 Woningen binnenzijde aftimmeren 1 

Type 

A 

A 
A 

B 
A 

B 
B 

B 

c 
c 
c 
c 
c 
B 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 



Ploegtaken utiliteitsbouw 

A Ploegtaken met een bewerking. 

B Ploegtaken met meerdere van elkaar onafhankelijke bewerkingen. 

C Ploegtaken met meerdere van elkaar afhankelijke bewerkingen. 

Min. pers. 
1 Werkterrein inrichten 2 
2 Materieel aansluiten 2 
3 Gebouw opleveren 1 
4 Opruimen bouwafval 1 
5 Laden en lossen 1 
6 Verletvoorzieningen aanbrengen 1 

7 Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen 2 
8 Bouwwerk uitzetten 2 

9 Liftput maken 2 

10 Poeren maken 2 
11 Funderingsstroken maken 2 
12 Funderingsbalken maken 2 

13 Funderingsvloeren maken 2 

14 Kelderwanden maken 2 

15 Ribcassette-vloeren aanbrengen 2 

16 Betonnen verdiepingswanden maken 2 
17 In het werk gestorte kolommen maken 2 
18 Breedplaatvloeren met betonnenbalken maken 2 
19 Breedplaatvloeren maken 2 
20 Kanaalplaten aanbrengen 2 

21 Prefab borstweringselementen aanbrengen 2 

22 Prefab kolommen aanbrengen 2 
23 Prefab wanden aanbrengen 2 

24 Prefab trappen en bordessen aanbrengen 2 
25 Aanbrengen HSB elementen 2 

26 Binnen profielen stellen 2 

27 Waterkeringen aanbrengen 1 
28 Stellen kozijnen buiten 2 
29 Dakopbouw maken 2 

30 Gevelbetimmering aanbrengen 2 
31 Staalconstructie aanbrengen 1 

32 Dekvloeren aanbrengen 1 

33 Monteren stalen binnen kozijnen 1 
34 Aanbrengen H&S werk 1 

35 Appartementen aftimmeren 2 

36 Geberit reservoirs inwerken 1 
37 Stucadoor klaar maken 1 

Type 
A 

A 

B 

B 

A 
A 

B 

B 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
B 

c 
c 
B 

c 
c 
c 
B 
A 
A 

c 
c 
c 
c 
B 

c 
c 
c 
c 
A 

A 



Woningbouw 

A , Ploegtaken met een bewerking 

B Ploegtaken met meerdere van elkaar onafhankelijke bewerkingen. 

c Ploegtaken met meerdere van elkaar afhankelijke bewerkingen. 

1 Werkterrein inrichten eh min. pers Type 

Fort unit plaatsen st 

Magazijncontainer plaatsen st 
2 A 

Meter put aanbrengen st 

Afrastering plaatsen m1 

2 Materieel aansluiten 

Tandheugellift/pers goederen lift st 

Aansluiten bouwinstallaties st 
2 A 

Onderhoud bouwinstallaties wk 

Dixie verplaatsen wk 

c 
3 Gebouw opleveren 

Opleveren woningen won 1 A 

4 Opruimen bouwafval 

Woningen opruimen na verwijderen stempels wk 

Woningen opruimen voor aanbrengen dekvloer wk 
1 B 

Woningen opruimen voor oplevering wk 

Buitenterrein opruimen na verwijderen stempels wk 

5 Laden en lossen 

Materieel werf laden en lossen wk 2 A 

6 Verletvoorzieningen aanbrengen 

Bouwwegen zuiver maken won 
1 B 

Kachels aanbrengen won 



7 Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen 

Veiligheidsvoorzieningen won. won 2 A 

8 Bouwwerk uitzetten 

Uitzetten woningen t.b.v. grondwerk st 
Uitzetten palenplan st 

2 B 
Inmeten palen st 
Uitzetten BG. Plus verd. verd 

9 Fuderingsbalken maken 

Afhakhoogte aangeven palen st 
Egaliseren ondergrond m2 
Folie werkvloer aanbrengen m2 2 c 
Mantelbuizen aanbrengen won 

Beton storten m3 

10 Binnen profielen stellen 

Stellen profielen kalkzandsteen won 
2 c 

Klamp tbv maatvoering kozijn won 

11 Waterkeringen aanbrengen 

Lood vormen tot loket st 
Loodvormen tot voetlood ml 2 c 
Lood snijden+ aanbrengen ml 

12 Breedplaatvloeren maken 

Opperen Xella panelen won 

Ondersteuning bouwen won 

Breedplaten leggen won 
Stalen randkist aanbrengen won 

2 c 
Houten randkist aanbrengen won 
Dichtzetten trapgaten won 
Aanbrengen randbeveiliging won 

Betonstorten breedplaat won 



13 Ribcassette-vloeren aanbrengen 

Cassette vloerplaten won 

Randbekisting aanbrengen won 
2 c 

Vloerluiksparingen dichten st 
Voegvulling aanbrengen m3 

14 Kanaalplaten aanbrengen 

Kanaalplaatvloeren leggen won 
2 B 

Voegvulling aanbrengen m3 

15 Stellen kozijnen buiten 

Stellen profielen metselwerk won 

Kozijnhoekjes aanbrengen st 
Transporteren houten kozijnen st 
Aanbrengen houten kozijnen m2 
Profielen metselwerk t.b.v. profielen neggen won 2 c 
DPC slabbe aanbrengen ml 
Aanbrengen metselwerkondersteuning ml 
Aanbrengen lateien buiten m1 
Aanbrengen hoeklijnen ml 

16 Dakconstructie maken 

Muurplaatankers aanbrengen st 
Balklaag aanbrengen ml 
Regelwerk t.b.v. wangen maken ml 
Underlayment aanbrengen m2 2 c 
Aanbrengen isolatie in timmerwerk m2 
Aanbrengen folie damp open/dicht m2 
Aanbrengen staal in kap ml 



17 Dakvlak maken 

Aanbrengen scharnierkap m2 

Randstrook muur/dakplaat aanbrengen ml 
2 c 

Gootplanken aanbrengen ml 
Aanbrengen dakvensters st 

18 Aanbrengen H&S werk 

Windhaak aanbrengen st 
Wandbuffer monteren st 

1 c 
Montage buiten deuren st 

Cilinders aanbrengen st 

19 Trappen aanbrengen 

Aanbrengen hoekbetimmering st 

Afwerking rand trapgat ml 1 c 
Trap leuningen aanbrengen won 

20 Dekvloeren aanbrengen 

Schoonmaken ondergrond m2 

Voorbehandelen ondergrond dekvloeren m2 
2 c 

Krimpnet tbv vloerverwarming aanbrengen m2 

Aanbrengen vloerluiken st 

21 Woningen binnenzijde aftimmeren 

Plinten aanbrengen won 
Kozijnen aftimmeren won 

1 c 
Monteren prefab meterkast won 

Aanbrengen huisnummer bord won 



Ploegtaken utiliteitsbouw 

A Ploegtaken met een bewerking 

B Ploegtaken met meerdere van elkaar onafhankelijke bewerkingen. 

c Ploegtaken met meerdere van elkaar afhankelijke bewerkingen. 

1 Werkterrein inrichten Eh Min. pers. Type 

Totaal mont/demont.ketenpark st 

Magazijncontainer 3x6 st 
2 A 

Dixie st 

Bouwafrastering plaatsen m1 

2 Materieel aansluiten 

Tandheugellpers.goed.lift 15m1 st 
2 A 

Hydrafoor aansluiten st 

3 Gebouw opleveren 
Opleveren app app c B 
Opleveren algemeen st 

4 Opruimen bouwafval 

Bouwplaats opruimen wk 

Gebouw opruimen na verwijdering ondersteuning wk 1 B 

Gebouw opruimen voor oplevering wk 

5 Laden en lossen 

Materieel werf laden en lossen 
wk 1 A 

Materieel en materialen transporteren op het werk 

6 Verletvoorzieningen aanbrengen 

Verlet/doorwerk voorzieningen aanbrengen st. 1 A 

7 Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen 

Veiligheidsvoorzieningen algemeen m2 
2 B 

Veiligheidsvoorzieningen appartementen app 

8 Bouwwerk uitzetten 
Uitzetten bouwwerk t .b.v. grondwerk st 
Uitzetten palenplan st 2 B 

Maatvoering per bouwlaag bwl 



9 Liftput maken 

Egaliseren ondergrond m2 

Werkvloer aanbrengen m3 

EPS isolatie aanbrengen onder vloer m2 

Randkist aanbrengen ml 

Extra kimvoorziening liftput aanbrengen m2 2 c 
Extra kimvoorziening liftput injectie slang aanbrengen ml 

Bekisting liftputwand aanbrengen ml 

Beton C20/25- XC3- S2 storten m2 

EPS 100 d=lOO tegen liftput wnd. m2 

10 Poeren maken 
Egaliseren ondergrond m2 

Lev.laanbr.bekisting poeren m2 2 c 
Beton C28/35- XC3- S3 m3 

11 Funderingsstroken maken 

Egaliseren ondergrond m2 

Aanbrengen folie m2 
2 c 

Aanbrengen bekisting ml 

Beton storten m3 

12 Funderingsbalken maken 

Egaliseren ondergrond m2 

Aanbrengen PS bekisting ml 2 c 
Beton storten m3 

13 Funderingsvloeren maken 

Werkvloer folie aanbrengen m2 

Werkvloer aanbrengen m3 

Aanbrengen randkist ml 
2 c 

Aanbrengen isolatie onder vloer m2 

Aanbrengen isolatie zijkanten ml 

Betonstorten vloeren m3 

14 Kelderwanden maken 

Aanbrengen stekkenbakken ml 

Aanbrengen sparingenwand m2 

Kimvoorziening aanbrengen ml 

Dilatatie profiel aanbrengen ml 
2 c 

Leveren en aanbrengen waterdichte doorvoeren st 

Aanbrengen bekisting kelder m2 

Aanbrengen beksiting neus ml 

Storten beton C28/35 XC3-S3 m3 



15 Ribcassette-vloeren aanbrengen 

Cassette vloerplaten leggen m2 

Stekkenbak in vloerrand aanbrengen m1 

Dichten sparingen st 2 c 
Randbekisting vloer aanbrengen m1 

Voegvulling aanbrengen m3 

16 Betonnen verdiepingswanden maken 

Aanbrengen bekisintg wand m2 

Kopkist sparingen wand aanbrengen m1 

Stekkenbakken haakse aansluiting aanbrengen m1 2 c 
Aanbrengen prefab consoles st 

Beton storten m3 

17 In het werk gestorte kolommen maken 

Stellen stekken st 

Stellen kolom st 2 B 

Storten kolom m3 

18 Breedplaatvloeren met betonnenbalken maken 

Opperen Xella panelen app 

Ondersteuning balkkist aanbrengen m2 

Bekisting balken aanbrengen m2 

Ondersteuning breedplaatvloer aanbrengen m2 

Breedplaatvloeren leggen m2 

Randbeveiliging aanbrengen m1 2 c 
Randkist breedplaatvloer aanbrengen m1 

Meterkast invoerplaat aanbrengen st 

Meterkast sparingen aanbrengen st 
Storten balken m3 

Storten vloeren m3 

19 Breedplaatvloeren maken 

Opperen Xella panelen app 

Ondersteuning breedplaatvloer aanbrengen m2 

Breedplaatvloeren leggen m2 

Randbeveiliging aanbrengen m1 
2 c 

Randkist breedplaatvloer aanbrengen m1 

Vloersparingen aanbrengen st 

Storten vloeren m3 

Staal in vloervelden aanbrengen m1 



20 Kanaalplaaten aanbrengen 

Oplegrubber aanbrengen ml 

Kanaalplaten leggen m2 

Randbekisting kanaalplaatvloer aanbrengen ml 
2 B 

Randbeveiliging aanbrengen ml 

Dichtleggen sparingen st 
Voegvulling aanbrengen m3 

21 Prefab borstweringselementen aanbrengen 

Prefab borstwering stellen st 

Prefab borstwering injecteren st 2 c 
Prefab borstweing ondersabelen ml 

22 Prefab kolommen aanbrengen 

Prefab kolom stellen st 
2 c 

Gains aangieten st 

23 Prefab wanden aanbrengen 

Prefab wanden stellen st 
2 c 

Gains aangieten st 

24 Prefab trappen en bordessen aanbrengen 

Stelwerk trappen en bordessen uitvoeren pst 

Prefab bordes aanbrengen st 

Prefab trap aanbrengen st 
2 B 

Dakplaat trappenhuis 2950x6370 ... st 

Beschermen trappen en bordessen st 

Opleg voorzieningen aanbrengen ml 

25 Aanbrengen HSB elementen 

Aanbrengen HSB elementen m2 2 A 

26 Binnen profielen stellen 

Binnen profielen stellen st 2 A 

27 Waterkeringen aanbrengen 

Lood t .p.v. metselwerk aanbrengen ml 

lsobouw W-PF-RE isolatie onder loodaanbrengen ml 1 c 
Lood boven kozijnen aanbrengen ml 



28 Stellen kozijnen buiten 

Kozijnhoekjes aanbrengen st 

Aanbr. houten kozijnen m2 

Stellen profielen gevelmetselwerk st 
2 c 

DPC folie+klemstrip tpv geveldrager aanbrengen ml 

Monteren geveldragers ml ml 

Sparingen in metselwerk aanbrengen st 

29 Dakopbouw maken 

Dampremmende laag aanbrengen m2 

Lood aanbrengen ml 

Isolatie aanbrengen m2 2 c 
Regelwerk aanbrengen ml 

Multiplex aanbrengen m2 

30 Gevelbetimmering aanbrengen 

Isolatie aanbrengen m2 

Dampremmende laag aanbrengen m2 

Stalenhoeken aanbrengen st 2 c 
Regelwerk aanbrengen ml 

Beplating aanbrengen m2 

31 Staalconstructie aanbrengen 
Ondersabelen kolommen st 

1 B 
Stellen ankerbouten st 

32 Dekvloeren aanbrengen 

Vloerluiken aanbrengen st 

Omranding vloerluiken aanbrengen st 
1 c 

Afdekken tegelvloer m2 

Schoonmaken ondergrond m2 

33 Monteren stalen binnen kozijnen 

Monteren stalen binnen kozijn st 

Aangieten stalen binnen kozijen st 1 c 
Hoogte maatvoering t.b.v. gietvloer app 

34 Aanbrengen H&S werk 

Schopplaten aanbrengen st 

Aanbrengen wandbuffer st 

Aanbrengen cilinders buitendeuren st 1 c 
Aanbrengen cilinders binnendeuren st 

Aanbrengen hang en sluitwerk buitendeuren st 

35 Appartementen aftimmeren 

Plinten aanbrengen ml 
Meterkasten aanbrengen st 

2 c 
Aftimmerlatten kozijnen aanbrengen ml 

Leidingkokers aanbrengen app 

36 Geberit reservoirs inwerken 

Geberit reservoirs inwerken st 1 A 

37 Stucadoor klaar maken 

Leidingsleuven aanwerken ml 1 A 



BIJLAGE VII BEOORDELING VOORTGANGBEPALING EN REGISTRATIE METHODES 



Beoordeling voorrgangbepalmg methodes 
Om te kunnen bepalen welke van de methodes het meest optimaal is, worden de 
voortgangbepaling methodes getoetst aan de eisen. Hiervoor is een tabel ontwikkeld, waar per 
ploegtaak ingevuld kan worden in welke mate de methode geschikt is. Deze tabel is te zien aan 
het einde van de paragraaf. In de tabel zijn alle ploegtaken beoordeeld op de verschillende eisen. 
De totaal scores van de verschillende methodes worden in deze subparagraaftoegelicht 

Toetsing van de vaste eisen. 
De verschillende methodes moeten getoetst worden aan de vaste eisen. Een methode voldoet 
wel of niet aan de vaste eis. De beoordeling is dan ook 0 of 1. 0 is voldoet, 1 is voldoet niet 

120% 
• Meten 

100% • Tellen 

• Schatten 
80% 

• Bewaking voorraad 

60% • Bewaking levering 

40% 
• Termijnen opdr.gever 

• Bonnen onderaannemer 

20% • Barcode scannen 

0% 
Productie delen 

Voldoen a Cargo scan 

Grafiek 1 Percantage voortgangbepaling methodes welke voldoen aan de eisen 

In grafiek 6 is het percentage van het aantal ploegtaken weergegeven waarop de verschillende 
voortgangbepaling methodes toegepast kunnen worden. Zoals uit grafiek 6 op te maken valt, 
kunnen de methodes van schatten, meten, tellen en werken met productie delen voor alle 
methodes toegepast worden. De andere methodes kunnen niet voor alle ploegtaken toegepast 
worden, omdat men hierbij afhankelijk is van onderdelen binnen de ploegtaak 

Zo is het bijvoorbeeld bij bewaking vanuit voorraad niet mogelijk, om de voortgang te kunnen 
bepalen als er geen verbruik bestaat onder de betreffende ploegtaak Het zelfde geldt voor 
bewaking vanuit levering, barcode scannen en bonnen onderaannemer. Als er niet naar deze 
zaken gerefereerd kan worden, is het niet mogelijk om de methode toe te passen. 

Toetsing van de variabele e1sen 
Vervolgens moeten de methodes getoetst worden aan de variabele eisen. De ploegtaken 
waaraan de methodes niet voldoen, worden niet meer meegenomen in de toets. Aan de variabele 
eisen kan in meer of mindere mate worden voldaan. Om de gevonden methodes hierop te 
toetsen, moeten deze gewaardeerd worden. Er is gekozen voor een waarderingscijfer van 0 tjm 
4. Indien er 0 wordt toegekend betekend dit dat de methode niet voldoet. 

Kosten van implementatie moeten minder ziin dan de opbrengsten. 
In grafiek 7 zijn de resultaten weergegeven met betrekking tot implementatie kosten. De 
methodes met een cijfer 4 scoren hoog, omdat hiervoor geen extra toepassingen hoeven te 
worden aangeschaft. Barcode scannen, is ten opzicht van de andere methodes duur, omdat 
hiervoor wel extra toepassingen vereist zijn. De kosten van dergelijke toepassingen zouden voor 
Hurks bouw zuid ongeveer €80.000,- bedragen (accountview, 2011). Dit is inclusief 60 
handterminals en de software die benodigd is. Deze investering is beduidend minder dan de 
overschrijding welke geconstateerd is binnen de analyse fase, welke in de tonnen liep. Maar t.o.v. 



de andere methodes is deze duur, omdat hier geen kosten aan verbonden zijn. Daarom twee 
punten. 

De cargo scan scoort 0 punten. Het systeem is (nog) niet ontwikkeld voor de bouw. Dit zou 
betekenen dat hiervoor extra ontwikkelingskosten gemaakt zouden moeten worden. Daarnaast 
zou het systeem in iedere ruimte moeten hangen, om productie te kunnen meten. Wil het 
systeem überhaupt productie kunnen meten, dan is de input benodigd van een gedetailleerd 3d 
model. Deze informatie is momenteel nog niet beschikbaar, hiervoor zouden dus ook extra 
kosten gemaakt moeten worden. Het huidige systeem kost € 80.000,- exclusief montage 
(MettlerToledo, 2011). Gezien het feit dat het op iedere bouwplaats, in iedere ruimte, toegepast 
zou moeten worden, zijn de kosten al snel meer dan het systeem op kan brengen. De cargoscan 
valt af. 
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Grafiek 2 Toetsing voortgang bepalingmethodes aan de variabele eis implementatie kosten 

De methode moet implementeerbaar zijn binnen de organisatie. 
In grafiek 8 zijn de resultaten weergegeven welke betrekking hebben op de 
implementeerbaarheid binnen de organisatie. Bijna alle oplossingen scoren hoog, omdat de 
methodes eenvoudig uitvoerbaar zijn. De methode van bewaking vanuit betalingstermijnen 
scoort laag, omdat de termijnen anders ingericht zouden moeten worden dan momenteel het 
geval is. De methode van barcode scannen scoort relatief laag, omdat de huidige systemen 
binnen Hurks bouw zuid er niet op ingericht zijn. Daarnaast vergt het in de voorbereiding extra 
moeite want dan moet ervoor gezorgd worden dat aUe codes gekoppeld worden aan het juiste 
onderdeel. 
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Grafiek 3 Toetsing voorgangbepaling methodes aan de variabele els implementeerbaarbeid 

voortgangbepaling mag niet meer tijd vergen. als de tijd die het vergt om manuren te 
registreren. 
In grafiek 9 zijn de voortgangbepaling methodes getoetst aan de variabele eis tijdsbeslag. Er is te 
zien, dat meten en tellen het meest tijdrovend zijn. Deze hebben 1 punt toegekend gekregen, 
omdat verwacht wordt, dat de methodes evenveel tijd kosten als het registreren van manuren. 
De overige methodes kosten minder tijd, waarbij barcode scannen het minste tijd kost. Dit komt 
omdat men hier ten behoeve van het bepalen van de voortgang, helemaal geen handelingen 
hoeft te verrichten. 
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Grafiek 4 Toetstlog variabele eis tijdsbeslag 

De betrouwbaarheid van de gegevens. 
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De methodes welke volledig door mensen uitgevoerd worden scoren het laagst (tellen, meten en 
schatten). Uit het participerend observeren is geconstateerd, dat bij het schatten fouten worden 
gemaakt. Hierdoor worden deze gegevens als onbetrouwbaar beschouwd. Bij de beoordeling 
zijn meten en tellen eveneens als onbetrouwbaar beoordeeld, omdat bij deze methodes het 
maken van menselijke fouten het grootst is. Daarnaast scoort bewaking vanuit 
betalingstermijnen van de opdrachtgever eveneens laag. Dit komt omdat dit een grove methode 
is. Zo kan het bijvoorbeeld zijn, dat de fundering gereed is en er een termijn wordt gefactureerd. 



De productie van de fundering kan enkele weken bedragen, hierdoor weet men pas na enkele 
weken wat de stand is. Daarnaast kan het ook nog zo zijn dat termijnen niet direct gekoppeld 
worden aan de uren. Zo wil een projectleider het liefst in het begin van het werk, zoveel mogelijk 
factureren. Zo hoeft hij niet voor te financieren. 

De methodes bonnen onderaannemer en productiedelen scoren hoger, maar nog niet het hoogst. 
Bij productie delen wordt een terugkoppeling gemaakt vanuit calculatie gegevens, dit betekend 
dat fouten hierin niet direct waargenomen kunnen worden. Bonnen van de onderaannemer 
kunnen achter of voorlopen op de productie van de eigen onderdelen, waardoor er mogelijk een 
afwijking kan ontstaan. 
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Grafiek 5 Toetsing variabele eis betrouwbaarheid 
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Beoordeling registratie methodes 
De verschillende methodes zijn bekend, maar nu is het zaak te bepalen welke methode het beste 
voldoet. Hiervoor wordt dezelfde toetsingsmetbode gebruikt als bij de voortgangbepaling 
methodes in de vorige paragraaf. De tabel is terug te vinden aan het einde van deze paragraaf. 

Toetsing van de vaste eisen. 
In grafiek 11 is het percentage van het aantal ploegtaken weergegeven waarop de verschillende 
registratiemethodes toegepast kunnen worden. Zoals uit de grafiek op te maken, is het enkel bij 
de registratiemethode met behulp van het scannen van barcodes niet mogelijk om deze op 
iedere ploegtaak toe te passen. Dit komt omdat men hierbij afhankelijk is van onderdelen welke 
binnen de ploegtaak gescand moeten kunnen worden. Als er simpelweg geen onderdelen zijn 
onder deze ploegtaak, of deze zijn niet geschikt, is het ook niet mogelijk om de methode voor 
desbetreffende ploegtaak toe te passen. 
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Grafiek 6 Percentage registratiemethodes welke voldoen aan de eisen. 

Kosten van implementatie moeten minder zijn dan de opbrengsten. 
In grafiek 12 zijn de registratiemethodes getoetst op implementatie kosten. Zoals te zien, scoort 
de methode van de uitvoerder en medewerker laten registreren het hoogst. Dit komt omdat 
hiervoor geen extra kosten gemaakt hoeven te worden. 

Klokken scoort 1 punt minder omdat hiervoor op iedere bouwplaats een kloksysteem moet 
worden aangeschaft, een dergelijk systeem kost € 500,· per stuk inclusief badges (safescan.com). 

Barcode scannen scoort twee punten hiervoor geldt de zelfde onderbouwing als in paragraaf 
6.2.6. 

Registratie m.b.v. GPS scoort 1 punt, de eenmalige kosten van het systeem bedragen € 50.000,
(loqater), waarbij de variabele kosten € 0,69 per dag bedragen, per persoon. Totaal, €0,69 * 60 
bouwvakkers* 365 dagen= € 15111,- per jaar. Totaal € 65.111,-. Het systeem heeft 1 punt 
toegekend gekregen omdat de variabele kosten ieder jaar terug komen, maar de kosten nog 
steeds aanzienlijk minder zijn dan de totaal gesignaleerde overschrijding. 

Registratie m.b.v. vision scoort 0 punten. Dit komt omdat een dergelijk systeem alleen nog zijn 
toepassing heeft gevonden in de productielijnen en eenmalig bij een voetbaltoernooi. Hierbij zijn 
de omstandigheden niet te vergelijken met de die van een bouwplaats. Dit betekend dat het 
systeem compleet opnieuw voor de bouw ontwikkeld zou moeten worden, de kosten hiervan 
zullen zeer hoog zijn niet te betrouwbaar te schatten. 



Registratie met behulp van een PDA scoort 1 punt. De aanschaf van een PDA bedraagt €500 
pfst. * 60 bouwvakkers= € 30.000,-. Software €10.000,-. Abonnementkosten € 200,- * € 60,- = 
€12.000,- per jaar. Verzekering € 50,- * 60 bouwvakkers= € 3000,- per jaar (Exactsoftware, 
2011). De totale kosten bedragen €55.000,-. Waarbij de variabele kosten van € 15.000,- jaarlijks 
terug keren. Dit is minder dan de geconstateerde overschrijding, maar t.o.v. de andere methodes 
is het veel, daarom heeft het systeem 1 punt toegekend gekregen. 
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Grafiek ?Toetsing registratiemethodes aan de variabele eis Implementatie kosten. 

De methode moet implementeerbaar zijn binnen de organisatie. 
In grafiek 13 worden de registratiemethodes getoetst aan de eis van implementeerbaarheid 
binnen de organisatie. De uitvoerder en medewerker laten registreren scoren hoog, omdat deze 
altijd toepasbaar zijn en eenvoudig. De andere methodes scoren minder, omdat hierbij de 
huidige systemen aangepast moeten worden, nog niet ontwikkeld zijn voor de bouw en 
wantrouwen kunnen veroorzaken bij werknemers. Registreren met behulp van een PDA valt af 
omdat hierbij de koppeling tussen een tekening en achterliggende hoeveelheden nog niet binnen 
Hurks bouw zuid gerealiseerd kan worden. 
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Grafiek 8 Toetsing registratiemethodes op implementeerbaarbeid 
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Het registreren mag niet meer tijd vergen dan de uitvoerder momenteel nodig heeft om 
manuren te registreren 
In grafiek 14 zijn de registratiemethodes getoetst aan de variabele eis tijdsbeslag. De uitvoerder 
laten registreren en de medewerkers zelf laten registreren, scoren hier slecht. Het registreren 
met behulp van barcode scannen en GPS scoren het hoogst, omdat hier (bijna) geen handelingen 
aan te pas komen. Bij de andere methode zijn slechts een paar handelingen gemoeid en scoren 
daarom la er. 
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Grafiek 9 Toetsing registratie methodes op tijdsbeslag 

De betrouwbaarheid van de gegevens. 
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De methodes waarbij uitvoerder en medewerker registreren, scoren laag. De verklaring dat het 
registreren door de uitvoerder en medewerker onbetrouwbaar zijn is dezelfde als onder 
voortgangbepaling. GPS scoort 0 punten, omdat GPS een afwijking heeft van 25 meter. Het 
systeem kan dus niet bepalen waar iemand in het gebouw aan het werk is, op de begane grond of 
op verdieping 5. Daarnaast is er geen GPS ontvangst in dichte ruimtes. De andere methodes 
scoren beter, waarvan barcode scannen het beste omdat hierbij het onderdeel waarop iemand 
aan het werk is niet verward kan worden. 
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Grafiek 10 Toetsing registratie methodes op betrouwbaarheid 
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BIJLAGE VIII SERIE-EFFECT BIJ VOORTGANGSBEPALING 



Serie-effect bij voortgangbepaling 
Er zijn activiteiten welke gevoelig kunnen zijn voor het zogenaamde serie-effect. De definitie van 
serie-effect is de volgende: 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). Grafisch weergegeven in figuur 11. 

Arbeidsnorm 

Gerealiseerde norm 

Percentage gereed 
Figuur 1 Schematische weergave serie-effect 

Van serie-effect is alleen sprake indien er productie is, de productie regelmatig is en 
bewerkingen herhaald worden (Pica vet, 1990). Er is eerder onderzoek gedaan voor welke 
activiteiten er rekening gehouden moet worden met serie-effect. Per ploegtaak is daarom 
aangegeven of serie effect van toepassing kan zij,n. 

Voor de verrekening van serie-effect kan de volgende formule gehanteerd worden (Picavet, 
1990): 

Bu * n"(:~g~ + 1) 
Tn = g 

u"(logd + 1) 
log2 

Tn = toegestane manuren voor de eenheden 1 tot en met n 

n = aantal gerealiseerde eenheden 

Bu =begrote manuren 

U= Totaalaantaleenheden 

D = dalingsfactor 

Hierbij moet de dalingsfactor berekend worden 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 daHngsfactor (Picavet, 1990). Zoals geconcludeerd uit de analyse fase, zijn de 
geregistreerde gegevens niet geschikt om conclusies aan te verbinden. Dit betekent dat de 
dalingsfactor met behulp van opnieuw te verkrijgen gegevens berekend zal moeten worden, 
over de juistheid van deze gegevens mag dan geen twijfel bestaan. 
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1. INLEIDING 
Het doel van manurenbewaking MBS is aan te geven welke ploegtaken er gedurende de 
uitvoering bijgestuurd moeten worden, welke ploegtaken er aan het einde van het project 
geëvalueerd moeten worden en voor welke ploegtaken de arbeidsnormen opnieuw gemeten 
moeten worden. 

Om dit te kunnen bereiken moeten er 10 processtappen in het programma doorlopen worden. 
Deze processtappen zijn weergegeven in onderstaand cirkeldiagram. Hoe deze stappen 
doorlopen moeten worden, wordt achtereenvolgens uitgelegd in deze gebruikershandleiding. De 
kleuren van de processtappen verwijzen naar de vier hoofd processen, zoals weergegeven in het 
kleine cirkeldiagram. 

Figuur 1 Procesonderdelen manuren bewal<ing MBS 

1.1. FLOWCHART MANURENBEWAKING MBS. 
Op de volgende pagina staat een flowchart, hierin zijn de processtappen gedetailleerd 
weergegeven. In de flowchart is gebruik gemaakt van een S-tal symbolen. De betekenis van de 
symbolen is hieronder toegelicht. 

Invoer/ 
uilvoer 

Figuur 2 betekenis symbolen flowchart 

Berekening 
door 

hulpmiddel 

In de flowchart kunnen de relaties tussen de verschillende processtappen gezien worden. 
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2. DE PROCESONDERDELEN 

2.1. STARTPAGINA 

MBS is vervaardigd in Excel 2007, als het bestand wordt geopend in een oudere versie werken 
bepaalde functies anders. Hier zal door de gebruikers rekening meegehouden moeten worden. 

Als MBS wordt opgestart verschijnt er een beveiligingswaarschuwing in beeld (rode cirkel). Hier 
moet op opties geklikt worden en dan verschijnt er een scherm in beeld, waar "Deze inhoud 
inschakelen" geselecteerd moet worden. 

• 
1 

Figuur 3 Macro's inschakelen 

W un.<..huwmo: cr-r k.an· Mrt WOf'dcon. beo~ ol ck~C' Inhoud •fk"om"bQ ra v.,. 
~ ".,rt........s., "'- !Wt -.lt .. """"""'"' <kz~ onho<od ...t~k.dd te 
lot~ 1~1 <klhhoud ~n o~t>r_l<: ~-~c• biodt <:t> u <k
~rt._t. 

( 

Op de startpagina is het cirkeldiagram van de verschillende procesonderdelen te zien, de cijfers 
in het cirkeldiagram zijn snelkoppelingen. Door deze aan te klikken, wordt er automatisch naar 
desbetreffend onderdeel gegaan. Deze onderdelen moeten achtereenvolgens doorlopen worden. 

Figuur 4 Uitleg snelkoppelingen 
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Op de startpagina is ook een tabel te zien waarin is aangegeven wie welke rol heeft in welk 
procesonderdeeL Hoe deze rol vervult moet worden wordt verder uitgelegd bij de verschillende 
procesonderdelen in de volgende paragrafen. 

Figuur 5 Wie mag welk procesonderdeel uitvoeren 

2.2. PLOEGTAKEN BEPALEN 1.1 . 
De begroting moet ingevoerd worden, dit kan gedaan worden door de begroting vanuit het 
programma begroot en bewerk in een Excel bestand te printen. 

In dit Excel bestand zijn de komma's echter punten. De punten moeten dus vervangen worden 
door komma's. Dit kan gedaan worden door gebruik te maken van de functie" control F", zoals 
weegegeven in figuur 6. Onder "zoeken naar:" moet een"." ingevoerd worden en "vervangen 
door:" moet een "," ingevoerd worden. 

cL 

Zoeken en vervangen I 'V ~ I 

i ~oeken 1 Y.ervangen 

t, Zoeken Qllllr. 

: Vervangen !!.oor: ,,.. 

I I Op~es » 11 ! 
,;.. 

,, 
~-

' [ Alet vervangen I [ Verv~~ngen I [ !,les zoeken I I Vo~e zoeken I [ Sluiten I 
....... 

Figuur 6 Punten verva ngen door komma's 
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Vervolgens kan de begroting gekopieerd en geplakt worden in het programma ter plaatsen van 
het rode vlak, zoals aangegeven in onderstaande figuur. 

Help 

Controle: -

.. 
Figuur 7 De begroting plakken in het programma 

Als de begroting is ingevoerd, geeft het programma aan welke bewakingscodes er onder een 
bepaalde ploegtaak vallen. Dit doet het programma door aan te geven of het waarjonwaar is of 
een bewakingscode onder de betreffende ploegtaak valt. De bewakingscodes waar waar achter 
staat moeten aangevinkt worden in 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 8. 
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Figuur 8 Codes ploegtaak selecteren en codes plakken 

Zoals ook op te maken valt uit figuur 8, 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. 
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Controle: 

12d2 

005 

Venchil: 0' 

Dit eerste procesonderdeel kan uitgevoerd worden door de projectleider, uitvoerder, 
werkvoorbereider 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. 

2.3. PLOeGTAKEN 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 9. 

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. 

De werkweek waarin de ploegtaak start en de werkweek waarin de ploegtaak volgens de 
overallplanning zou moeten eindigen moet ingevoerd worden in de eerste twee grijze balken. 
Deze moeten overgenomen worden vanuit de prognoseschaal van de overall planning. 

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. 
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Figuur 9 Ploegtaken plannen 

Met behulp van de gegevens welke ingevoerd worden in deze planning, wordt de bandbreedte 
geldend voor het project uitgerekend en worden de wekelijkse bandbreedtes berekent. 

Vinden er verschuivingen in de tijd plaats, door vertragingen veroorzaakt door factoren waar 
geen invloed op uit te oefenen is (bijvoorbeeld het weer) dan zullen deze aangepast moeten 
worden in de personeelsplanning. 

Als de knop personeelsinzicht wordt aangeklikt, verschijnt er een grafiek in beeld waarop gezien 
kan worden hoeveel mensen er in iedere week ingezet moeten worden (figuur 10). Hierin kan 
ook 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. Dit is als het goed is niet noodzakelijk want 
de planning is hierop al afgestemd in de voorbereidingsfase. 

Zowel de projectleider als uitvoerder kunnen hierbij meekijken, zij beschikken over de planning 
en de achterliggende kennis, de kostenbewaker mag de gegevens invoeren. 

I . ~~ c ""-
I· 

1-

! I 
'~ 

Figuur 10 Personeelsinzicht 
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2.4. VOORTGANGBEPAUNGMETHODE PLOEG'fAAK BEPALEN (1.3.) 
Op dit tabblad moeten twee procesonderdelen uitgevoerd worden, het eerste onderdeel is de 
voortgangbepalingmethode van de ploegtaken bepalen (1.3.) en het tweede onderdeel is de 
voortgang van de ploegtaken berekenen (2.1.). Hier wordt alleen ingegaan op de 
voortgangbepalingmethode van de ploegtaak bepalen. 

De begratingsregels welke onder de betreffende ploegtaak vallen worden automatisch 
weergegeven (zie rode kader figuurll). Sommige onderdelen zijn direct gereed voor het 
bepalen van de voortgang. Andere onderdelen moeten mogelijk teruggerekend worden naar 
productiedel en. Hoe dit gedaan moet worden staat weergegeven op de gele balk onder de 
betreffende ploegtaak (zie gele balk figuur). Deze gewenste eenheden moeten dan in het blauwe 
kader worden ingevoerd (zie figuur 11). 

Het bepalen van de de voorgangbepalingmethode mag uitgevoerd worden door de 
kostenbewaker. 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 bepale .. I-_____________ A_a_n_l_oo.......;p __ 
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Figuur 11 Voortgangbepalingmethode ploegtaak bepalen 
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2.5. VOORTGANG PLOEGTAAK BEREKENEN (2.1.) 
Als de methodes van voortgangbepaling bepaald zijn, kan hiervan gedurende de uitvoering 
gebruik van gemaakt worden. De kostenbewaker kan de gerealiseerde eenheden invoeren, in de 
grijze balk in het blauwe kader op onderstaande figuur. MBS rekent dan automatisch de 
toegestane manuren uit (zie kolom voortgang figuur 12). 

Bij het bepalen van de gerealiseerde eenheden kan de kostenbewaker gebruik maken van 
bonnen van leveranciers/onderaannemers, productiedelen, 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 12). 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 

v •• u ..... ;n inrichl•n ,a ..... Yoo.r 

I 
Omschrijving hvld l•h norm Ull!n 

I i ganJ 
Startpagina 

choonmakon wog 3 wk 7,80 23.4 0 
al F" ort Unit 31CG kloodruimto 1 st 8,00 8 0 ; Fort Unit 31CG schoft/toilet U504 2 st 8,00 16 0 

I ~ m•gozijnl<ontainor 31!6 1 st 4,00 4 0 
Help 0 

0 ort Un~ 31CG koukltoil diroc!iovoordor 1 st 8,00 8 0 .. 
• ort Un~ 31CG Ll!512 koppelbaar vergaderr. 1 st 8,00 8 0 
"0 

ort Unit 3HSkouk/to~ U502 uitvoordor 1 st 8,00 8 0 

Invulblad voortgang ~ oilet-w ... un~ 3•2.4 1 st 8,00 8 0 

.. 
::ëi 
'3 .. 
.5 

Tolaall~•slaan plo.glaak: 0 

I 
Aanb•v•ling 
voortgang Controle m.b.v. bonnon werf 
b"Paliftg 

I 
2;1. Voadpag ploegluk bantlranan 

hvl~•h G«•a Voor 
B"'rolingsr"'•ls norm ur•r I i gan1 

Rekenblad ter controle • 
schoonrnakon wog 3 wk 7,8 23,4 0 
Fort Un~ 31CG kleedruimte 1 st 8 8 0 
Fort Unit 3•6 schaft/toilet U504 2 st 8 16 0 
m•gazijnkor>~alnor 3•6 1 st 4 4 0 

al Fort Unit 31!6 k~ltoil directievoerdor 1 st 8 8 0 
.5 Fort Un~ 31!6 Ll!512 koppelbur vorg•dorr. 1 st 8 8 0 Oi 
Cl. Fort Unit 3•6koukltoil U502 uitvo.,der 1 st 8 8 0 • .t:l ~•t·w•s-unit 3K2,4 1 st 8 8 0 
Cll 
:: 0 0 0 0 0 0 .. 
~ 0 0 0 0 0 0 

Figuur 12 Voortgang ploegtal<en berekenen 
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2.6. VOORTGANGPLOEGTAAK INVUUEN (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 
wekelijks de toegestane manuren 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 de kolom uren toegestaan. De controle is 
ervoor om te kunnen zien of het ingevoerde aantal toegestane manuren per week gelijk is aan 
het aantal manuren dat onder uren toegestaan valt (berekent bij procesonderdeel 2.1.). 

Een voorbeeld is weergegeven in figuur 13. Dit procesonderdeel kan uitgevoerd worden door de 
kosten bewaker. 

1 ,I u.··· .. .. .... -.-na 
Startpagina I Help I Volgende 

2 

3 y 

Ploegtaken 

Werkterrein inrichten 

Materieel aansluiten 
1:1. 

8 Opruimen bouwafval 

ë Laden lossen 
nl 
< Verletvoorzieningen aanbrengen 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen 
Bouwwerk uitzetten 

Fuderingsbalken maken 

Figuur 13 Voortgang ploegtaak invullen 
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Z. 7. VERBRUIKTE MANUREN PLOEGTAAK INVULLEN (2.3.) 
Als de toegestane manuren ingevuld zijn, kunnen de verbruikte manuren ingevuld worden. Dit 
gebeurd 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 14. 

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. 

Om dit te kunnen bereiken moet de kostenbewaker voor iedere ploegtaak een 8 cijfers tellende 
code aanmaken. 8 Cijfers tellende codes worden momenteel nog niet benut en zijn daarom uniek 
en ideaal om ploegtaken aan te koppelen. De eerste 6 cijfers komen 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. 

Help Vorige 

' Januari Feb 
RegistratiJ Uren ~ ~~-.........,.--,,1i - 4

-t----.---

Ploegtaken 

Werkterrein inrichten 

Materieel aansluiten 

g. Opruimen bouwafval 
0 
ë Laden lossen 
IV 
<.t Verletvoorzieningen aanbrengen 

Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen 
Bou11wv'erk uitzetten 

Figuur 14 Verbruikte manuren invoeren 
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2.8. BANDBREEDTE PROJECT CONTROLEREN (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. De onder en 
bovengrens van de bandbreedte wordt weergegeven in een grafiek, deze grafieken zijn 
opgedeeld in twee of drie maanden, daarnaast is er ook een totaal grafiek te zien. 

Zoals te zien in de grafiek 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. Hiervoor moet worden gekeken 
bij procesonderdeel 3.3. ploegtaken bijsturen. Er is sprake van overschrijding op het moment 
een bandbreedte negatief overschreden wordt, dus als er buiten de ondergrens getreden wordt. 
De controle van de bandbreedte kan wekelijks uitgevoerd worden door de kosten bewaker. 
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2. 9. BANDBllEEDTE WEEK CONTROLEREN (3.2.) 

- Ondergrens 

- Bovengrens 

-Gerealise_erd 

Is de bandbreedte van het project gecontroleerd, kan de kostenbewaker de wekelijkse 
bandbreedte controleren. Wordt er buiten getreden zal geconstateerd moeten worden welke 
ploegtaak/ploegtaken hiervoor verantwoordelijk is/zijn. Om dit te kunnen constateren welke 
ploegtaak ervoor verantwoordelijk is, moet verder gegaan worden naar procesonderdeel 3.3. In 
onderstaande grafiek is sprake van een overschrijding in week 4, 7 en 9. 

-ond~rer~nsw~k~n 

-Bo\'ensr~nsw~k~n 

-G~r~alis~~rd~ afwijkin& per week 

15 

~ hurks bouw zuid TU/e 



2.10. PLOEGTAAK 8/fSTURf.'N? (3.3.) 
Is er buiten een bandbreedte getreden, zal onderzocht moeten worden welke ploegtaak hiervoor 
verantwoordelijk is. Om dit te kunnen signaleren rekent MBS de ploegtaak prestaties per week 
door. 

Zoals op te maken uit de figuur 15 is de ploegtaak inrichten werkterrein in week 2 voor 15% 
overschreden. Dit betekent dat de uitvoerder deze ploegtaak zal moeten bijsturen. Naast de 
wekelijkse ploegtaak prestaties rekent MBS ook het prognose eindresultaat door. Dit is het 
eindresultaat in manuren als de verhouding toegestaan/verbruikt zich doorzet tot het einde van 
het werk. 

3.3. Ploegtaak bQsturen? 

Startpagina I Help I Volg:.ndel Vorige I 
Totaal R Januari 

Ploeetaken 
Uren Uren Pronose 

verbruikt eindresultaat 
2 3 4 

toefestaan 

Werkterrein Inrichten 88 47 -71.44 -15,0% 0,0% ###### 

Materieel aansluiten 105 26 -745,12 ###### ###### -40,0% 

~ 
Opruimen bouwafval 0 0 #DEEL/0! ###### ###### ###### 

~ 
Laden lossen 0 0 #DEEL/0! ###### ###### ###### 

Verletvoorzieningen aanbrengen 0 0 #DEEL/0! ###### ###### ###### 

Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen 78 60 -36,13 ###### ###### ###### 

Bouwwerk uitzetten 130 113 -35,81 ###### 10,0% 9,1% 
Figuur 15 Ploegtaak bijsturen? 
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2.11. PWEGTAAK EVALUEREN? (4.1.) 
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 calculatie fouten 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 vertoond. Als 
er geen proces fouten 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. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
4.1. Ploegtaken evalueren 

2 
Startpagina I Help I Vorige I 

Ploeetaken 
Uren Uren Ger. Max.+ Max.-

3 verbruikt toegestaan atwijkina Afwijkin1 Afwijkins 

Werkterrem inrochten 68 47 -85,7% U ,51(. -12,5% 
4 

5 
Materieel aansluoten 105 26 -311,8% 12,5% -12,5% 

Opruimen bouwafval 0 0 IDEEI/0! 12,5% -12,5% 
6 

f i Laden lossen 0 0 IDEEI/OI 12,5% -12,5% 
7 

c 
Verletvoorzieningen aanbrengen 0 0 IDEEI/OI 12,5% -12,5% 

8 

Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen 78 60 -29,1% 12,5% -U,5% 
9 

10 
Bouwwerk uitzetten 130 113 -14,6% 12,5% -12,5% 

Figuur 16 Evaluatie van de ploegtaken. 

Grafisch zijn de prestaties van de ploegtaken ook weergegeven zoals te zien in figuur 17, hierbij 
is weer een onderverdeling gemaakt in de verschillende bouwfases. 

15,0316 anloop 

10,0% 

s.a. 
-+-OnderschrijdinJ 

0,096 ---G~r~alise~rde afwijkin1: 

..,._Overschrijding 
-5,0% 

i'~ 

-~~~ 
-i-t.' * -lS,O>é 

Figuur 17Grafische weergave ploegtaak evaluatie 
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BIJLAGE X MANURENBEWAKING MBS 



BIJLAGE XI TOETSINGSRESULTATEN MBS 



Toetsing door de gebrullcers. 

Hier worden de bevindingen van de gebruikers beschreven. MBS is voorgelegd aan de 
gebruikers. Er is een begroting ingevoerd en er is getest of de gebruikers MBS op de juiste 
manier kunnen bedienen. Hierbij is per gebruiker dieper ingegaan op de procesonderdelen 
welke zij uit moeten voeren. Ter verduidelijking is nogmaals onderstaande tabel weergegeven, 
waarin staat aangegeven wie welke stap mag uitvoeren. 

Wie mag welke stap uitvoeren 
Procesonderdeel 

Figuur 2 Wie mag welk procesonderdeel uitvoeren 

Calcu lator 
Er zijn slechts twee procesonderdelen waarin de calculator mag participeren, hij hoeft alleen 
mee te kijken bij het bepalen van de ploegtaken en indien nodig mag hij mee evalueren. Omdat 
hij alleen de rol van meekijken heeft, zijn samen met hem de verschillende procesonderdelen 
uitgevoerd, waarin hij enkel heeft meegekeken. 

Bij procesonderdeell.l. wordt als commentaar gegeven dat bij het kopiëren en plakken vanuit 
de begroting, de kans bestaat dat er fouten worden gemaakt, dit zou volgens hem op een andere 
manier moeten gebeuren zodat dit uitgesloten kan worden. Daarnaast denkt hij dat er ook 
fouten kunnen ontstaan bij het aanvinken van een code, iemand zou zomaar een verkeerde code 
aan kunnen vinken, waardoor er weer een fout kan ontstaan. 

Bij procesonderdeel 2.1. voortgang ploegtaak berekenen, begrijpt hij de meerwaarde van de 
onderste balk niet, deze staat volgens hem ook al bij procesonderdeel l.i. 

Een ander verbeterpunt dat hij aangeeft, is dat er iedere keer via de startpagina naar een 
vervolgstap gegaan moet worden. Hij zou het handiger vinden als dit met een directe link kan en 
niet via startpagina. 

Tot slot vindt hij het een nadeel dat het een apart systeem is en dat het geen directe koppeling is 
met het boekhoudsysteem, hij verwacht dat hierdoor fouten ontstaan. Anderzijds begrijpt hij 
ook dat het niet mogelijk is de procesonderdelen die MBS verricht niet in het boekhoudsysteem 
uitgevoerd kunnen worden. 

Proj ctleider 
De projectleider heeft de verantwoording over de meeste procesonderdelen van MBS. Het is dus 
van belang dat hij begrijpt hoe het werkt. Hij heeft de procesonderdelen getest en heeft het 
volgende commentaar op MBS; 



In de helpfunctie staat niet uitgelegd waarop gelet moet worden bij het uitprinten van de 
begroting in Excel. Daarnaast geeft hij aan dat er duidelijker aangegeven moet worden waar 
ergens op geklikt moet worden, hij verwacht dat mensen dit niet gaan begrijpen. 

Hij zou het beter vinden als cellen welke niet gebruikt hoeven te worden in MBS beveiligd zijn, 
hij verwacht dat de toekomstige gebruikers anders formules kwijt gaan raken en dat MBS niet 
meer functioneert. 

Bij het controleren van de bandbreedtes geeft hij aan, dat de kleuren welke in de grafieken staan 
niet logisch zijn. Zo is de bovengrens in het rood aangegeven en de ondergrens in blauw, terwijl 
er bij blauw sprake is van een overschrijding. Er zou ook aangegeven moeten worden, dat 
negatief een overschrijding betekent. Bij procesonderdeel 3.3. zou negatief rood moeten zijn, zo 
zien mensen eerder dat er sprake is van een overschrijding. 

Hij adviseert om er een handleiding bij te maken, zodat de gebruikers deze naast MBS kunnen 
leggen, de helpfunctie is goed maar je kunt niet op twee bladen tegelijkertijd kijken, met een 
handleiding is dit wel mogelijk. 

Uitvoerder 
De uitvoerder moet bij de meeste procesonderdelen meekijken, hij is verantwoordelijk voor de 
registratie, voortgangbepaling en evaluatie van de ploegtaken. De procesonderdelen waarin hij 
mee moet kijken zijn samen met hem uitgevoerd. Hier is onderstaande kritiek uit voort 
gekomen. 

Samen met hem is de begroting ingevoerd en is gekeken welke ploegtaken er op het werk te 
onderscheiden zijn. Bij het formuleren van de ploegtaken was hij wat huiverig. Hij denkt dat de 
kans op het maken van fouten groot is. Hij geeft als tip om het zo in te richten dat het 
verwijderen van formules niet mogelijk is. Daarnaast vindt hij dat het bepalen van de ploegtaken 
veel werk is. 

Op het moment de ploegtaken geformuleerd waren, was de uitvoerder enthousiaster. Hij zei dat 
hij hierop eenvoudig kan registreren en dat hij nu begrijpt wat er onder een ploegtaak staat. Hij 
zei dat hij voorheen nooit kon weten wie precies op welk onderdeel gewerkt had, hij zorgde 
ervoor dat in ieder geval iedere bouwplaatsmedewerker aan het einde van de week aan 40 
gewerkte uren kwam. Voor deze eenheden is het volgens hem eenvoudiger om manuren op te 
registreren. Het registreren op een 8 cijfers tellende code vindt hij niet erg. 

Samen met de uitvoerder zijn de voortgangbepalingmethodes bepaald (procesonderdeell.3.). 
Nadat de methodes bepaald waren vindt hij het bepalen van de voortgang eenvoudiger 
geworden. In het geval van zijn werk kan hij eenvoudig zien hoeveel en wat de prestaties zijn 
van de twee aanwezige stelploegen. Hij hoeft enkel de verdiepingen te tellen en dit door te geven 
aan de kosten bewaker, dit vindt hij eenvoudiger dan wat er voorheen gedaan moest worden. 

Daarnaast is er getest door de verbruikte manuren vanuit het systeem in MBS in te voeren en 
buiten de geproduceerde hoeveelheid te bepalen, zodat de toegestane manuren berekend 
konden worden. Op basis van dit gegeven kwam naar voren dat er onder en overschrijdingen 
waren voor de meeste ploegtaken, maar dat er een ploegtaak was welke buiten de bandbreedte 
trad, deze ploegtaak was echter al gereed en bijsturing was niet meer mogelijk. Het betrofhier 
de ploegtaak veiligheidsvoorzieningen aanbrengen, zoals grafisch weergegeven in figuur 37. 
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Figuur 3 Overschreden ploegtaak vanuit test 

KostenbewJker 

-+-Bo~nerens 

....... Gerealiseerde afwijking 

...... ondererens 

De kostenbewaker moet de meeste onderdelen uitvoeren binnen het hulpmiddel. Hij heeft het 
hulpmiddel getest met een ingevoerde begroting en hier zijn de volgende aanbevelingen 
uitgekomen: 

De kostenbewaker vindt de procesonderdelen welke doorlopen moeten worden in MBS logisch. 
Hij vindt het goed, dat hij nu een controle heeft op de voortgangbepaling van de manuren. 
Voorheen moest hij maar aannemen dat dit juist was bepaald door de uitvoerder /projectleider 
en kon hij, het niet of nauwelijks contoleren. Door dit in MBS duidelijk te stellen kan hij nu wel 
controle uitvoeren. Daarnaast kan hij signaleren of er sprake is van een ongewenste afwijking en 
kan hij zien waar er bijsturing noodzakelijk is. 

Een minpunt vindt hij dat er geen directe koppeling met het systeem mogelijk is, hij voorziet dat 
hierdoor fouten kunnen ontstaan en mogelijk het totaal overzicht verloren kan gaan. Hij heeft 
daarom de tip gegeven om gebruik te maken van de 8 cijfers tellende code, zodat de 
geregistreerde manuren toch in het systeem terecht komen en hij toch nog per onderdeel kan 
zien wat de totale kosten zijn. Deze aanpassimgis direct doorgevoerd, door een 8 cijferstellende 
code achter de ploegtaken onder procesonde.rdeel 2.3. in te voeren. 

De kostenbewaker moet de meeste procesonderdelen uitvoeren, hij moet de 
voortgangbepalingmethodes bepalen samen met de projectleider en uitvoerder. Hoe dit in MBS 
gedaan moet worden begrijpt hij. De procesonderdelen van voortgang invullen en de verbruikte 
manuren invullen vindt hij ook eenvoudig, dit is echter een kwestie van invullen. De andere 
procesonderdelen (van manuren bewaken) zijn volgens hem een kwestie van controleren. 

Hij geeft ook het advies om zoveel mogelijk cellen te beveiligen, zodat er geen formules verloren 
kunnen gaan. 

Werkvoorbereider 
De laatste persoon welke MBS heeft getoetst is een werkvoorbereider. Deze persoon hoeft niet 
binnen het proces te parbciperen. Hij heeft alle procesonderdelen in MBS zelfstandig doorlopen 
en hier zijn de volgende opmerkingen bij gemaakt; 

Bij procesonderdeell.l. ploegtaken bepalen, vindt hij het kopiëren en plakken van de 
ploegtaken een risico, hij denkt dat er op deze manier gegevens verloren kunnen gaan of dat er 
fouten worden gemaakt. Daarnaast denkt hij ook dat er fouten kunnen ontstaan bij het verkeerd 
aanvinken van codes. Ook geeft hij aan dat dit procesonderdeel veel tijd vergt om uit te voeren, 
dit vindt hij tegelijkertijd ook logisch, want voor een heel werk ploegtaken samenstellen doe je 
niet zomaar. 

De volgende kritiek wordt gegeven bij procesonderdeell.3. voortgangbepalingmethode 
ploegtaak bepalen. Hij haalde in eerste instantie 2.1. en 1.3. door elkaar, hij dacht dat hij op het 
rekenblad de voortgang in moest vullen. Nadat hij goed de helpfunctie doorgenomen had, 
begreep hij toch wat de bedoeling was. 



De volgende problemen deden zich voor bij procesonderdeel 2.2. voortgang ploegtaak invullen, 
hij dacht in eerste instantie dat hier de verbruikte manuren ingevoerd moesten worden. Later 
kwam hij erachter dat dit bij de volgende processtap van toepassing was. Hij heeft toen de 
helpfunctie geraadpleegd en toen was wel duidelijk wat de bedoeling was. De daaropvolgende 
procesonderdelen hebben niet tot problemen geleid. 

Het advies dat hij gegeven heeft is een gebruikershandleiding te maken welke de gebruikers 
naast hun computer kunnen leggen. Het nadeel van de helpfunctie is volgens hem dat er niet bij 
de betreffende processtap zelf gekeken kan worden. Met een losse gebruikershandleiding zou hij 
waarschijnlijk niet tegen de problemen aangelopen zijn. Daarnaast vindt hij het niet handig om 
via de startpagina naar een volgend procesonderdeel te moeten, dit zou hij liever anders zien. 




