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Bijlage I: plan van aanpak observatie 

Bijlage I 

Plan van aanpak observatie 
Om een analyse te maken van het aanbrengen van mortel voor de ondervoeg van een 
prefab element en de problemen die zich hierbij voordoen, moet informatie verzameld 
worden. Oit gebeurt onder andere door op verschillende bouwplaatsen te gaan observeren. 
Aan de hand van deze informatie zal de situatie met betrekking tot het vullen van de 
ondervoeg van prefab elementen in kaart gebracht worden. 

Vragen die beantwoord dienen te worden: 
Hoe werkt het ondersabelen van prefab elementen precies? 
Welke factoren zijn van invloed op het vullen van de ondervoeg van prefab elementen? 
Waarom is het aanbrengen van mortel voor de ondervoeg van prefab wandelementen 
onaangenaam werk? (waar ligt de oorzaak?) 
Of een bepaalde werkzaamheid als onaangenaam wordt ervaren hangt van vele zaken af, 
die niet aileen te maken hebben met de fysieke belasting van een enkele handeling. Ook 
factoren als psychische belasting, repetitie, werkdruk en werkomgeving spelen een rol. 
Oeze komen terug in de door CNV opgestelde regels voor kwaliteit van de arbeid, die 
vastgelegd zijn in de vier A's: 

arbeidsomstandigheden 
o omgeving 

" lawaail tocht/ vuill veiligheidl weer 
o lichamelijke belasting 

II gewicht 
II houding 
II repetitie 

o psychische belasting 
" stress (probleemoplossend vermogen) 
II werkdruk 

arbeidsinhoud 
o afwisseling 
o werk op niveaul uitdaging 
o zelfredzaamheid 
o leermogelijkheden 

arbeidsverhoudingen 
o relatie met: 

" leidinggevenden 
II op de werkplek 

arbeidsvoorwaarden 
o werk -en rusttijden 
o ziekteverzuimpreventie 

Om op al deze vlakken een beeld te krijgen van het aanbrengen van de mortel voor een 
prefab wandelement, zal de volgende informatie verzameld worden voor de analyse: 

Proces (vastleggen proces met aile bijbehorende informatie volgens SAOT) door 
middel van observatie 
Toestand van de werkomgeving (Iawaail tocht/ vuill veiligheidl weer) 
Factoren die invloed (kunnen) hebben op het werk 
Mening van de bouwvakkers over fysieke aspecten werk, aan de hand van de 4 A's 
Mening van de bouwvakker over psychische aspecten werk (saai, vaak, makkelijk, 
hiervoor opgeleid?) 
Ouur van de activiteit (onderdelen van de activiteit) 
Repetitie van het werk 
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Foto's van activiteit 
Foto's en kwalificaties van het materieel 
Kwalificaties van het gebruikte materiaal 

hoe deze informatie \/O'"7<:1I"nol 

rn".o .... 'on"' ..... ""n moeten worden" 

Vast te leggen infonnatie 
Proces (vastleggen proces met aile bijbehorende 
informatie volgens SADT) door middel van 
observatie 
Vastleggen kwalificaties van de werkplek 

Observeren en noteren van aile factoren die invloed 
(kunnen) hebben op werk 

Vragen aan bouwvakkers over werk (fysiek) 

Vragen aan boulIINakker over werk (saai, vaak, 
makkelijk, hiervoor oPQeleid?) 
Meten van de duur van de activiteit (onderdelen van 
de activiteit) 

Maken van foto's van de activiteit 

Maken van foto's van de werkplek 

Maken van foto's van het materieel 

Vastleggen materieel 

Vastleggen van het gebruikte materiaal 

Overige II ifulli 1<:1<'v vastleggen 

4 

I: 

worden en welke 

Benodigdheden 
Schema om proces op in te vullen 
(standaard SADT) 
Pen 
Schema om kwalificaties werkplek 
op vast te leggen 
Pen 
Schema om invloedsfacloren op in 
te vullen 
Pen 
Meetlint 
Vragenlijst 
Pen 
Vragenlijst 
Pen 
Invulschema tijden 
Pen 
Stopwatch ! 
Fototoestel 
Formulier om ddlllt:I\t:::Il te 
maken bij de gemaakt foto's 
Fototoestel 
Formulier om aantekeningen te 
maken bij de gemaakt foto's 
Fototoestel 
Formulier om aantekeningen te 
maken bii de gemaakt foto's 
Formulier om kwalificaties 
materieel op in te vullen 
Pen 
Formulier om kwalificaties 
materiaal op in te vullen 
Pen 

illen 
apier 



Resultaten observaties 

Stellen in de mortel 
Project: 
Aannemer: 
Datum: 

Woontoren Kruidenbuurt te Eindhoven 
Stam en de Koning 
12juni2006 

Omschrijving van aile werkzaamheden van de ploeg 

Bijlage II: Resultaten observaties 

Bijlage II 

Aan het begin van de werkdag wordt de werkvloer opgeruimd en valbeveiliging (planken) uit 
het trapgat gehaald. De maatvoerder zet de gewenste onderhoogte van de wanden uit met 
een roterende laser, en maakt het op hoogte met uitvulplaatjes (hoogte is overal hetzelfde, 
dus niet aangepast op de afwijking van de wanden). Benodigd materiaal en materieel wordt 
ingehesen (container, mortel, stem pels, betonmolens) en op de vloer wordt met een spuitbus 
aangegeven waar de leidingen zitten (zodat hier niet doorheen geboord wordt voor de 
stempels). 
Ais men klaar is om wanden te gaan zetten, wordt de vloer natgemaakt met een gieter ter 
plaatse van de wand. De werknemer die de mortel gaat aanbrengen heeft ondertussen 
mortel gemaakt en hiermee wordt de rups gelegd waar de wand moet komen. De wand kan 
hier vervolgens op gezet worden, en vervolgens afgewerkt. Van de geplaatste wanden 
worden de stekgaten aangegoten met dezelfde mortel als waarmee de ondervoeg gevuld 
wordt. Hiervoor gebruikt men een gieter. 
De omstandigheden zijn zwaar: het is boven de dertig graden, op de werkvloer is geen 
schaduw en er moeten 21 wanden geplaatst worden. 
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II: Resultaten observaties 

Rolerende Maatvoerder 
laser 

Maken martel 
Martel 
\N~tA" 

Belonmixer 1 werknemf! 
Emmer 

Walerslang 

Stelmortel 
Waler 

Belonmolen 
Emmer 

\J\/~tQI"'C'I~r\rt 

1 werknemer 

Onderrand 
afwerken mel 

mortel 

Troffel 1 werknemer 
Voegspijker 

(piepschuimblok) 

6 

Kraan Steloloeo /3\ 

Troffel 

Corrigeren 
ondervoeg 

1 werknemer 

Schoren 
Boor 

Waterpas 
Kraan 

Etektrische 
moersleulel 

Stelploeg (3) 

SADT-schema van hel plaatsen van een prefabwand bij stellen in de mortel 

Kruiwager 1 werknemer 
Schep 

Mortel vervoeren 
naar werkplek Mortel 

opscheppen 

Kruiwagen 1 werknemer 

Wegscheppen 
overtollige 

martel 

Troffel 1 werknemer 
Voegspijker 
Kruiwagen 

bezem 

Troffel 1 werknemer 

1 werknemer 

SADT -schema van stellen in de martel 



II: Resultaten nne,,,,,n,,,,,,,,.,,,, 

en veer van de veegvulling 

Materieel 
Soori Merk Type Foto nr. Bijzonderheden 

Betonl Atika Profi 1458 20/22 
• sJJt:dt::lllulen 

• Voegspijker 29/30 

Troffel 14 

Kruiwagen (26) I 

Materiaal 
Soori Merk Hoeveelheid Foto OIJLVIIUt:llleden 

nr. 

Stelmortel CUQlaton 25 zakken a 25 kq 9/10 2mm 

Water 60 88 liter 
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II: Resultaten f'\n<::An,r~rlt:>c 

Meetschema tijdsduur realiseren van de voegvulling 

Actviteit (zie SADT) Meting Tijdsduur in minuten 
1 Aanmaken mortel Niet 

meetb. 
2 In krui'wClYI:1I1 Niet 
" .... llvl-'l-'l::l meetb. 
3 Mortel vervoeren naar N~t 

werkplek me stb. 
4 Mortelru[)s leggen 1 Wand: WG412 (1 zijde) 3.30 

2 WG372 (2 5.10 
zijden) 

/" 3 WG125 (1 zijde) 1.00 
• (1 ziide) 3.00 
5 Onderrand afwerken ~ WG~15 

E WG365 {1 .30 

• 

.-I 
7 WG340 (2 3.00 

ziiden) 
8 WG352 (2 3.00 

zijden) 
6 Wegscheppen 

overtollige mortel 
7 Schoonvegen Niet 
werkplek meetb. 
Totale bewerkingstijd Niet 

meetb. 

Turflijst repetitie werkzaamheden 

*om plek voor wand te bevochtigen of om stekken aan te storten 

h ... o.n .... ,,,, ... mortel ~ 

Strekkende meters wand 

Vierkante meters voe 
rtelverbruik 

Mortelverbruik 
Productiviteit 
Nadelen 
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II: Resultaten observaties 

Invloedsfactoren 
Omgeving/ I vv t;;t;;r/ klimatologische omstandigheden 
werkplek 

Stekken en leidingen (obstakels) 
Verdieping waarop gewerkt wordt 
Andere werknemers 
Vuil en beton 

Ergonomie I Houding (bukkenJ hurkenJ knielen) 

Bescherming;;'1 IlIuucllen 
Verplaatsingen van het lichaam 

• Werkzaamheden Tillen (gewicht) 
Werkhoogte 
~e van de wand 

van de voeg 
DikteJ structuur van de mortel 
Aanvoersnelheid van de wanden 
Variatie (andere werkzaamheden) 
Materieel 
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Bijlage II: 

Vragenlijsten werknemers 

Sjaak (doet in deze ploeg dit werk altijd) 
Fysiek 

Nee, Veel mensen het weI 
Waar ligt dat aan? 

Aan de onprettige werkhouding. 
Rusttijden? 

Je hoeft je te haasten omdat 
gewerkt zou 

werk, maar ik 

wanden minder 

kunnen worden, en ondertussen heb andere taken zoals 

Voldoende afwisseling? 
gedurende dagen is er erg afwisseling 

1c:,,',f1o,'o werkzaamheden? 

komen dan er 

maken. 

Op andere trappen bekleden, vloeren leggen, ""''''f.'t,,,tL:l,'' van alles in 
ruwbouw, timmerwerk 
Is moeilijk werk (om te begrijpen?) 

Nee 
Wat is je opleiding? 

Timmerman 
Papieren voor assistent uitvoerder 

er zich wei eens problem en voor? 
Niet echt 

Uitdaging? 
Nee, absoluut niet 

Vrij veel op dagen 
Zit er toekomst 

Onderdeel van rest van het 
Heb je tijdens het contacten met collegia's? 

Ja, prima 
Ziekteverzuim preventie? 

er om worden voorzieningen geleverd (broek met kniestukken bijvoorbeeld) 
vaak zelf op piepschuim onder knieen) 

10 



Foto's 

1. Situatie met maatpunten voor neerzetten wanden 
2. Mouspunt 
3. Werkvloer 
4. Werkvloer 
5. Vulplaatjes 
6. Mortel neerleggen voor neerzetten wand 
7. Mortel neerleggen voor neerzetten wand 
8. Ondersabelen bij tijdelijk gefixeerde wand 
9. Zakken mortel 
10. Etiket mortel 
11. 
12. Ondersabelen 
13. Ondersabelen 
14. Troffel 
15. 
16. Etiket 
18. Dikte 
19. Zak mortel 
20. 8eton-/ speciemolen 
22. 

Werkplek rondom betonmolen 
24. Resultaat ondersabelen 
25. Resultaat ondersabelen met leidingen 
26. Plaatsen prefab gevelwand 
27. Plaatsen prefab ru,,,,,,m,u,,,r'rt 

28. Voegspijker 
Voegspijker 
Plaatsen valbeveiliging 

II: Resultaten observaties 
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Bijlage II: Resultaten observaties 

Ondersabelen met de pomp 
Project: 
Aannemer: 
Datum: 

Flight Forum Eindhoven 
Hurks beton 
19juni2006 

Omschrijving van aile werkzaamheden van de ploeg 
's Morgens wordt de werkplek ingericht en worden aile benodigdheden ingehesen, zoals 
de spuitmachine, het materieel, stem pels en stroomvoorzieningen. De stelploeg gaat het 
plaatsen van de wanden voorbereiden terwijl de ondersabelaar de spuitmachine 
schoonmaakt. Deze blijkt niet goed te werken, waardoor eerst het probleem (een kapotte 
stekker) gelokaliseerd en verholpen wordt. In een speciekuip wordt water met tiksomortel 
in de juiste hoeveelheden gemengd met behulp van een handmixer. De gehele dag staat 
enkel in het teken van het zetten van wanden. In het geval van machinaal ondersabelen, is 
het echter niet perse van belang om in hetzelfde tempo te werken als de stelploeg. 
De ondersabelaar is vandaag iemand aan het inwerken. Om de leerling de kans te geven 
het pompen van de mortel te oefenen, wordt de spuitmachine een aantal keren op een 
lagere snelheid gezet. Hij doet er dan ook ongeveer twee maal zo lang over als de ervaren 
ondersabelaar. Bij machinaal ondersabelen is het eigenlijk onmogelijk om aileen te werken, 
vooral omdat het verplaatsen van de speciekuip met mortel aileen niet gaat. 
Het een warme maar regenachtige dag, en er worden 19 wanden geplaatst. 
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Uitzetten hoogte 
Vulplaaljes 

r.......,_--~_--' 

Roterende Maatvoerder r 
laser 

Wand 

Tiksomortel 
Wa~r ~r----"~ 

Mengbak 1 werknemer 
Mixer 

Waterslang 

~. 

Aanvoeren wand 

Aanpikker 
Kraanmachinist 

Prefab wand 
stellenen 
plaatsen 

Hamer 
Koevoel 

Waterpas 
Ouimslok 
Schoren 

~. 

~., 

~. 

Sleiploeg (3) 

Krulwagen 2 werknemers 
Speciekuip 

Bijlage II: Resultaten observaties 

Plaatsen prefab 
wand 

Kraan Stelploeg (3) 

Ondersa~n 
prefab wand 

Bouten 
Moersleutel 

'. 

S~lploeg (3) 

Waterslang 
Mengbak 

Mixer 
Kruiwagen 

Troffel 
Voegspijker 

Spuilmachine 
Hogedrukspull 

Veger 

2 werknemers 

Mortel naar 
spuitmachine 

brengen 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

, 
\ 

, 
\ 

Mortel in 
spuitmachine 

rlnAn 

Kruiwagen 1 werknemer 

Mortel onder 
prefab wand 

spui~n 

Spuitmachine 1 werknemer 

Speciekuip 
Speciekuip 1 werknem 

Rand corrigeren 

Voegspijker I werknemer 
Evt. lroffel 

Spuilmachine 
schoonmaken 

Spuilmachine 
I 

Waters lang 2 werknemers 
Hogedrukspuit 

Troffel 
Vf!OAr SAOT-schema van ondersabelen met de pomp 
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Bijlage II: Resultaten observaties 

Materiaal en materieel voor het realiseren van de voegvulling 

Materieel 
Soorl Merk Type Foto nr. Bijzonderheden 

rukspuit Gloria 141T spezial 1 

Spackspuitmachine Hama NL Mc3v roza 22 Bouwjr '98 motorkW 15 

I ~~ngmaChinel 
Ixer Bosch GRW 11E 

Voegspijker 

Troffel 

Speciekuip 16 

Kruiwagen .. 7 

Materiaal 
Soorl Merk Hoeveelheid Foto nr. Bijzonderheden 

Tiksmortel Cuglaton 18 zakken a 25 kg 213 

Water 
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Bijlage II: Resultaten obervaties 

Meetschema tiJdsduur realiseren van de voegvulling 

Actviteit (zie SAOT) Meting Bouwvakker Tijdsduur in minuten 
1 Mengen ~etmeetb. Ad 5.35 
2 Mortel op de 

kruiwagen zett 
3 Verplaatsen mortel Nietmeetb. 
4 Mortel in de machine Nietmeetb. 

doen 
5 Mortel onder de wand 1 Martin wand *1 3.03 

pompen 
2 Ad wand SC01 l 17.34 

>- 3 Ad wand SC02 J 
4 

6 Afwerken 5 Martin wand S005 2.20 
. 6 Ad wand S004 7.11 

7 Spuitmachine Nietmeetb. 
schoonmaken 

T otale bewerkinastiid Nietmeetb. 

Turflijst repetitie werkzaamheden 

1 Martin 2 Ad Samen 0 Samen af 
4 

9 9 

Kwalificaties 
Aantal personen 2 man 
Werkdruk Stelploeg niet afhankelijk van aanbrenger 

mortel7 geen werkdruk 
Strekkende meters wand 121,9 m 
Strekkende meters ondersabelt 91,80 m 
Vierkante meters ondersabelt 15,4 m2 
Mortelverbruik per m2 29 kg per m2 (1,17 zak) 
Mortelverbruik per m1 3,7 ka per m1 (0,15 zak) 
Productiviteit per persoon lager dan bii handmatig ondersabelen 
Nadelen 
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Bijlage II: Resultaten observaties 

Invloedsfactoren 

Omgeving/ Weer/ klimatologische omstandigheden 
werkplek 

Verdieping waarop gewerkt wordt 
Andere werknemers 
Vuil en beton 

Ergonomie Houding (bukken/ hurken/ knielen) 
Tillen 
Kleding 
Bescherminasmiddelen 
Verplaatsinaen van het lichaam 

Werkzaamheden Tillen (aewicht) 
Ervaring 
Werking van de pomp 
Obstakels voor rondriiden met de pomp 
Werkhoogte 
Lengte van de wand 
Dikte van de voeg 
Dikte/ structuur van de mortel 
Aanvoersnelheid van de wanden 
Variatie (andere werkzaamheden) 
Materieel 
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Vragenlijsten werknemers 

Martin (doet dit werk in deze ploeg altijd) 
Fysiek 
Zwaarwerk? 

Bijlage II: Resultaten obervaties 

Nee, niet echt. Je hoeft niet veel zwaar te tillen en je kan je eigen tempo aanhouden. Ik heb 
wei snellast van knieen en rug. 
Waar ligt dat aan? 

Aan de onprettige werkhouding. 
Rusttijden? 

Psychisch 
Tijdsdruk? 

Ruim voldoende, je kan rustig aan doen. 

Geen, wanden worden veellangzamer geplaatst dan het ondersabe/en gaat. 
Voldoende afwisseling? 
Ais je met zijn tweeen werkt, kun je omstebeurt spuiten en afwerken. Eigen/ijk kan je ook niet 
aileen werken want dan moet er om de speciekuip te tillen steeds iemand komen he/pen. 
Verdere werkzaamheden? 
Nu: aangieten stekken soms, maar vandaag niet 
Anders: kisten maken, stekken draaien 
Is het moeilijk werk (om te begrijpen?) 

Nee, absoluut niet, iedereen zou het kunnen 
Wat is je opleiding? 

Timmerman 
Doen er zich wei eens problem en voor? 

Pomp verstopt, kapot of op een andere manier even niet weri<end 
Kun je die dan zelf oplossen? 
Ais de pomp echt kapot is moet hij naar de fabriek, ook omdat er 380v op staat. Ais het een 
kleiner probleem is (ook wei e/ektrisch) dan kunnen we het zelf wei maken. 
Kan iemand anders die oplossen? 

Aileen de fabriek 
Uitdaging? 

Weinig, behalve nieuwe mensen aanleren 
Repetitie? 

Veel 
Zit er toekomst in? 

Nee, er zijn geen 'moeilijker' projecten ofzo 
Heb je tijdens het werk contacten met collega's? 

Vee/, je bent altijd met zijn fweeen dus je kan altijd wei wat kletsen 
Ziekteverzuimpreventie? 
KJeding en knie/appen 

Het aanbrengen van vulmiddel voor de ondervoeg van een prefab wandelement 17 



Bijlage II: Resultaten observaties 

Vragenlijsten werknemers 

Michael (doet dit werk in deze ploeg noolt omdat hiJ het rotwerk vlndt) 
Fyslek 
Zwaarwerk? 
Nee, niet echt. WeI onaangenaam 
Waar ligt dat aan? 

Aan de onprettige werkhouding en het werken met mortel 
Rusttijden? 

Psychlsch 
Tijdsdruk? 

Nee 

Omdat je rustig aan kan doen, op je eigen tempo 

Voldoende afwisseling? 
Nee, het is saai en continu het zelfde. 

Is het moeilijk werk (om te begrijpen?) 
Nee, opstarten maar daama altijd hetzelfde 

Wat is je opleiding? 
Timmerman 
Papieren voor uitvoerder net gehaa/d 

Uitdaging? 
Nee, absoluut niet 

Repetitie? 
Veel 

Zit er toekomst in? 
Weinig 

• Het is vies werk, beton is troep om mee te werken, saai, je moet er tegen kunnen om 
vies te worden, maar het kan weI op je eigen tempo 
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Bijlage II: Resultaten obervaties 

Foto's 

1. Hogedrukspuit 
2. Tiksomortel 
3. Tiksomortel 
4. Mixen van de mortel 
5. Bouwplaats 
6. Mortel in de spuitmachine doen 
7. Mortel in de spuitmachine doen 
8. Mortel onder de wand spuiten 
9. Mortel onder de wand spuiten 
10. Mortel onder de wand spuiten 
11. Afwerken 
12. Rijden met de spuitmachine 
13. Kwalificaties spuitmachine 
15. Mixer 
16. Speciekuip 
17. Kruiwagen 
18. Afgewerkt onderdeel 
19. Afgewerkt onderdeel 
20. Etiket wand 
21. Mortel aanmaken 
22. (Spack)spuitmachine 
23. Afwerken op hoogte 
24. Plaatsen van een prefab gevelwand 
25. Plaatsen van een prefab gevelwand 
26. Positioneren van een prefab gevelwand 
27. Vulplaatjes 
28. Mortel onder de wand spuiten 
29. Mortel onder de wand spuiten 
30. (Spack)spuitmachine 
31. Kraan op rupsbanden 
32. Kraan op rupsbanden 
33. Kraan op rupsbanden 
34. Werken met de spuitmachine 
35. Werken met de spuitmachine 
36. Werken met de spuitmachine 
37. Werken met de spuitmachine 
38. Speciekuip op de kruiwagen 

Het aanbrengen van vulmiddel voor de ondervoeg van een prefab wandelement 19 
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Bijlage III 

Interview met roon Bazelmans, chef montage Hurks beton 

1. Welke methoden zijn er voor het vullen van een ondervoeg? (meer dan ik al heb?) 
Ondersabelen of onderkauwen: de traditionele manier van wand zetten en dan met 
een voegspijker of 'sabe/' de mortel (K25) onder de wand schuiven. Achterhaald, 
mede vanwege het lage dekkingspercentage. 
Gieten: de voeg afzetten met specie of met een kistje, om vervolgens via de 
gaingaten vol te gieten. 
In de mortel stellen: mortel neerleggen voor het plaatsen van de wand, zodat de 
wand in de mortel gesteld wordt 
Met de pomp: methode enkel in Nederland toegepast door Hurks Beton. (is ongeveer 
10 a 15% van de markt) Hierbij wordt na het plaatsen van de wand op vulplaatjes, het 
contructieve deel van de wand (dus niet onder de sparingen) onderpompt met mortel 
mbveen spackspuitmachine. 

2. Welke methode(n) worden gebruikt bij Hurksbeton? 
Met de pomp 

3. Enig idee welke de meest gangbare is in NL? 
In de mortel stellen 

4. Bekende problemen bij ondersabelen? 
1. Controleren buitenzijde: bij zowel het stellen in de mortel a/s het aangieten, is bij 

gevelwanden lastig te controleren of de vulling aan de buitenzijde voldoende is, 
dan weI de mortel naar buiten valt aan de gevelzijde. Bij aangieten loopt men het 
risico dat bij ongelijke ondergrond de buitenzijde niet geheel gevuld wordt, dit kan 
dan niet gecontroleerd worden. Bij stellen in de mortel, kan te weinig mortel 
neerge/egd zijn waardoor de dekking aan de buitenzijde onvoldoende is. Ook dit 
kan niet gecontroleerd worden. 
Bij stellen in de mortel kan het ook nog voorkomen dat er te veel morte/ gep/aatst 
is. In dat geval kan er mortelvuil aan de gevel komen. 

2. Het is belastend voor de werknemers vanwege de onaangename werkhouding 
3. De methode van Hurks Beton, het mortel aanbrengen met de pomp, is niet 

opgenomen in de NEN-normen. Hierdoor is de constuctieve vulling van de voeg 
een discussiepunt, en komt het voor dat zij met de iaagste dekking moeten 
rekenen, terwijl dit eigenlijk niet realistisch is. 
Dekking waarmee gerekend wordt bij verschillende methoden: ondersabelen: 
40%, stellen in de mortel: 70%, gieten: 90%. (dit is de reden dat constructeurs 
gieten regelmatig voorschrijven) 

4. Bij de meeste varianten, maar vooral het stellen in de mortel, komen soms 
ste/problemen voor. A/s gesteld wordt in de morte/ en er /igt te veel mortel bij een 
licht element, zou het kunnen gebeuren dat de mortel niet voldoende ingedrukt 
wordt en hierdoor het element niet op de juiste hoogte staat. Mocht het element 
nog omhoog moeten is het bij bijna aIle methoden ook erg lastig om nog bij te 
vullen. Stelproblemen komen vooral voor a/s de betonelementen aan de 
gevelzijde een estetische functie hebben en de maatvoering dus erg belangrijk is. 

5. Worden er maatregelen genom en hiervoor? 
Welke? 

Deze mensen doen niet dag in dag uit dit werk. Niet aile dagen van de week en ook 
niet 8 uur per dag. Hierdoor is er meer afwisseling en is de belasting meer beperkt 
dan bij volledige taak. 
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6. Arbo .. (wetgevingen) 
Wetgevingen zyn er eigenlyk niet. Er wordt weI door de Arbo-deskundige een taak
risicoanalyse gemaakt. 

7. Moet er een nieuwe oplossing komen? 
Wy staan altyd open voor nieuwe oplossingen, er moet vooruitgekeken worden en als 
de be/asting voar de werknemers omlaag kan zou dat heel mooi zyn, zeit ook weI 
eens over gedacht. 

8. Welke functies moet deze vervullen? 
Constructief vullen (/iefst hoog percentage natuurlyk) 
Afwerking, niet te ver buiten de voegrand want dat is vaak de eisvoor het Jeggen van 
de dekvloaren. Naar binnen toe niet erg mits het precentage dekking maar voJdoende 
is. 

9. Welke eisen en wensen zou u stellen aan deze oplossing? 
Constructief goad, goede uitvoerbaarheid, werkgemak, moge/ijkheid tot nastellen 
(byvoorbeeJd voor betoneJementen met geve/opdruk) 

10. Hoeveel zou een een bedrijf als HurksBeton er nodig hebben? 
10-12 
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Bijlage IV 

Inventarisatie van de knelpunten m.b. v. de stoplichtnormering 
Met behulp van de stoplichtnormering, is het mogelijk om knelpunten op het gebied van 
fysieke belasting in kaart te brengen. Onder fysieke belasting wordt de belasting van het 
bewegingsapparaat verstaan. Oat wi! zeggen: het gehele stelsel van spieren, botten, pezen 
en gewrichten. Deze knelpunten worden bij de stoplichtnormering ingedeeld in de volgende 
categorieen: 

tillen en dragen 
duwen en trekken 
trillen en schokken 
werkhoudingen 
repeterende bewegingen 
energetische belasting 

Door het raadplegen van de methode, kan bepaald worden of werkzaamheden in het groene 
(geen sprake van een knelpunt), oranje (mogelijk sprake van een knelpunt) of rode (zonder 
meer sprake van een knelpunt) gebied va"en. Hier zullen aileen de categorieen behandeld 
worden die van toepassing zijn. 
Het aanbrengen van vulmiddel voor de voeg onder een prefab wandelement is beoordeeld 
met behulp van de stoplichtmethode, om op deze manier te bepalen welke knelpunten er 
zijn. Dit is gedaan voor de twee geobserveerde methoden. 

Taakanalyse 
Ais eerste moeten de taken en handelingen ge'inventariseerd worden. 
Functie: Verzorgen van de vulling van de ondervoeg van een prefab wandelement 
Taken: mortel aanbrengen voor de ondervoeg van een prefab wandelement 

(portioneren en aanbrengen) 
controleren of de voeg constructief voldoet 
corrigeren 

Stellen in de mortel 
In onderstaande tabel, zijn aile handelingen van een medewerker te vinden die 
verantwoordelijk is voor het aanbrengen van de mortel, en een grove indeling in 
percentages, om met behulp van de stoplichtnormering een indicatie te krijgen van de 
knelpunten bij het ondersabelen van prefab elementen met de hand. 

Categorieen van handelingen: % 
1. Aanvoeren gereedschappen en materialen 6 
2. Mortel mengen m.b.v. betonmolen 10 

i 3. Mortel scheppen 16 
4. Met de kruiwagen rijden 4 
5. Inspecteren (of de ruimte onder de wand gevuld is) 10 
6. Corrigeren ondervoeg (hanteren materieel) 21 
7. Schoonmaken 6 
8. Inventariseren situatie 4 
9.Non-werk (pauze/ 

.. 
I) 15 

10.0verig 8 

Met behulp van tien vragen, wordt vervolgens bepaald welke punten er verder bekeken 
moeten worden omdat er zich mogelijk knelpunten voordoen. Bij elk van deze vragen dient te 
worden aangegeven op welke handeling het antwoord van toepassing is. 

1. Moet u tijdens uw werk meer dan twaalf maal per uur gewichten van meer dan 3 kg 
tillen? (nee) 
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2. Moet u tijdens uw werk zware gewichten (meer dan 23 kg) tillen? (nee) 
3. Moet u tijdens uw werk meer dan eens in de vijf minuten gewichten groter dan tien kg 

lopen verplaatsen? (nee) 
4. Moet u tijdens uw werk vaker dan eens per uur stevig duwen of trekken met aileen de 

annen en benen waarbij het lichaam stil bljjft staan of zitten? (nee) 
5. Moet u tijdens uw werk vaker dan eens per uur stevig duwen of trekken waarbij het 

gehele lichaam in beweging komt? (nee) 
6. Werkt u met aangedreven gereedschappen waardoor u via de handen en ann en 

blootstaat aan trillingen of schokken? (nee) 
7. Staat u tijdens uw werk meer dan eens per uur bloot aan trillingen of schokken die via 

een stoel of de vloer op uw gehele lichaam inwerken? (nee) 
8. Moet u meer dan 20 keer per uur werken in een ongemakkelijke houding d.w.z. 

met sterk gebogen en/of gedraaide rug en/of 
Met de handen op of boven schouderhoogte en/of 
Knielend, met gebogen knieen of staand op een been en/of 
Terwijl u deze houding langer dan vier second en vol moet houden? (ja bij 
nr. 5. en 6.) 

9. Moet u tijdens uw werk meer dan twee uur per dag of een uur achter elkaar (bijna) 
dezelfde handeling uitvoeren? (nee) 

10. Moet u in uw werk een zodanige combinatie van inspannende handelingen uitvoeren 
dat dit leidt tot een duidelijk gevoel van algemene vennoeidheid in het gehele 
lichaam? (nee) 

Ondersabelen met de pomp 
In onderstaande tabel, zijn aile handelingen van een medewerker te vinden die 
verantwoordelijk is voor het aanbrengen van de mortel, en een grove indeling in 
percentages, om met behulp van de stoplichtnonnering een indicatie te krijgen van de 
knelpunten bij het ondersabelen van prefab elementen met de hand. 

Categorieen van handelingen: % 
I 1. Aanvoeren gereedschappen en materialen 6 
2. Hanteren mixer (aangedreven materieel) 6 
3. Tillen (gem. 1 keer per uur 50 kg met 2 personen) 4 
4. Met de kruiwagen rijden 6 

• 5. Bedienen mortelspuitmachine (aangedreven materieel) 21 
6. Inspecteren (of de ruimte onder de wand gevuld is) 10 
7. COrrigeren ondervoeg (hanteren materieel) 16 
8. Schoonmaken 4 
9. Inventariseren situatie 8 
10.Non-werk (pauzel persoonlijke verzorging) 12 
11.0verig 8 

Met behulp van tien vragen, wordt vervolgens bepaald welke punten er verder bekeken 
moeten worden omdat er zich mogelijk knelpunten voordoen. Bjj elk van deze vragen dient te 
worden aangegeven op welke handeling het antwoord van toepassing is. 
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1. Moet u tijdens uw werk meer dan twaalf maal per uur gewichten van meer dan 3 kg 
tillen? (nee) 

2. Moet u tijdens uw werk zware gewichten (meer dan 23 kg) tillen? (ja, bij 3.) 
3. Moet u tijdens uw werk meer dan eens in de vijf minuten gewichten groter dan tien kg 

lopen verplaatsen? (nee) 
4. Moet u tijdens uw werk vaker dan eens per uur stevig duwen of trekken met aileen de 

annen en benen waarbij het lichaam stil blijft staan of zitten? (nee) 
5. Moet u tijdens uw werk vaker dan eens per uur stevig duwen of trekken waarbij het 

gehele lichaam in beweging komt? (nee) 
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6. Werkt u met aangedreven gereedschappen waardoor u via de handen en armen 
blootstaat aan trillingen of schokken? Oa? Bij nr 2. en 5.) 

7. Staat u tijdens uw werk meer dan eens per uur bloot aan trilling en of schokken die via 
een stoel of de vloer op uw gehele lichaam inwerken? (nee) 

8. Moet u meer dan 20 keer per uur werken in een ongemakkelijke houding d.w.z. 
met sterk gebogen en/of gedraaide rug en/of 
Met de handen op of boven schouderhoogte en/of 
Knielend, met gebogen knieen of staand op een been en/of 
Terwijl u deze houding langer dan vier seconden vol moet houden? Oa bij 
nr. 5.,6. en 7.) 

9. Moet u tijdens uw werk meer dan twee uur per dag of een uur achter elkaar (bijna) 
dezelfde handeling uitvoeren? (nee) 

10. Moet u in uw werk een zodanige combinatie van inspannende handelingen uitvoeren 
dat dit leidt tot een duidelijk gevoel van algemene vermoeidheid in het gehele 
lichaam? (nee) 

Bepa/en kne/punten 

Stellen in de mortel 
Werkhouding 
Bij het ondersabelen van prefab elementen zit men zowel bij het controleren of de voeg 
gevuld is, als bij het afstrijken in een ongemakkelijke en onprettige houding. Dit is in totaal 
26% procent van de totale werkdag. Ais de volgende criteria gelden vallen handelingen in 
het rode gebied: 

Meer dan 8 minuten per uur met de rug meer dan 20 graden gebogen 
zitten 
Het hoofd gedurende meer dan 8 minuten per uur meer dan 20 graden 
gedraaid en/of 20 graden gebogen 
Meer dan 8 minuten per uur met de benen, knieen gebogen en knielen 
Meer dan twaalf keer per uur rug, armen, benen langer dan 4 second en 
aaneengesloten in een stand zoals vermeld hierboven. 

De gecombineerde werkzaamheden vallen op meerdere vlakken in het rode, oftewel 
risicovolle, gebied. Hieruit blijkt dat er hier verbetering nodig is in de werkhouding van de 
medewerker. 

Ondersabelen met de pomp 
Tillen & dragen 
Het tillen van de mengbak valt onder incidenteel tillen, omdat dit slechts twee maal per uur 
gebeurt. Daarom valt het in het groene gebied. 
Trillen & schokken 
Het gebruik van de mechanische apparatuur heeft een afgeronde tijdsduur van 2 uur. De 
trillingssterkte is niet bekend, dus kan er op dit moment niet bepaald worden of het gebruik 
ervan gezondheidsrisico's met zich mee brengt. 
Werkhouding 
Bij het ondersabelen van prefab elementen zit men zowel bij het spuiten van de mortel, als 
bij het controleren of de voeg gevuld is. als bij het afstrijken in een ongemakkelijke en 
onprettige houding. Dit is in totaal47 procent van de totale werkdag. Ais de volgende criteria 
gelden vallen handelingen in het rode gebied: 

Meer dan 8 minuten per uur met de rug meer dan 20 graden gebogen 
zitten 
Het hoofd gedurende meer dan 8 minuten per uur meer dan 20 graden 
gedraaid en/of 20 graden gebogen 
Meer dan 8 minuten per uur met de benen, knieen gebogen en knielen 
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Meer dan twaalf keer per uur rug, armen, benen langer dan 4 seconden 
aaneengesloten in een stand zoals vermeld hierboven. 

De gecombineerde werkzaamheden vall en op meerdere vlakken in het rode, oftewel 
risicovolle, gebied. Hieruit blijkt dat er hier verbetering nodig is in de werkhouding van de 
medewerker. 
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Bijlage V 

NEN-norm 6720 Betonconstructies: 9.17 Mortelvoegen 

9.17.1 Geldigheid 
T er beoordeling van de praktische uitvoerbaarheid van een mortelvoegverbinding wordt 
geadviseerd een proefopstelling te maken. Van geval tot geval kan dan worden nagegaan 
hoe de verwerkbaarheid van de specie moet zijn om de voeg goed te kunnen maken. De 
verwerkbaarheid is afhankelijk van de hoeveelheid water, de soort en de klasse van het 
cement. 
Ook is een proefopstelling van belang voor de beoordeling van de waterdichtheid van de 
voeg. Het verdient aanbeveling, tijdens het werk na te gaan of de omstandigheden zich niet 
wijzigen. 
Mortelvoegen zijn uitvoerig behandeld in SBR-rapport 34 en dienen bij voorkeur te worden 
gemaakt door middel van aangieten of ondersabelen. 
Bij schuin afgewerkte voegen met een hoek kleiner dan 60° bestaat het gevaar, dat de 
schuine gedeelten al bij lage belastingen afspringen. 
Het artikel heeft geen betrekking op kunstharsmortelvoegen. 

De bepalingen hebben betrekking op centrisch en excentrisch gedrukte mortelvoegen (figuur 
121) tussen twee kolommen of wanden (zie figuur 121 a), dan wei tussen een kolom of wand 
en een plaat. Deze laatste voegen kunnen recht of schuin zijn afgewerkt (zie figuur 121 b en 
121 c), dan wei gedeeltelijk opgesloten (zie figuur 121 d) of geheel opgesloten (zie figuur 121 
e). 
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Figuur 121 - Typen mortelvoegen 

9.17.2 Voegdikte 
Bij niet-opgesloten voegen (zie figuur 121 a tot en met c) moet voor de voegdikte v de 
nominale maat vo, vermeerderd met 20 mm, in rekening worden gebracht. 
Voor zijdelings gedeelteUjk opgesloten voegen (zie figuur 121 d) moet voor de voegdikte v de 
nominale maat van het niet-opgesloten gedeelte YO, vermeerderd met 20 mm, in rekening 
worden gebracht. 
Voor zijdelings geheel opgesloten voegen (zie figuur 121 e) mag v = 20 mm worden gesteld. 
Afwerklagen mogen niet worden beschouwd als opsluitingen. 
mdat de voegdikte sterk afhankelijk kan zijn van de wijze van uitvoering zijn hieraan geen 
eisen gesteld. 
Het verdient aanbeveling de korrelafmetingen van het toeslagmateriaal voor de voegmortel 
aan te passen aan de voegdikte. 
De voegdikte kan in bepaalde gevallen grote invloed uitoefenen op de sterkte van de 
verbinding. Omdat de maatafwijkingen van dezelfde orde van grootte kunnen zijn als de 
voegdikten, moet hiermee rekening worden gehouden. 
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Bij (gedeeltelijk) opgesloten voegen moeten de constructiedelen, die de opsluiting van de 
voeg vormen, de daarvoor benodigde sterkte en stijfheid bezitten. 

9.17.3 Steride van de mortelvoegverbinding 
De rekenwaarde van de sterkte van de mortelvoegverbinding fv moet worden bepaald uit: 

fv = k1k2 fb 

waarin: 
k1 = 0,9 bij aangieten; 

k1 = 0,7 bij ondersabelen; 

k1 = 0,3 bij plaatsing van het element in een speciebed; 

5 (1 - kal + k 2 

k2 = kg 5 (1 - ks) + ksZ£; 

f' 
k3 = ks f ':' ::t- 1 ; 

b 

k4 is de kleinste van de waarden ~ en x:; 
b is de breedte van het gedrukte voegoppervlak; 

xu is de lengte van het gedrukte voegoppervlak, te berekenen op basis van het s-e-diagram 
van figuur 4 (zie figuur 122); 

v is de voegdikte volgens 9.17.2; 

k5 = 0,5; 
fm is de rekenwaarde van de druksterkte van de voegmortel die gelijk moeten worden 

gesteld aan 0,6 maal de karakteristieke druksterkte, bepaald op de wijze zoals vermeld 
in 6.1.1: 

fb is de laagste rekenwaarde voor de druksterkte van de beide aansluitende delen. Voor de 
ondersteuningen bij de voegtypen als aangegeven in figuur 121 b tot en met e, is een 
verhoogde rekenwaarde voor de druksterkte van toepassing (f'bo), overeenkomstig 

In geval van excentrische druk moet voor de bepaling van de verhoogde rekenwaarde 
voor de druksterkte het oppervlak bxu als plaatselijk centrisch belast worden beschouwd. 
Hierbij moet voor de bepaling van al de waarde van xu worden aangehouden (zie figuur 
122). 

De formule voor fv kan worden toegepast zowel voor de berekening van centrisch als 
excentrisch belaste voegen. In het geval van excentrische belasting heeft de formule 
betrekking op de maximale drukspanning optredend langs een van de randen van de 
voegdoorsnede. 
Bij de berekening moet worden uitgegaan van de onderstelling, dat ter plaatse van de voeg 
geen trekspanningen kunnen worden opgenomen. 
Met k1 wordt de onvolledige voegvulling in rekening gebracht; het is een reductiefactor die de 
verhouding aangeeft tussen het werkelijk gevulde en het volledige voegoppervlak. Vooral 
door luchtinsluitingen kunnen belangrijk reducties optreden (zie SBR-rapporten 34 en B7-4). 
Bij andere wijzen van uitvoering van de voeg moet k1 oordeelkundig worden vastgesteld. 
De waarde ks is een reductiefactor, waarmee het verschil tussen de sterkte in het werk en 
die van de kubussen in rekening wordt gebracht. 
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De waarde k2 is experimenteel bepaald en geeft de verhouding tussen de sterkten van de 
mortelvoegverbindingen en een zelfde ongewapende monolietverbinding. 
De waarden voor fv die met de hier genoemde waarden voor k1 en k5 worden berekend, zijn 
voldoende voor een groot aantal in de praktijk voorkomende constructies. 
Indien gewenst kunnen waarden van k1 en k5 worden ontleend aan een proefondervindelijke 
bepaling. 
Indien de voeg wordt gemaakt door middel van aangieten of ondersabelen kan: 
de waarde k1 worden vastgesteld op grond van een proefondersabeling of -ondergieting; 
de waarde k5 = 1 worden gesteld, mits de karakteristieke druksterkte van het voegmateriaal 
wordt bepaald aan de hand van boorkernen (middellijn]hoogte) of van uitgezaagde 
kubussen. De uit deze karakteristieke waarde af te leiden rekenwaarde voor de druksterkte 
voor het voegmateriaal fm kan worden ingevoerd in de formule voor k3. 

Voor k1 kan een hogere of lagere waarde dan 0,7 worden gevonden. 
Luchtbellen die enigszins solitair voorkomen en regelmatig over het oppervlak zijn verdeeld 
met afmetingen kleiner dan 0,01 b respectievelijk 0,01 x met een maximum van 5 mm, 
mogen worden verwaarloosd. 
Luchtbellen van 0,01 b respectievelijk 0,01 x tot 0,1 b respectievelijk 0,1 x moeten bij het 
bepalen van k1 in rekening worden gebracht. 
Luchtbellen groter dan 0,1 b respectievelijk 0,1 x mogen niet worden toegestaan. 
De waarde k5 mag gelijk aan 1 worden gesteld, aangezien de proefstukken afkomstig zijn uit 
de voeg op het werk. In gevallen waarin een groot elastisch en plastisch 
vervormingsvermogen wordt gevraagd is het aan te bevelen om in de einden van de 
elementen grenzend aan de voeg een deugdelijke splijtwapening aan te brengen, 
bijvoorbeeld in de vorm van extra beugels in een kolom. 

Figuur 122 - Berekening mortelvoegen 
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Bijlage VI 

Besluitvorming omtrent methoden 

Keuze bruikbare oplossingen aanbrengen van bulk achteraf 
Per te vervullen functie is bepaald welke oplossingen bruikbaar zijn om methoden mee te 
creeren en welke niet. Aile mogelijke opties zoals te zien in morfologisch schema 4.2 zullen 
hier behandeld worden. 
Transporteren vulmiddel 
- Handmatig 
- Handmatig met hulpmiddel 
- Mechanisch 
- Automatisch 
Voor het transporteren van vulmiddel geldt dat handmatig verplaatsen zorgt voar een fysieke 
belasting die hoog is ten opzicht van de andere opties. Automatisch is dermate ingewikkeld 
dat binnen dit onderzoek niet voldoende middelen en tijd zijn om deze optie volledig uit te 
werken en zo te concluderen of ze voldoet. Daarom blijven mechanisch transporteren en 
handmatig transporteren met een hulpmiddel over. 
Portioneren: aanbrengenl wegnemen 
- Met de hand 
- Gieten 
- Mechanisch 
- Automatisch 
Om hiervoor genoemde redenen is automatisch geen uitwerkbare oplossing die met de 
andere vergeleken kan worden. Het gaat in dit geval om het aanbrengen van vulmiddel als 
de wand al geplaatst is. Hierdoor is het aileen mogelijk om met de hand voegmiddel aan te 
brengen door de hand op vloerhoogte te brengen. Door de houding die dit met zich 
meebrengt is ook dit een optie die niet meegenomen zal worden in de methoden. Daarom 
blijven mechanisch aanbrengen en aanbrengen door te gieten over als bruikbare 
oplossingen. 
Portioneren: beoordelen 
- Op het oog zonder hulpmiddel, 
- Op het oog met hulpmiddel 
- Sensor 
- Niet van toepassing. 
Op het oog beoordelen zonder hulpmiddel kan aileen door het hoofd op hoogte van de voeg 
te brengen, wat onaangename bewegingen of houdingen met zich meebrengt. Op het oog 
beoordelen met een hulpmiddel zou deze nadelen weg kunnen nemen en is dus een 
bruikbare oplossing. 
Voor het niet van toepassing zijn van de beoordeling geldt, dat als men er voor kiest om de 
voeg volledig af te sluiten er ook een hulpmiddel of sensor geplaatst kan worden, waardoor 
consequenties door het niet kunnen beoordelen worden voorkomen. Een sensor geeft een 
signaal als de ruimte vol is. Hetzelfde effect kan bereikt worden met een niet-mechanisch 
hulpmiddel. De sensor is hierbij een stukje techniek dat eventueel kapot kan, duur is en 
bewerkelijk. Op het oog met hulpmiddel is daarom de beste optie van al deze oplossingen. 
Corrigeren: beoordelen 
- Op het oog zonder hulpmiddel, 
- Op het oog met hulpmiddel 
- Sensor 
- Niet van toepassing 
Omdat het aanbrengen van vulmiddel na het plaatsen van de wand geschiedt, kan het 
beoordelen van de hoeveelheid vulmiddel voor portioneren en voor corrigeren deels 
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methoden 

Op het oog beoordelen met een hulpmiddel wordt als 
is echter ook er geen correctie meer of nodig 

en beoordelen niet van toepassing. 
Corrigeren: aanbrengenl wegnemen 
- Handmatig 
- Gieten 
- Mechanisch 
- Automatisch 

is de optie automatisch voor dit onderzoek vanwege 
de complexiteit. Met hand aanbrengen ook niet vanwege de fysieke 
belasting. Daarom blijven in dit geval drie over: mechanisch r-nr·rin.::>rc..n en het 
nret meer mogelijk of nodig zijn van de waardoor dit niet van toepal:;s is. Ais er 
echter gekeken wordt naar de vorige reeds rondom de een barriere 
gerealiseerd. Hierdoor is niet meer vulmiddel te en va It ook deze 
af. 

Keuze bruikbare oplossingen aanbrengen van voorverpakt vulmiddel 
Per te vervullen is welke oplossingen bruikbaar zijn om "",,,,th,,rj,,,,, 
creeren en welke Aile mogelijke opties zoals te in morfologisch schema 
hier behandeld worden. 
Transporteren vulmiddel 
- Handmatig 
- Handmatig met hulpmiddel 
- Mechanisch 

Automatisch 
handmatig wat neerkomt op een aanzienlijk 

meebrengt dan opties, wordt dit achterwege gelaten. Automatisch is in 
dit onderzoek niet bruikbaar, omdat niet binnen looptijd bepaald kan worden of het 
is en vergeleken worden met andere opties. Er wordt dus mechanisch getransporteerd, of 
handmatig met een hulpmiddel. 
Portioneren: aanbrengenl wegnemen 

Automatisch 
Afhankelijk van de grootte van porties en de vorm zij aangeleverd worden, kan 

met de hand (puur menskracht), handmatig met hulpmiddel, als 
een bruikbare zijn. Automatisch wordt ook hier niet gezien een 

alternatief dat in dit onderzoek uitgebreid genoeg bekeken kan worden om een goed oordeel 
over te vellen. 

beoordelen 

Om te beslissen of voldoende zijn, kan men het beoordelen. 
is de afhankelijk van enl of kennis van werknemer. Omdat de 

njet geplaatst is een hulpmiddel hierbij overbodig. andere manier die 
is het telien of meten van hoeveelheid aangebracht vulmiddel. Omdat de 

een vaste grootte hebben, kan men zo beslissen of voldoende voegmiddel is 
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methoden 

Corrigeren: beoordelen 
- Op het oog hulpmiddel 

- Sensor 

Correctie vindt wand gezet is. Doordat in voorverpakte 
eenheden is aangebracht. zijn sensoren niet bruikbaar. Wei kan er aan zijkanten van de 
voeg gekeken worden zich voldoende aan de Dit moet 
dan vanwege de houding en bewegingen die gemaakt moeten worden om het hoofd op 
voeghoogte te met een hulpmiddel er twee opties: er 
vanuit gaan dat er door het van tevoren bepalen van hoeveelheid. voldoende voegmiddel 
ligt. en er vanuit gaan er ruimtes zijn tussen de voorverpakte porties waardoor er 
sowieso nog gecorrigeerd te worden. 
Corrigeren: aanbrengenl \ ... 10 .... .,"'. 

- Bulk vooraf 
- Bulk achteraf 
- Niet van toepassing 
Omdat de verpakkingen worden neergelegd voor het plaatsen van wand, maar het 
controleren van de voeg geschieden als de wand al is correctie door middel 
van bulk vooraf geen optie. opties niet van toepassing (waarbij er vanuit gegaan 
wordt dat er voldoende en correctie met bulk achteraf over. 



Bijlage VI: Besluitvorming methoden 

Verantwoording creeren van methoden 
Na het bepalen welke ideeen er niet voldoen, worden de functies gecombineerd tot methode 
in het schema. Tijdens het proces van het combineren van de methoden, is besloten het 
mechanisch transporteren achterwege te laten. Hierbij zou het voegmiddel niet door 
menskracht, maar mechanisch worden aangedreven. Een voorbeeld hiervan is een 
gemotoriseerde duwbak. De verplaatsingen van voegmiddel zijn echter steeds kleine stukjes, 
bijvoorbeeld van een wand naar de volgende. Hiervoor voldoet een hulpmiddel goed genoeg 
om de ingewikkelder mechanische oplossing te negeren. 

In schema VI.1 is te zien welke keuzes er gemaakt kunnen worden in het morfologisch 
schema. Handmatig met hulpmiddel was de enige overgebleven optie voor transporteren. 
Daarna is te zien dat er twee keuzes waren voor de volgende activiteit. De groene en gele 
'route' kiezen mechanisch, de rode voor gieten. 

De te maken keuzes wordt aangegeven met pijlen. Een gekleurde pijl vertegenwoordigd een 
gekozen methode. Opties die nog wei mogelijk waren, maar niet gekozen worden in de 
methoden, staan met een zwarte pijl en een kruis als 'dood spoor' aangegeven, met een 
korte verklaring. 

T ra nsporteren 

Portioneren: aanbrengen 

Portioneren: beoordelen 

Corrigeren: beoordelen 

Corrigeren: aanbrengen/ 
wegnemen 
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Mechanisch 

Op het oog met 
hulpmiddel 

Mechanisch 

Handmatig 
met 

hulpmiddel 

Op het oog 
met 

hulpmiddel 

Gieten 

Niet van 
toepassing 

~h 

~n 
to as' : 

ij gieten kan 
eenvoudig controle

hulpmiddel problem en 
voorkomen 

Niet van 
toepassing 

Fig. vI. 1 : Keuzeschema aanbrengen van bulk, achteraf 



Bijlage VI: Besluitvonning methoden 

Het schema waarin aangegeven welke keuzes er gemaakt zijn als het voegmiddel 
voorverpakt is en vooraf aangebracht wordt, dient op een iets andere manier bekeken te 
worden dan de schema's waarin met bulk gewerkt wordt. Omdat er in de huidige situatie met 
bulk gewerkt wordt, kunnen sommige beslissingen genomen worden aan de hand van 
informatie die beschikbaar is uit de analyse. Hier zijn echter vragen te stellen bij sommige 
van de oplossingen, die van belang kunnen zijn voor de invulling van de functies en de 
keuzes die gemaakt worden. Het is bijvoorbeeld nog onbekend hoe de porties er uit zien, in 
vorm en grootte. 
Daarom is bij de keuze voor aanbrengen, aileen gekozen voor aanbrengen met een 
hulpmiddel. Een goed werkend hulpmiddel is theoretisch immers een betere oplossing dan 
alles handmatig doen. Hierbij wordt wei de mogelijkheid opengelaten, om als de porties van 
een ontwerp zijn dat beter volledig handmatig kan worden aangebracht, hier toch op terug te 
stappen. 
Hoewel handmatig met hulpmiddel menselijke aandrijving vereist, kan deze best tot een 
minimum beperkt worden. Daarnaast zijn de verplaatsingen van voegmiddel steeds kleine 
stukjes, bijvoorbeeld van een wand naar de volgende. Hiervoor voldoet een hulpmiddel goed 
genoeg om de ingewikkelder mechanische oplossing te negeren. 

In schema 3.4 is te zien welke keuzes er gemaakt kunnen worden in het morfologisch 
schema. Handmatig met hulpmiddel was de enige overgebleven optie voor transporteren. 
De te maken keuzes wordt aangegeven met pijlen. Een gekleurde pijl vertegenwoordigd een 
gekozen methode. Opties die nog wei mogelijk waren, maar niet gekozen worden in de 
methoden, staan met een zwarte pijl en een kruis als 'dood spoor' aangegeven, met een 
korte verklaring. 

Transporteren 

Portioneren: aanbrengen 

Portioneren: beoordelen 

Corrigeren: beoordelen 

Corrigeren: aanbrengenl 
wegnemen 

Op het oog 
zonder 

hulpmiddel 

II' 

~ Ophetoog 
to s': met 

iet secuur hulpmiddel 
aangebracht dus 
correctie mogelijk 

nodig 

II' 

Handmatig 
met 

hulpmiddel 

~ ~ 
Handmatig (met 

hulpmiddel) 

II' 

Sowieso: 

Tellenl 
berekenen 

Eigenlijk ook een vorm 
van NVT, echter voor 

de duidelijk wordt 
sowieso aangegeven 

t~ 
d.m.v. bulk, 

achteraf: to~ ~~~ 
Niet secuur aangebracht, 
en na beoordeling dient 

er ook aangebrachU 
weQQenomen te worden 

Later bij 
uitwerking van de 

methoden 
sowieso corrigeren 

Niet van 
toepassing: 

Door berekenen is er 
al zekerheid over de 

voeovullina 

Niet van 
toepassing: 
Zekerheid over 

voegvulling 

Fig. V1.2: Keuzeschema aanbrengen porties, voora! 
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NIOSH-methode 

Methode 
Maximum tilgewicht = 23 x Hf x Vf x Of x Af x Ff x Cf (kg) 

Hf 
Vf 
Df 
Af 
Ff 
Cf 

VII: NIOSH-methode 

Bijlage VII 

De door de afstand van tot het middelpunt van 
de is afstand van handen tot verplaatsingsfactor is 
de totale verticale van het object. Voor de asymmetriefactor trekt men een lijn 
vooruit tussen de voeten door, en meet de hoek die het lichaam ten opzicht daarvan maakt. 
De contactfactor hangt af van een aantal zaken en moet een beetje door de onderzoeker 
ge"fnterpreteerd worden. Men kijkt bijvoorbeeld of de vingers om het object 
kunnen buigen en er grip is. [www.arbobondgenoten.nl] 

Verlicaal 

HOveR alllllicbl 
Projectiepunl ....... 

-:---'"+----i'-

Horizontlile t 
Posilie H , 

V Vertirale j P,,'Ii, 

Horb:ontllal 

I-Iori:ronhde 
Po.silie 

I'rojedie pllllt 

Fig, VII. 1- afbeelding facloren NIOSH·methode 



VII: NIOSH-methode 

fre uentie duur van de tilarbeid 

en/minuut 

0.5 0.97 0.97 
1 0.94 0.94 
2 0.91 0.91 
3 0.88 0.88 
4 0.84 0.84 
5 0.80 0.80 
6 0.75 0.75 

0.70 0.70 
0.60 0.60 
0.52 0.52 
0.45 0.45 

11 0.41 0.41 
12 0.37 0.37 
13 0.00 0.34 
14 0.00 0.31 
15 
>15 

Kolom 5 en 6 gelden bij een tiltijd van minder dan een uur en minimaal120% rusttijd. Kolom 3 en 4 gelden bij 1 tot 2 uur IiIlijd 
en een rusttijd van 30%. Ook bij minder dan een uur maar minder dan 120% rusttijd. Kolom 1 en 2 gelden bij meer dan 2 uur 

lillen, of bij 1 tot 2 uur lillen en minder dan 30% rusttijd. 

Toepassing 
De NIOSH-methode wordt r",It,:>nn voor zowel het begin, als het eind van de handeling. 
Het laagste maximum tilgewieht van twee dient aangehouden te worden maximum 
gewieht voor 

Begin: 
Hf:;;; 251 H (H in em, en < 63) = 251 = 1 

De kunnen van hun transportmiddel worden getild in de gunstigste houding 
Vf:;;; 1 - (0.003 x (V in em) = 1 - (0.003 x 0) 1 

Voor wordt 75 em ,...a.v' ...... 'a" 
Of = 0.85 + 4.5/ 0 (O in em, 1 als <25) 
Aangenomen dat transportmiddel naast de wand ""0,,,,<>,'1£0,0"1"'1 

vertikale reisafstand 45 em genomen. 
Af:;;; 1 - 0.0032 A (A in graden en <135) :;;; 1 -

Aan van is de hoek O. 
Ff :;;; Zie tabel 1. 
Cf:;;; Zie tabel 2. 

23 x 1 x 1 x 
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xix xi::: 16.8 kg 

:;;; 0.85 
::: 1 

xO 1 

voor de 



Bijlage VII: NIOSH-methode 

Eind: 
Hf = 25/ H (H in em, en < 63) = 25/40 = 0.625 
Omdat er gebukt moet worden ligt de horizontale afstand wat verder van het liehaam dan bij 
het begin van de tilhandeling (indieatie). 
Vf = 1 - (0.003 x abs. [V-75]) (V in em) = 1 - (0.003 x 75) = 0.775 

De porties komen op de grond te liggen, dus de hoogte is O. 
Df = 0.85 + 4.5/ D (D in em, 1 als <25) = 0.85 + 4.5/75 = 0.86 
Aangenomen dat het transportmiddel naast de wand geparkeerd wordt, wordt voor de 
vertikale reisafstand 75 em genomen (indieatie). 
Af = 1 - 0.0032 A (A in graden en <135) = 1 - 0.032 x 90 = 0.712 
Om de porties van het transportmiddel naar de wand te tillen, zal er minstens een hoek van 
90 graden gemaakt moeten worden. 
Ff = Zie tabel 1. = 0.85 
Cf = Zie tabel 2. = 1 

23 x 0.625 x 0.775 x 0.86 x 0.712 x 0.85 x 1 = 5.79 kg. 

Voor het maximale gewieht van de porties wordt dus 5.5 kg aangehouden. De NIOSH
methode is ook online in te vullen, en tevens bij een reeds bekend gewieht te gebruiken als 
eontrolemiddel, op W\iVW.arbobondgenoten.nl. 
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VII: NIOSH-methode 
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VIII: Plan van !:I!:II'ln!:lk 

Bijlage VIII 

Plan van proef 
(Q€~Qepa:st worden om te beoordelen of deze in de praktijk 

mogelijk is om de methode te testen in een echte bouwsituatie 
is een proefopstelling gebruikt. Deze 

(tasveld) te Veldhoven. 

Hurks 
Locht126 

Veldhoven 

Aan de hand van deze opsteliing kunnen uitspraken gedaan worden over de bruikbaarheid 
van de methode, de en kan deze vergeleken worden met de huidige 
methode op het gebied hinder voor andere werkzaamheden en 
prettig werken. 

• Stoplicht gebruiken 
am de stoplichtmethode te op methode en zo te zien of de 
knelpunten in de huidige situatie zijn worden de werkhoudingen vastgelegd. Zowel 
de verschillende houdingen als de ervan van belang. Deze worden vastgelegd 
op foto, video en de frequentie op een invulschema. 

• Totale tijdsduur van het m1 wand 
am een indicatie te krijgen van de tijdsduur van aanbrengen van de mortel voor een 
strekkende meter wand, zal vastgelegd worden hoe lang de handelingen duren. Zo kan de 
duur van de handeling met zoals die op dit 
moment gebruikt worden. en wordt de tijdsduur indien 
mogelijk vastgelegd op een formulier. 

• Problemen en !::In.'"!o!"o r.nm,Or~(lnf'On 

Tijdens het uitvoeren van de methoden 
voordoen en wat opvalt bij gebruik van 
of de methode beterl slechterl net zo 
gebied van eenvoud, 
aangegeven worden er 
methoden vergeleken kan worden. 

• Porties uit 
De wand kan ", ... 1"'01,,, 

worden deze bekeken om 
functionaliteit van de porties 

zich 
aangegeven worden 

oude methoden, op het 
Ook kan hierop 

met de huidige 

uit te harden. Daarna 
van mortel en de 

De handeling zal uitgevoerd worden volgens Door Hurks 
beton wordt een wand ter beschikking met x 0,15 x 2,51 m (3264 
kg). Er wordt mortel aangemaakt volgens de aanwijzingen op verpakking. Hiermee 
worden de vooraf gefabriceerde prototypes van de porties gevuld. Dit gebeurt met een 
prototype van het vulsysteem .. Er worden van een voeg van 10 mm. De 
porties worden gevuld op een dikte van 13 mm, om vulling te 
Op de plaats waar de wand tijdelijk geplaatst wordt liggen uitvulplaatjes met een hoogte van 
10 mm. De zakken worden op de juiste plaats en hierop wordt een wand 
Op deze manier kan de methode geevalueerd worden en de werkhouding beoordeeld. Het 
transporteren gebeurt in dit geval met de middelen die omdat er geen 
beschikking is over een transportmiddel zoals dat bedacht is. 
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De wand blijft &::>nk'&::>I&::> op de porties staan om te kunnen beoordelen hoe de .... n,.tio.,. 

zieh ng, ... nj;;;<n ('1,Qt'lr"'i'll:'n De kwalifieaties van de wand worden 
naderhand mee te danwel vergelijken. 

Voor moeten volgende benodigdheden voor de uitvoering ervan geregeld 

meenemen: 
Uitvulplaatjes 10 mm 
Prototype van vulsysteem 

15x em 
stuks van PVC-folie (minimaal 18 voor de wand van 3,61) 

Veiligheidssehoenen 
Op terrein Hurks Beton besehikbaar: 

Gietmortel 

Emmer of '''.I<:;'''",''U 
Betonwand door Hurks Beton: 3,61 x 0,15 x 2,51 m) 
Kraan (bovenloopkraan op het terrein van Hurks Beton) 

Voor het vastleggen van 
volgende benodigdheden ...... OON£' .... 

en informatie 
Ti'dens uitvoeri 
Proees (vastleggen van proees met ane 
bijbehorende informatie ,,(\I,nor.<> 

Tijdsduur van de handelingen 

Houdingen van de medewerkers 
porties legt 

Vastleggen gebruikt materiaal en 
werkplek (ondergrond, gebruikte wand) 

Problemen 

Opmerkingen 

Mening van de ploegmedewerkers 
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hieronder weergegeven moeten de 

Invullijst om aantekeningen te maken bij foto's 
Pen 
Invullijst voor gedeteeteerde problemen 
Pen 

Vragenlijst 
Pen 

stitt 



Uitwerkingen praktijkproef 

o 

\ , 
B 

c 

D 

E 

Bijlage IX: Uitwerkingen praktijkproef 

Bijlage IX 

Bij parties van 20 em: 5 
keer per meter 

Bij parties van 20 em: 5 
keer per meter 

Bij parties van 20 em: 5 
keer per meter 
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Foto Onderwerp 
1 Plaats waar de wand komt, met 'vulplaatjes' 

• 2 Plaats waar de wand komt, met 'vulplaatjes' 

3 Vulsysteem met portie 

4 Uit het vulsysteem halen van een gevulde portie 

5 en portie met lieter 

6 Sluiten van een gevulde portie 

7 Neerleggen van een portie 

8 Vullen van een portie met gieter 

19 Uit het 'Y;::><<::<::III halen van een gevulde portie 

10 Gevulde portie naar plaats brengen 

11 Neerleggen portie 

12 

113 
1 

14 

15 

16 Serie 

I 17 

18 

19 
I 

20 

21 

22 Rij neergelegde porties 

23 Rij neergelegde porties met op de d\"! Ilv! yl UIIU vullen 

24 Volle portie meenemen 

25 Volle portie IIv<::1IvyyvlI 

26 Wand op de IJUllIv;:' 
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Bijlage IX: Uitwerkingen praktjjkproef 

Foto Onderwerp 
27 Filmpje van vullen en plaatsen porties 

28 Filmpje van vullen portie 

29 Filmpje van plaatsen wand 

30 Uitgeharde porties onder de wand 

31 Uitgeharde porties onder de wand 

32 Uitgeharde porties onder de wand 

33 Uitgeharde porties onder de wand 

34 Filmpje van het ophjjsen van de wand 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 
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Bijlage IX: Uilwerkingen praktijkproef 

Handeling Hoevaak Tijdsduur 
Vullen 1 keer 1 min 

Brengen 1 keer 10 sec 

Vullen 1 keer 1.10 min 

Brengen 1 keer 10 sec 

I Vullen 1 keer 0.55 min 

_. 

Kwalificaties 
Lengte wand 3.61 m 

Dikte wand 0.1Sm 

A I neergelegde zakken 15 

Gewicht van de wand 3264 kg I 

Hoogte van de wand 2.51 m 
I 

_ ........ 
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Problemen 
De zakjes niet overal in IIUUYLI:; 

SVIIIIIII!,je knappen sommige zijn de dun 
Ze liggen niet helemaal recht binnen de wand 

Beterl even goed/ slechter dan voorheen 

• Beter/ even goed/ slechter dan voorheen 

Hinder voor andere werkzaamheden Beter/ even goed/ slechter dan voorheen 

Prettig werken Beterl even goed/ slechter dan voorheen 
, 

Snelheid Beter/ even goed/ slechter dan voo 

Luchtinsluitingen Beterl even goedl slechter 

Beter! even goed/ slechter dan voorheen 

I I...H:mjll even goed/ slechter dan voorheen 

Beter/ even goed! slechter dan voorheen 

Beter! even goed/ slechter dan voorheen 

Beter/ even goed/ slechter dan voorheen 
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Bijlage IX: Uitwerkingen praktijkproef 
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Bijlage X 

Uitwerkingen gesprekken deskundigen en gebruikers 

Medewerkers Hurks M£IIlrnn Juli 2007 
Persoon 
1. Arno 
2. Jan 
3. Michael 
4. Andre 

Montageleider 
Kraanmachinist 

t>tEllpl()eQ verantwoordelijk voor voegvulling 

Wat zijn de voordelen van systeem? (tov de huidige systemen) 
3. De werkhouding is absoluut je hoeft niet heel krom, het is voor de rug 
1. Voor het personeel is werkhouding beter, maar er moet nog aan verbeterd worden 
voor gebruik 
2. en 4. stemmen hier mee in 

Problemen en moge/ijke 'hc>,'n.c>l'ar"nrr£.n 

1. Het gaat niet snel genoeg. porties niet beter? 
1. De constructeur vraagt om een ondersabeld gebied van 80 cm rondom Hoeft dit 
niet te hechten aan de wand? 
2. Ais de zakken rekbaarder ze de voeg beter kunnen meer 
problemen met het onder vandaan komen. 
4. Het zou beter zijn als de zakken ook hoogte hadden. Misschien kan je of twee 

zijkanten van dikker materiaal zodat ze maar een kant op rekken. 
langzaam. 

3. methode is de stelploeg afhankelijk van de snelheid van het realiseren van 
voegvulling. Dit kan nadelig zijn (als er gewacht moet worden). 
3. Hoe moet het als de voeg een verloop heeft van 1 naar 2 em? Hoe bepaal dan waar de 

dik moet zijn? 
3. Wij stellen de wanden vaak nog wat na met een koevoet. Dit kan in deze methode niet 

de zakken kapot de maken. 
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Bijlage X: Uitwerkingen gesprekken deskundigen en gebruikers 

Ing. A. Bazelmans, chef montage Hurks Beton, 08 Augustus 2007 
Twee uitgeharde porties zijn meegenomen ter voorbeeld. E(m die volledig gedragen heeft, 
Mn die dat niet deed. 

De heer Bazelmans vindt dat het resultaat niet tegenvalt. 

Wat zijn de voordelen van het systeem? (tov de huidige systemen) 
- Geen bouwvuil 
- Minder afval 
- Gebruik economischer 
- Niet de hele dag door de knieen: houding gaat er op vooruit 

Wat zijn de nade/en van het systeem? 
- Het eventueel toch nog uitsteken, vooral als dit aan de buitenzijde is 
- Als de verpakking kapot gaat is het een knoeiboel 

Moge/ijke verbeteringen 
- Wellicht kunnen de porties groter 

Hij denkt wei dat de methode werkbaar kan zijn, dat zal uiteindelijk vooral aan het vullen van 
de porties liggen. Dit moet snel genoeg en goed genoeg kunnen gebeuren. 
Wellicht moet er toch constructief nog eens naar gekeken worden. De heer Bazelmans wil 
graag Mn of twee porties om aan de Delphi Engineering te geven. Hij vraagt zich af of er 
luchtbellen in de porties zitten (waarschijnlijk zijn dit putjes die in de portie zijn gekomen door 
het uitharden op de ondergrond, waar wat lucht bij is gekomen doordat de porties op zijn 
gepakt en weer 'open' gegaan). 
Er zal nog veel aan doorontwikkeld dienen te worden voor het in gebruik kan worden 
genomen, maar de resultaten van de proef zijn positief. 
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