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Voorwoord 

Voor u ligt de eindrapportage als afsluiting van het “Afstudeerproject 7RR37” waarin onderzoek verricht is 
naar de meerwaarde van Lean plannen. Hiermee rond ik gelijktijdig mijn masteropleiding Uitvoeringstechniek 
aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit te Eindhoven af. 
 
Dit eindrapport beschrijft het afstudeerproject vanuit de het verrichte onderzoek omtrent het onderwerp, de 
daaruit verkregen probleemstelling en het benodigde onderzoek voor het verkrijgen van de ontwerpoplossing 
voor het geschetste probleem. Deze stappen zijn doorlopen tijdens het beschrijvend onderzoek, de onder-
zoeksfase en afgerond tijdens de ontwerpfase. In dit onderzoek gaat het specifiek om het Lean plannen van 
werkzaamheden die voortkomen uit renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden. De methode van plannen 
in combinatie met de specifieke werkzaamheden zorgt voor een interessant en actueel onderwerp waar ik mij 
in heb mogen verdiepen en ontwikkelen.   
 
Ik ben blij met dit eindrapport mijn studie af te ronden en dank dit aan mijn enorme doorzettingsvermogen. 
Daarnaast wil ik graag de volgende mensen te bedanken voor hun begeleiding en de geleverde bijdrage aan 
de totstandkoming van dit eindrapport. Als eerste wil ik mijn dank uitspreken aan mijn hoofdbegeleider van 
de Technische Universiteit Eindhoven, de heer de Bruijn, voor de momenten van overleg en het geven van 
zijn feedback. Daarnaast bedank ik de medebegeleider vanuit de Technische Universiteit Eindhoven, de heer 
Vastert, voor zijn ondersteuning tijdens dit afstudeerproject. Als laatste wil ik mevrouw Wortman en de heer 
Bergsma van CTB xRM bedanken voor het faciliteren en de praktische ondersteuning tijdens mijn onderzoek. 
 
Ik wens u veel plezier bij het lezen. 
 
 
Oosterbeek, juli 2016. 
 
G.C. Baijer 
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Samenvatting 

Dit eindrapport behandelt het onderzoek naar de meerwaarde van Lean plannen voor renovatie- en grooton-
derhoudswerkzaamheden. Het toepassen van dit, voor de bouwsector, nieuwe instrument voor procesbeheer-
sing staat bij veel van haar gebruikers nog in de kinderschoenen. Lean kent zijn oorsprong in de automobiel 
industrie en is gebaseerd op een vijftal principes die staan voor het creëren van waarde en wegnemen van 
verspillingen. Hiervoor bestaan verschillende hulpmiddelen waarvan het Lean plannen er één van is. Dit is een 
planningsmethode waarbij door personeel op de werkvloer kleine en gefaseerde planningen worden opgesteld 
met als doel het creëren van een continu werkproces voor een optimale doorlooptijd.  
 
Specifiek zijn daarbij de werkzaamheden die tot de categorie van renovatie- en grootonderhoud behoren, de 
voorbereidende werkzaamheden zoals het verrichten van koude- en warme opnames. Dit om de juiste pro-
jectinformatie te verkrijgen over de uit te voeren van de werkzaamheden. Deze gegevens zijn uiteindelijk be-
nodigd om een Lean planning te kunnen opstellen. 
 
Het gebruik van een Lean planning gaat gepaard met onduidelijkheden die zich voordoen tijdens het opstellen 
en gebruiken van een Lean planning in de uitvoeringsfase. Navraag bij een aantal ervaringsdeskundigen heeft 
een verzameling aan knelpunten opgeleverd. Gebaseerd op de knelpunten die tijdens het huidige gebruik op-
treden, zoals het ontbreken van werkafspraken om te kunnen handelen wanneer zich storingen tijdens het 
opstellen en gebruiken van een Lean planning voordoen of het onvoldoende aandacht schenken aan logistiek, 
transport en elkaars werkzaamheden. Rondom dit vraagstuk is het afstudeeronderzoek opgesteld, zijn de ver-
kregen knelpunten geanalyseerd en is oorzaak en gevolg vastgesteld.  
 
De doelstelling voor het afstudeerproject luidt dan ook als volgt: 
“Het ontwikkelen van een hulpmiddel dat ondersteuning biedt bij het opstellen en gebruiken van een Lean 
planning en waarmee, 
 structuur geboden wordt voor het noteren van projectgegevens op een Lean planning; 
 eenduidigheid ontstaat in de werkwijze van opstellen en gebruiken van een Lean planning; 
 minimale projectgegevens verkregen worden om een Lean planning te kunnen opstellen; 
 verantwoordelijkheden vastgelegd worden tijdens het opstellen en gebruiken van een Lean planning; 
om daarmee het uitvoeringsproces van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden te beheersen”. 
  
Voor de beantwoording van de doelstelling is een enquête opgesteld welke digitaal verspreid is onder een 
duizendtal respondenten. De enquête heeft een periode van 10 dagen online gestaan met als resultaat 99 re-
acties ofwel 11,6%. Van dit totaal is driekwart van de enquêtes volledig ingevuld waarbij hoofdzakelijk de 
open vragen onbeantwoord zijn gebleven, een respons van 8,7%. De resultaten uit de enquête hebben een 
gedeelte van de knelpunten bevestigd. Vanuit deze resultaten zijn de gebruikseisen van de ontwerpoplossing 
omschreven waarmee de doelstelling wordt nagestreefd om het uitvoeringsproces van renovatie- en grooton-
derhoudswerkzaamheden te kunnen beheersen. 
 
Met het onder andere standaardiseren van de opmaak van een Lean planning [#1], het authentieke karakter 
van een Lean planning tijdens het digitaliseren waarborgen [#2] en het visualiseren van de relaties tussen 
werkzaamheden op een Lean planning [#3] wordt er structuur geboden voor het noteren van projectgege-
vens op een Lean planning.  
 
Daarnaast biedt een eenduidige werkomschrijving voor het opstellen en gebruiken van een Lean planning 
[#4], het toepassen van ervaring uit het werkveld voor het opstellen en gebruiken van een Lean planning 
[#6] en door het communiceren van een Lean planning te vereenvoudigen [#7] ontstaat en eenduidige 
werkwijze voor het opstellen en gebruiken van een Lean planning. 
 
Met de minimaal benodigde projectinformatie voor het opstellen en gebruiken van een Lean planning [#8] en  
een eenduidige werkwijze voor het verkrijgen van de minimaal benodigde projectinformatie voor het opstellen 
en gebruiken van een Lean planning [#9] wordt de minimaal benodigde projectinformatie verkregen om een 
Lean planning te kunnen opstellen.  



7RR37 | Afstudeerproject | Eindrapportage 

 

VI 

De omgang met verantwoordelijkheden voor het opstellen en gebruiken van een Lean planning [#5] en de 
toegankelijkheid tot het gebruik van een Lean planning [#10] streven het vastleggen van de verantwoorde-
lijkheden na, tijdens het opstellen en gebruiken van een Lean planning. 
 
De ontwerpoplossing bestaat uit een Leidraad met een tiental speerpunten die is onderverdeeld naar het op-
stellen en gebruiken van de Lean planning.  
Voor het opstellen van de Lean planning moet rekening gehouden worden met: 
1. Gebruik de Plan-it i.p.v. een Post-it; Maak de keuze tussen een drietal verschillende soorten opmaak voor 

een Lean planning. De Plan-it sticker is voorzien van een standaard indeling voor de notatie van de mini-
male hoeveelheid projectinformatie; 

2. Gebruik de mobiele App om de Lean planning te waarborgen en te digitaliseren; Met de mobile app kan 
een gestickerde Lean planning worden gedigitaliseerd en gecommuniceerd onder de ketenpartners. Hier-
mee worden de persoonlijke eigenschappen van iedere Plan-it sticker bewaard en gedigitaliseerd; 

3. Geef alle niet-opvolgende relaties op een Lean planning weer; Op de plan-it stickers is ruimte om de on-
derlinge relaties te noteren waarbij gelet moet worden op interieur en exterieur, logistiek en transport; 

4a. Stel spelregels op voor de wijze van opstellen van een Lean planning; Belangrijk is dat iedere ketenpart-
ner bekend is met de werkafspraken, dat bij iedere ketenpartner de keuze voor de opmaak van de Lean 
planning bekend is en dat de minimale hoeveelheid projectinformatie bij de ketenpartners bekend is;   

5a. Maak afspraken over verantwoordelijkheden tijdens het opstellen van een Lean planning;  
6. Raadpleeg de beschikbare kennis en kunde vanuit het werkveld;  
7. Gebruik de mobiele App om de Lean planning te communiceren; Om eenvoudig de geplakte Lean plan-

ning te digitaliseren of digitaal op te stellen en te versturen naar alle ketenpartner; 
8. Gebruik minimaal projectinformatie over wat, wie en waar voor het opstellen van een planning; iedere ke-

tenpartner moet beschikken over relevante, actuele projectinformatie; 
9. Faciliteer een gezamenlijke opname om met alle ketenpartners projectinformatie over wat, wie en waar te 

verkrijgen; Het nastreven van een vast werkwijze voor het verkrijgen van de juiste projectinformatie uit 
de warme opnames; 

10. Richt de Lean planning in voor een laagdrempelig gebruik; De planning moet gebruiksvriendelijk zijn rich-
ting de ketenpartners zodat de inzet breed gedragen wordt; 

 
Voor het gebruiken van de Lean planning moet rekening gehouden worden met: 
4b. Stel spelregels op voor de wijzen van gebruiken van een Lean planning; Het is belangrijk dat iedere ke-

tenpartner werkafspraken maakt over het monitoren van de werkzaamheden, de omgang met optredende 
storingen in de Lean planning en hoe er om wordt gegaan met het herzien en optimaliseren van de Lean 
planning; 

5b. Maak afspraken over verantwoordelijkheden tijdens het gebruiken van een Lean planning; iedere keten-
partner moet zijn of haar geplande werkzaamheden nastreven, deze op gezette tijden monitoren en waar 
nodig wijzigingen doorvoeren, hierbij hoort een open en proactieve houding;   

7. Gebruik de mobile App om de Lean planning te communiceren; Om eenvoudig de geplakte Lean planning 
te digitaliseren of digitaal op te stellen en te versturen naar alle ketenpartner; 

10. Richt de Lean planning in voor een laagdrempelig gebruik; De planning moet gebruiksvriendelijk zijn rich-
ting de ketenpartners zodat de inzet breed gedragen wordt; 

 
De leidraad met 10 speerpunten die het Lean plannen van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden in 
de bouw ook echt Lean gemaakt heeft. De leidraad biedt ondersteuning bij de keuze voor een opmaak van de 
Lean planning, bij het waarborgen en digitaliseren van een Lean planning en het visualiseren van relaties tus-
sen de werkzaamheden op een Lean planning. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan de werkwijze 
voor het opstellen en gebruiken van de Lean planning en het daarbij omspringen met verantwoordelijkheden. 
Een van de speerpunten richt zich op het verkrijgen ervaringen vanaf de werkvloer om een Lean planning op 
te stellen en moet de gebruikers ondersteunen bij het communiceren van de Lean planning. Als laatste geeft 
de leidraad haar advies over de minimaal benodigde projectinformatie en de wijze waarop dit verkregen kan 
worden om een Lean planning te kunnen opstellen. Het laatste speerpunt richt zich op de toegankelijkheid 
van de Lean planning, het gebruik moet gemakkelijk en eenvoudig zijn om een zo breed mogelijk gebruikers 
in de gelegenheid te stellen van dit hulpmiddel gebruik te maken. 
 
Dit afstudeeronderzoek heeft als doel gehad om het plannen van renovatie- en grootonderhoudswerkzaam-
heden met behulp van een Lean planning meerwaarde te bezorgen. Vanuit de onderzoeksresultaten is een 
leidraad opgesteld met een tiental speerpunten die een beslissingsondersteunende rol vervullen tijdens het 
opstellen en gebruiken van een Lean planning.   
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Summary 

This final report discusses the investigation into the added value of Lean plans for renovation and major 
maintenance work. Applying this to the construction industry, new tool for process is still in its infancy in 
many of its users. Lean originated in the automotive industry and is based on five principles that allow for 
creating value and eliminating waste. There are various tools which the Lean plan is one of them. This is a 
method of planning which are drawn up and small phased schedules by staff on the shop floor for the pur-
pose of creating a continuous work process for an optimal processing time. 
 
Specifically, while the activities that belong to the category of renovation and major maintenance work, the 
preparatory work such as the provision of cold and hot shots. This in order to obtain the correct information 
about the project to be carried out of the work. This information is ultimately required to draw up a Lean 
planning. 
 
Using a Lean planning involves ambiguities that arise during the preparation and use of a Lean planning in 
the implementation phase. Inquiry with a number of experts has produced a collection of problems. Based on 
the problems that occur during the current use, such as lack of working arrangements to act when there is 
interference during the preparation and use of a Lean planning occur or pay insufficient attention to logistics, 
transport and each other's work. I prepared my thesis analyzed the bottlenecks and resulting cause and effect 
established around this issue. 
 
The objective of the final project which is therefore as follows: 
"Developing a tool that provides support in the preparation and use of a Lean planning and which, 
• structure is provided for recording project data on a Lean planning; 
• ambiguity arises in the process of setting up and using a Lean planning; 
• minimal project data are obtained in order to establish a Lean planning; 
• responsibilities as during the preparation and use of a Lean planning; 
in order to manage the implementation process of renovation and major maintenance work ". 
 
In answering the purpose, a survey was made that has been digitally distributed among one thousand re-
spondents. The survey has been a period of 10 days online, resulting in 99 reactions, or 11.6%. Of this total, 
three quarters of the surveys completed with mainly open questions remained unanswered, a response rate 
of 8.7%. The results of the survey confirmed some of the bottlenecks. From these results, the usage re-
quirements of the design solution by which the objective is pursued in order to control the implementation 
process of renovation and major maintenance work. 
 
By include standardizing the format of a Lean planning [# 1], the authentic character of a Lean planning 
safeguards during digitizing [# 2] and visualizing the relationships between work in a Lean planning [# 3] is 
structure provided for recording data on a project-gelatinized Lean planning. 
 
In addition, a clear job description for the preparation and use of a Lean planning [# 4], applying experience 
from the field for the preparation and use of a Lean planning [# 6] and by simplifying the communication of a 
Lean planning [ # 7] occurs and unambiguous method for the preparation and use of a Lean planning. 
 
With the drafting minimum required project information and using a Lean planning [# 8] and a uniform 
method for obtaining the minimum required project information for the preparation and use of a Lean plan-
ning [# 9] the minimum required project information is obtained to to draw up a Lean planning. 
 
Dealing with responsibilities for the preparation and use of a Lean planning [# 5] and the accessibility to the 
use of a Lean planning [# 10] aim to capture the sound-bilities after, during the preparation and use of a 
Lean planning . 
 
The design solution consists of a Guide with a dozen priorities which is divided into the set-up and use of the 
Lean planning. 
For the preparation of the Lean planning must be taken into account: 
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1. Use the Plan-it i.p.v. a Post-it; Make the choice between three different layouts for a Lean planning. The 
Plan-it sticker is equipped with a standard format for the format of the mini-male amount of project informa-
tion; 
2. Use the mobile app to ensure lean planning and digitizing; The mobile app can be digitized stickered Lean 
planning and communication among the partners. Here-with the personal characteristics of each Plan-it stick-
ers are preserved and digitized; 
3. Enter all non-consecutive relations Lean planning again; The plan-it stickers is space to record on-mutual 
relationships with paying attention to interior and exterior, logistics and transport; 
4a. Set ground rules for the method of preparation of a Lean planning; It is important that each chain part-
ner is familiar with the working arrangements that in each chain partner selection for the creation of the Lean 
planning is known and that the minimum amount of project information with the partners in the chain is 
known; 
5a. Agree on responsibilities during the preparation of a Lean planning; 
6. Refer to the available knowledge and expertise from the field; 
7. Use the mobile app to communicate the Lean planning; To easily digitize or digitally to establish the pasted 
Lean plan-ning and send them to all supply chain partners; 
8. Use a minimum project information about what, who and where to draw up a schedule; Every ke-
tenpartner must have relevant, timely project information; 
9. Facilitate a joint recording to what, who and where to obtain all the project partners in the chain informa-
tion; The pursuit of a fixed method for obtaining the right project information from the warm recordings; 
10. Align the Lean planning to use a low threshold; Planning must use his rich-ting the chain partners so that 
the deployment is widely accepted; 
 
For the use of the Lean planning must be taken into account: 
4b. Set ground rules for the modes of use of a Lean planning; It is important to make every ke-tenpartner 
working agreements on monitoring the work, dealing with faults in the Lean planning and how to be con-
tinued to revise and optimize the Lean planning; 
5b. Agree on responsibilities while using a Lean planning; Every chain partner has his or pursue its planned 
activities, and periodically monitor and where necessary make changes, taking part in an open and proactive 
attitude; 
7. Use the mobile app to communicate the Lean planning; To easily digitize the pasted Lean planning or digi-
tally to prepare and send to all supply chain partners; 
10. Align the Lean planning to use a low threshold; Planning must use his rich-ting the chain partners so that 
the deployment is widely accepted; 
 
The guide 10 spearheads the Lean planning renovation and major maintenance work in the building also has 
really lean. The guide provides support when choosing a format of the Lean planning, in safeguarding and 
digitizing a Lean planning and visualizing relationships between said work on a lean schedule. In addition, 
support is provided to the process for the preparation and use of the Lean planning and thereby hop about 
with responsibilities. One of the key focuses on their experiences from the workplace to establish a Lean 
planning and to support the users in communicating the Lean planning. Finally gives guidance its opinion on 
the minimum required project information and how this can be achieved in order to establish a Lean planning. 
The last priority focuses on the accessibility of the Lean planning, usage should be easy and simple to make 
the widest possible user the opportunity of this tool to use. 
 
This thesis research had as a goal to provide planning renovation and major maintenance operations using a 
Lean planning gain. From the research is a guide prepared with ten spearheads fulfill a decision support role 
during the preparation and use of a Lean planning. 
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1 Inleiding 

In de hele bouwbranche is Lean een begrip dat steeds vaker wordt gebruikt. Ook in wetenschappelijke publi-
caties en artikelen in vakbladen wordt deze methode steeds vaker genoemd. Het aantal bouwbedrijven dat 
Lean plannen noemt in hun acquisitie stijgt al enige tijd gestaag. Bekend is uit andere sectoren dat de Lean 
managementfilosofie heeft geleidt tot veel positieve resultaten, waaronder een hoger rendement en een ho-
gere kwaliteit van producten. Toepassing van deze managementfilosofie in de bouw staat, voor het meren-
deel van de sector, nog in de kinderschoenen. Waar bij de eerste toepassingen sprake was van een traditio-
neel productieproces (van input naar output) is de toepassing van Lean plannen in de bouw gericht op het 
proces van samen werken aan een product. Succes komt hier neer op het functioneren van mensen, en op 
het samenwerken van individuen. Het succes van een verandering valt of staat met de uitvoering door deze 
groep1. 
 
Dit afstudeerproject tracht praktische oplossingen te geven om de Lean planning als procesbeheersmiddel 
transparanter, zichtbaar en begrijpelijk te maken voor alle betrokkenen zodat er sprake is van maximalisatie 
van de toegevoegde waarde en minimalisatie van verspilling.  

1.1 Wat is Lean plannen? 

Lean bouwen is afgeleid van de “Lean” managementfilosofie zoals deze door Toyota voor de automobielindu-
strie is doorontwikkeld nadat het idee begin twintigste eeuw bij Ford is ontstaan. Lean staat voor het  weg-
nemen van verspillingen en het creëren van waarde voor klant of gebruiker. Dit gedachtegoed is vertaald 
naar een toepassing in de bouwsector waar een vijftal principes het Lean bouwen uitdragen; klantwaarde, 
waardestroom, processtroom, vraaggestuurde keteninrichting en streven naar perfectie. Voor het nastreven 
van de principes voor het Lean Bouwen zijn verschillende hulpmiddelen waaronder 5S, Concurrent Enginee-
ring, Value Stream Mapping en ook Lean plannen voorhanden. In bijlage I wordt dieper op de theorie rondom 
Lean bouwen ingegaan. Dit afstudeeronderzoek richt zich op het Lean plannen waarbij de beheersaspecten 
tijd, arbeid en klanttevredenheid centraal gesteld zijn.   

1.2 Renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden 

Renovatie- en grootonderhoud en in sommige gevallen ook restauratie, zijn soorten werkzaamheden aan een 
bouwwerk die uitgevoerd worden in de gebruiksfase. Op het moment van oplevering levert een bouwwerk 
haar verwachte prestatie die gedurende de levensloop zal veranderen. Met het verstrijken van de tijd wordt 
het bouwwerk blootgesteld aan verschillende invloeden waardoor er prestatievermindering aan het bouwwerk 
zal optreden. Bij het bereiken van de ondergrens voldoet het bouwwerk niet meer aan de gewenste prestatie 
zodat het niet meer kan functioneren. Voor het tegengaan van prestatievermindering is het uitvoeren van on-
derhoud noodzakelijk. Vanuit een meerjarenonderhoudsplanning is periodiek onderhoud aan een bouwwerk 
ingepland wat ertoe bijdraagt dat het bouwwerk op het gewenste prestatieniveau gehouden kan worden. 
Verder is kenmerkend aan het uitvoeren van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden een aantal vaste 
factoren welke deel uitmaken van de werkzaamheden. Dit zijn onder andere het bestaande bouwwerk, haar 
omgeving en haar gebruikers. Werkzaamheden lopen uiteen van het herstellen van metsel- en voegwerk tot 
het vervangen van daken en kozijnen. In bijlage II is een uitgebreide omschrijving van het begrip renovatie- 
en grootonderhoudswerkzaamheden opgenomen.  
 
Voordat renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden dienen er verschillende 
zaken voorbereid te worden. Meestal worden deze werkzaamheden gepland vanuit de meerjarenonderhouds-
planning, maar ook uit klachten en storingen kunnen deze werkzaamheden voorkomen. De eigenaar van het 
bouwwerk zal opdracht geven tot het uitvoeren van de werkzaamheden. Het voorbereiden van de werkzaam-
heden wordt gedaan aan de hand van het opnemen van de huidige bouwkundige staat van het bouwwerk. 
Meestal zijn dit rijtjeswoningen of portiekflats van bijvoorbeeld woningbouwverenigingen of beleggingsmaat-
schappijen die dit soort vastgoed bezitten. Het opnemen van de bouwkundige staat gebeurt op een tweetal 
momenten, ook wel de koude opnamen en de warme opnamen genoemd. Tijdens de “koude” opname wordt 
er veelal, steekproefsgewijs, geïnventariseerd waar onderhoud noodzakelijk is, hierbij wordt meestal 20% van 

                                                
1 Macomber & Howell, 2010; Silvon et al., 2010 
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het gebouw of woningcomplex aan een globaal onderzoek onderworpen. Daarnaast worden ook de onder-
houdsklachten en bouwtechnische gebreken gewogen bij het bepalen van het uit te voeren onderhoud. Ook 
vinden er in deze periode, voorafgaand aan de daadwerkelijke renovatie- en grootonderhoudswerkzaamhe-
den, de eerste gesprekken met bewoners plaats en wordt er gekeken naar mogelijke uitvoeringsmethoden. 
Bij het aanbieden van optionele werkzaamheden in een project kan er op dat moment geïnventariseerd wor-
den of hiervoor bij bewoners belangstelling bestaat. 
 
Vervolgens dient zich de “warme” opname aan. Deze laatste inspectie wordt uitgevoerd als het werk aan een 
aannemer is of wordt gegund. Tijdens deze opname wordt iedere woning individueel beoordeeld op de tech-
nische staat. Dit gebeurt vrij gedetailleerd waar ook eventuele aanwezige beschadigingen en eigendommen 
van bewoners worden vastgelegd. Alle bevindingen worden vastgelegd en waarvoor door aannemer en be-
woner getekend dient te worden. Dit geeft de aannemer een totaal beeld van de hoeveelheid, de soort en de 
locatie van de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden. Het moment van warme opname biedt ook 
de mogelijkheid tot het individueel informeren van bewoners over het plan van aanpak en de globale plan-
ning.   

1.3 Beheersaspecten in het uitvoeringsproces 

Voor de aansturing van het uitvoeringsproces is een vorm van management benodigd. Hiervoor wordt een 
projectteam samengesteld van waaruit de uitvoerder de werkzaamheden op de bouwplaats organiseert. Bij 
het managen van deze werkzaamheden gaat het om het realiseren van een bouwwerk binnen de vastgestelde 
tijd, het vastgestelde budget en volgens de specificaties van het ontwerp. Het sturen op deze randvoorwaar-
den biedt de mogelijkheid het uitvoeringsproces te beheersen. 
 
Bijsturen van het uitvoeringsproces is onder andere nodig wanneer de werkelijke situatie afwijkt van de ge-
plande situatie. De uitvoerder heeft de taak de voortgang en actuele stand van de werkzaamheden te monito-
ren aan het vooraf opgestelde uitvoeringsplan. Aan de hand van deze waarnemingen dient het uitvoerings-
proces waar nodig bijgestuurd te worden. Bijsturen kan aan de hand van de aspecten; tijd, geld, kwaliteit, in-
formatie, organisatie en communicatie, afgekort ook wel bekend als de GOTICK- aspecten2. In tabel 1 staan 
de zes beheeraspecten omschreven met bij behorende bouwtermen en beheermechanismen3. 
 
 
Aspecten In bouwtermen Beheersmechanismen 
   Tijd Bouwtijd Procesbeheersing 
   Geld Bouwkosten Kostenbeheersing 
   Kwaliteit Bestekskwaliteit Kwaliteitsbeheersing 
   Informatie Projectinformatie Informatiebeheersing 
   Organisatie Bouwplaatsorganisatie Managementorganisatie 
   Communicatie Projectteamoverleg Communicatiebeheersing 
    

Tabel 1: De zes beheersaspecten in het uitvoeringsproces. 
 
Om met deze aspecten de processtroom te kunnen sturen zijn verschillende beheermiddelen voorhanden. 
Voor bijvoorbeeld het sturen op de uitvoeringstijd bestaat het middel bouwplanning en een werkbegroting 
wordt gebruikt voor het bewaken van de bouwkosten.  
 
Voor dit afstudeeronderzoek is het begrip uitvoeringstijd relevant, hieronder wordt verstaan4: 
“De tijd in werkbare dagen, die verloopt tussen de aanvang van de werkzaamheden op het 
bouwterrein en de eerste oplevering van het bouwwerk”. 
 

                                                
2 Ontleend aan het boek Projectmatig creëren 2.0 door Bos & Harting. In hoofdstuk 6 wordt projectbeheersing omschreven door het op-
stellen van randvoorwaarden met behulp van beheersfactoren.  
3 Ontleend aan het boek Jellema 12B Uitvoeren – De organisatie door Flapper. 
4 Ontleend aan de Reader ‘Uitvoeringstijd’ behorend tot het werkcollege ‘Tijd & Kosten’ als onderdeel van de opleiding uitvoeringstech-
niek. 
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Daarbij geldt voor het woord “aanvang” uit het hierboven genoemde begrip de volgende definitie: “dat als bij 
het opstellen van een contract waarop de U.A.V. van toepassing is verklaard, de startdatum voor het uitvoe-
ren van werkzaamheden op het bouwterrein binnen de vijfde dag bedraagt nadat de aannemer het werk is 
opgedragen”. Tevens is de definitie “werkbare dagen” van belang, welke het tegenovergestelde van de defini-
tie onwerkbare dagen ofwel onwerkbaar weer is. De verschillen tussen deze dagen hebben te maken met de 
omstandigheden waarbij werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden onder meteorologische invloeden. 
 
De uitvoerder heeft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de verantwoordelijkheid om de uitvoerings-
tijd te beheersen en om op te leveren op de in de contractstukken vastgestelde datum. Vanuit de contract-
stukken wordt de uitvoeringstijd op verschillende manieren aangegeven. Hierbij kan de factor tijd worden 
aangegeven in productiedagen, kalendermaanden of in de vorm van een vaste opleverdatum. Met dit gege-
ven dient de uitvoeringstijd beoordeeld te worden ten opzichte van de omvang van de werkzaamheden. Hier-
uit kan worden geconcludeerd of de bepaalde uitvoeringstijd zoals is opgenomen in de contractstukken vol-
staat. De inschatting van de uitvoeringstijd dient beoordeeld te worden om de risico’s op overschrijding in-
zichtelijk te maken. De bepaalde uitvoeringstijd wordt beoordeeld op zijn omvang in relatie tot het te realise-
ren bouwwerk. Afwijkingen vragen om een extra inspanning om het bouwwerk binnen de beschikbare tijd te 
realiseren. Per bouwproject verschillen de voorwaarden betreffende de beschikbare uitvoeringstijd. Hieruit 
wordt de vraag gesteld welke beheersinstrumenten door het bouwplaatsmanagement toegepast dienen te 
worden om de factor tijd te beheersen en daarmee vertraging in het bouwproces te voorkomen. Om risico’s 
weg te nemen kan geïnvesteerd worden in preventieve maatregelen ter voorkoming en beperking hiervan. 
 
Voor het beheersen van de bouwtijd zijn verschillende beheersinstrumenten ofwel planningshulpmiddelen 
voor handen. In paragraaf 1.4 worden een tweetal van deze hulpmiddelen vanuit hun theorie omschreven.  

1.4 Hulpmiddelen voor het beheersen van de uitvoeringstijd 

 
Voor aanvang van de werkzaamheden dient ter voorbereiding een aantal documenten opgesteld te worden 
voor het beheersen van de uitvoeringstijd. In de literatuur staan over het beheersen van de uitvoeringstijd de 
volgende methoden benoemd om sturing aan het proces te geven5. Een bouwtijdberekening, productiesche-
ma, contractschema en ploegenschema zijn hiervan voorbeelden. Deze middelen sturen op verschillende ei-
genschappen welke gerelateerd zijn aan de factor tijd. Normaliter kent een bouw gerelateerde planning de 
factor tijd in de eenheid van dagen. Daarbij is er een verschil te maken in de eenheid tussen werkbare dagen 
en onwerkbare dagen. 
 
Voor het uitzetten van de factor tijd, waarmee het bepalen en vastleggen van de uitvoeringstijd verricht kan 
worden, voldoet het strokenschema aan de meeste verwachtingen. Met de toepassing in alle fases van het 
bouwproces en de mogelijkheid tot het aanbrengen van een verdere detaillering per fase maakt het dit middel 
uitermate geschikt in het gebruik voor de beheersing van de uitvoeringstijd. De methode van het stroken-
schema is bruikbaar voor het opstellen van de volgende tijdsschema’s:  
 
 Bouwtijdberekening 
Met de factor tijd wordt in de bouwtijdberekening grofweg de opleverdatum bepaald. Aan de hand van ken-
getallen bepaalt men met behulp van een rekenmodel de uitvoeringstijd. Op deze manier wordt de duur van 
alle werkzaamheden bepaald en kunnen gemakkelijk alternatieven worden doorgerekend. Met het productie-
schema wordt de benodigde productiecapaciteit gerelateerd aan de factor tijd. Dit schema wordt opgesteld 
voor aanvang van de werkzaamheden als richtlijn voor het projectteam. 
 
 Productieschema 
In het productieschema wordt de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van de werkzaamheden gepland. 
Deze planning wordt voor aanvang van de werkzaamheden opgesteld en dient als richtlijn voor het project-
team. 
 
 Contractschema 
In het contractschema wordt de uitvoeringstijd van het te realiseren bouwwerk vastgelegd. Hierin staan de 
verschillende productie hoofdprocessen voor de gehele bouwtijd weergegeven en worden de doorlooptijden 
zichtbaar gemaakt.  
                                                
5 Ontleend aan het boek Jellema 12B. In hoofdstuk 10 staan de diverse hulpmiddelen voor het bewaken van de bouwtijd omschreven. 
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 Ploegenschema 
Het ploegenschema is een korte termijn planning waarmee het projectteam voorziet in het zo optimaal in-
plannen van de beschikbare ploegen op de bouwplaats. 
 
De NEN 2574 omschrijft de fasering van het in bouwproces6. Voor het beheersen van deze fasering kunnen 
verschillende, meer gedetailleerde planningen worden gebruikt. In tabel 2 staan verschillende planningshulp-
middelen uitgezet tegenover de fasen in het bouwproces zoals de NEN 2574 omschrijft.  
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Overall planning    x x x  x x     

6 weken planning         x x    

Ruwbouw planning          x    

Afbouwplanning          x    

Ploegenschema          x x   

Inkoopschema         x x    

Tekeningenschema        x x     

Meerjarenonderhouds-
planning 

           x  

Afroepschema         x x    

Tabel 2: Het gebruik van verschillende soorten planningshulpmiddelen uitgezet tegen de verschillende fasen in het bouwproces volgens 
de NEN 2574. 
 
Met het opstellen van deze planningen is men nog niet in staat de bouwtijd te beheersen. Hiervoor dienen de 
optredende verstoringen gemonitord en gedocumenteerd te worden. Het bewaken van de voortgang gebeurt 
door het rapporteren van afwijkingen op het productieschema en contractschema. Met het herzien van de 
ploegenschema’s kan ingespeeld worden op de geconstateerde afwijkingen om het uitvoeringsproces te kun-
nen bijsturen. Het gebruik van een strokenschema ofwel balkenschema voor de weergave van deze verschil-
lende tijdsschema’s is een gangbaar hulpmiddel in de bouwsector. In de volgende subparagraaf wordt de me-
thode van het gebruik van een strokenschema beschreven.  

1.4.1 Strokenplanning 
 
De meest gebruikte traditionele planning en procesmanagement vorm is een strokenplanning, waarbij proces-
stappen volgtijdig worden ingepland. Een strokenplanning voor het visualiseren van de verschillende tijds-
schema’s kent verschillende eigenschappen. Zo is deze planning voorzien een tijdschaal waarin een kalender-
schaal, afhankelijk van het soort werkzaamheden een prognoseschaal en een productieschaal zijn opgeno-
men. Als werkzaamheden weersafhankelijk zijn is het aantal werkbare dagen ten opzichte van de kalender-
schaal beperkt wat in de prognoseschaal uiteen wordt gezet. Daarnaast geeft de productieschaal in de plan-
ning het aantal daadwerkelijke werkdagen aan. Alle tijdsschalen zijn aan de bovenzijde van de strokenplan-
ning gepositioneerd. Aan de linkerkant staan in een kolom van boven naar beneden de werkzaamheden 
weergegeven, de zogenoemde bewerkingslijst. De volgorde van werkzaamheden kunnen bepaald worden 

                                                
6 Ontleend aan het boek Jellema 12B. In figuur 1.1 staat de fasering van het bouwproces volgens de NEN 2574 weergegeven. 
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naar technische aspecten, organisatorische aspecten en op basis van vaste data. Vanuit de linker kolom staan 
per regel in het schema de tijdsduur van de bewerking met een balk weergegeven. Veelal wordt met een 
strokenplanning het totale project in de tijd uitgezet. In afbeelding 1 staat een strokenplanning weergegeven. 

 
 
Afbeelding 1: Weergave van de tijdsschaal, bewerkingenlijst en het schema uit een strokenplanning. 
 
Bij het bepalen van de tijdsduur door de onderaannemers wordt veelal een weloverwogen reservetijd inge-
bouwd. Hierop heeft de  bouwkundig hoofdaannemer geen inzicht maar rekent wel onbewust met dit gege-
ven in zijn planning. Dit zorgt voor een langere weergave van de bewerkingstijd op de planning dan daadwer-
kelijk noodzakelijk zal zijn. Met deze buffertijd voorziet een onderaannemer in onvoorziene zaken die gedu-
rende het proces kunnen optreden7. Het opstellen van een planning door de bouwkundig hoofdaannemer 
waaraan alle partijen zich moeten conformeren wordt ook wel het “First Planner System” genoemd. De voort-
gang van de werkzaamheden kan op de strokenplanning worden gevisualiseerd middels het tekenen van een 
standlijn welke meestal wekelijks wordt geactualiseerd. Aan de hand van het kritieke pad en de standlijn in 
een strokenplanning kan bepaald worden op welke onderdelen het proces bijgestuurd dient te worden om zo 
op de vooraf bepaalde datum het project te kunnen opleveren.  

1.4.2 Lean planning 
 
Een Lean planning is opgebouwd uit alle individuele bewerkingen welke middels een geplakte ‘gele’ notitie 
sticker zijn weergegeven. Het plakken van de ‘gele’ notitie stickers gebeurt gezamenlijk op een bijeenkomst 
waarbij het projectteam en ketenpartners aanwezig zijn. Hierdoor wordt kennis en kunde van iedere keten-
partner gebruikt bij de inrichting van het proces door het opstellen van één gezamenlijke planning. De in het 
proces voorkomende bewerkingen worden naar de planning vertaald middels een ‘gele’ notitie sticker. Iedere 
juist ingevulde notitie sticker beschrijft een bewerking met de informatie van Wie, Wat, Waar en Hoeveel man 

                                                
7 Ontleend aan RRBouwrapport 129, Gedistribueerde afstemming in de bouw. 
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benodigd is/zijn om deze bewerking uit te kunnen voeren. Iedere ketenpartner plakt zijn of haar sticker op de 
het moment dat deze het werk gaat uitvoeren, hiervoor is meestal een wand voorzien van een groot stuk pa-
pier met daarop een relevante tijdsschaal. Na de plaksessie met ketenpartners worden voor het gebruik veelal 
de vellen papier met geplakte notitie stickers gedigitaliseerd. Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van een 
spreadsheet welke eenvoudig is in te richten om de vertaalslag van “geplakte” notitie sticker naar beeld-
scherm en printbare versie te maken. Op afbeelding 2 staat een voorbeeld van een “gestickerde” Lean plan-
ning, zoals wordt gebruikt in het uitvoeringsproces8. Deze methode van plannen wordt ook wel het “Last 
Planner System” genoemd. 
 
In een Lean planning worden de werkzaamheden van een gedeelte van een project gepland, bijvoorbeeld één 
woning, één verdieping, een vleugel of vloerveld. Bij het opstellen hiervan streeft men naar een hoeveelheid 
van werkzaamheden die in een keer te realiseren zijn om repetitie in het proces te verkrijgen. Deze verzame-
ling van werkzaamheden worden ook wel “kleine batches” genoemd9. Met deze kleinere oplevereenheden 

ontstaan kleinere intervallen waardoor er eerder met de vervolgwerkzaamheden gestart kan worden. 
 
Het Lean bouwen ontwikkelt zich ondertussen als trend in de bouwsector. Het inzetten van deze methode 
moet zorgen voor minder hiërarchie tussen organisaties, meer flexibiliteit en een intensiever samenwerken 
met vaste ketenpartners in het bouwproces. Tevens sluit deze methode aan op de veranderende contract-
vormen in de bouwsector voor het aanbesteden en uitvoeren van werkzaamheden. De toepassing van Lean 
bij bouwen is innovatief waardoor de toepassing veel ontwikkeling doormaakt in de huidige bouwsector. 
Hoewel het toepassen van deze methodiek nog deels in de kinderschoenen staat10 gaan steeds meer partijen, 
na ervaren te hebben welke voordelen dit met zich meebrengt, over tot de implementatie. De beoogde voor-

                                                
8 Foto verkregen via C.M. de Bruijn. 
9 Zie bijlage I, onder “Lean planning”. 
10 Ontleend aan het artikel “Doorvoeren van Lean bouwen kost minimaal tien jaar” uit de Cobouw van 4 oktober 2012. In de eerste para-
graaf wordt omschreven dat huidige Lean gebruikers van elkaar leren door het uitwisselen van hun ervaringen om zo bij te dragen de 
bouwsector te bewegen tot het gebruik van Lean. 

Afbeelding 2: Een gestickerde Lean planning 
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delen stuiten op praktische en arbeidscultuur gerelateerde problemen. Het zoeken is naar een oplossing voor 
het gebruik van een Lean planning voor het beheersen van optredende verstoringen in de processtroom tij-
dens het uitvoeren van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden.  

1.5 Planningssoftware 

De afgelopen decennia heeft in de bouwsector de automatisering van procesmanagement nog meer zijn in-
trede gedaan. Naast communicatie, digitaal tekenen, calculatie en documentmanagement wordt tegenwoordig 
de projectbeheersing steeds vaker vanaf een scherm uitgevoerd. Hiervoor is diverse software geschreven om 
een snelle digitale vertaling te maken en om de informatie daarna op verschillende manieren te generen. Voor 
het digitaal opstellen van planningen bestaan er diverse mogelijkheden. CTB xRM is leverancier en dienstver-
lener van Asta Powerproject, speciaal ontworpen software voor projectmanagement en het plannen van pro-
jecten. Het is een krachtig instrument en het helpt bedrijven projecten op tijd en binnen budget te leveren. 
CTB xRM levert en adviseert niet alleen Asta Powerproject, maar is tevens Microsoft partner en helpt bedrij-
ven in de bouw, techniek en offshore om structureel bedrijfsrendement te verhogen. 
 
Als aanvulling op het bestaande programma Asta Powerproject bestaat er een sjabloon om direct na de Post-
it Sessie deze te digitaliseren en te verspreiden. Door het opmaken van de gestickerde planning in een origi-
neel planningsprogramma is het vervolgens ook eenvoudig om mogelijke wijzigingen of optimalisaties door te 
voeren. Daarnaast bestaan er verschillende mogelijkheden de planning te visualiseren. Op afbeelding 4 staan 
voorbeelden van de visualisatie van een digitale Lean planning in Asta Powerproject weergegeven11. Deze 
beide voorbeelden geven het principe weer van de verschillende mogelijkheden van het visualiseren van een 
Lean planning. Als eerste staat een sortering in de Lean planning weergeven naar werkzaamheden per loca-
tie/object, als tweede staat een sortering in een Lean planning weergeven naar werkzaamhe-
den/onderaannemer. 
 
Op beide voorbeelden zijn de digitaal geplakte Post-it stickers te zien, waar op het eerste voorbeeld wordt 
aangegeven wat de verschillende werkzaamheden op één locatie/object zijn. De kleur van de Post-it sticker 
geeft hier aan door welke onderaannemer de werkzaamheden uitgevoerd worden. In de tabel aan de linker-
zijde van de planning en op de Post-it sticker is aanvullende informatie te vinden over wie, wat, waarmee en 
met hoeveel man de werkzaamheden uitgevoerd worden. In de afbeelding geeft het rode kader deze sorte-
ring weer. 
 
In het tweede voorbeeld staat een onderverdeling per onderaannemer weergegeven waar in de tabel aan de 
linkerzijde van de planning de specifieke werkzaamheden opgesomd staan. Nu zijn de, van oorsprong geplak-
te, Post-it stickers in de planning vervangen door balken welke met kleur de locatie/object aangeven. Verder 
dragen deze balken de informatie wat, waar, waarmee en met hoeveel man de werkzaamheden uitgevoerd 
dienen te worden. In de afbeelding geeft het blauwe kader deze sortering weer. 
 
In beide afbeeldingen staan de digitaal geplakte Post-it stickers, willekeurig van kleur, weergeven met elke 
een individueel nummer. Daarnaast heeft elke sticker een indeling voor het invullen van de projectinformatie. 
Hierbij is ruimte gecreëerd om antwoord gegeven op de vragen, Wat, Wie, Waarmee, Hoeveel, Waar en Man-
uren om een bewerking als onderdeel van het proces aan de planning te kunnen toevoegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
11 Schermafbeeldingen verkregen via CTB xRM. 
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Afbeelding 4: Twee voorbeelden van de visualisatie van een digitale Lean planning in Asta Powerproject. 
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Verdere mogelijkheden van het werken met een digitale Lean planning is het sorteren, schakelen tussen 
“Post-it” weergave en “balkenplanning” en het gemakkelijk, digitaal, kunnen verspreiden van de planning tus-
sen de betrokken ketenpartners. Er wordt naast Asta Powerproject ook andere software gebruikt om, speci-
fiek voor de bouwsector, Lean te plannen, onder andere MS Excel en KYP worden hiervoor gebruikt.  
 
De software MS Excel is van oorsprong een rekenprogramma en beschikt over rekenbladen die zijn in te rich-
ten als onderlegger voor een planning. Deze rekenbladen zijn vrij indeelbaar om een planning naar eigen be-
hoefte in te richten. De gemaakte onderleggers worden als witdruk gebruikt om tijdens het opstellen van een 
Lean planning de Post-it stickers te plakken. Na het plakken van de Post-it stickers kan er vervolgens door-
middel van het in MS Excel inkleuren van cellen en het invoeren van tekst een Lean planning gedigitaliseerd 
worden. Uiteraard is het mogelijkheid om direct in MS Excel een Lean planning digitaal op te stellen. Op af-
beelding 5 staat een Lean planning weergegeven welke is weergegeven in MS Excel12. Deze Lean planning is 
herkenbaar aan de kalenderschaal en de in kleur gevisualiseerde “geplakte Post-it stickers”. De diverse kleu-
ren staan voor de verschillende deelnemers aan het proces en staat er per sticker de locatie en de uit te voe-
ren werkzaamheden vermeld.  

Afbeelding 5: Lean planning in MS Excel 
 
KYP is software dat ondersteuning biedt bij het com-
municeren tussen de verschillende partijen die deel-
nemen aan een proces. Met KYP kan er Lean gepland 
worden doormiddel van digitale Post-it stickers in een 
digitaal document. Deze digitale informatie drager 
zorgt voor een actueel overzicht van de informatie 
dat voor iedereen altijd overal beschikbaar is. KYP 
communiceert hiervoor via MS Project en Asta Po-
werproject, stelt MS Word, MS Excel en PDF docu-
menten beschikbaar en integreert ED Controls. Voor 
het Lean plannen kent KYP een basisindeling voor de 
notatie van projectgegevens en opmaak van de plan-
ning. Afbeelding 6 toont de verschillende mogelijkhe-
den van gebruik op diverse bestandsdragers.13 
 
 
Afbeelding 6: KYP toepasbaar op diverse gegevensdragers 

                                                
12 Foto verkregen via D. Schotvanger 
13 Ontleend aan de website van KYP.nl 
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2 Knelpuntenanalyse 

Met het afnemen van “open” interviews aan een drietal ervaringsdeskundigen die vanuit de praktijk “dage-
lijks” werkzaam zijn met een Lean planning is voor dit afstudeeronderzoek een lijst met knelpunten samenge-
steld. Het karakter van de open interviews is gericht op het vergaren van informatie rondom het onderwerp 
van Lean plannen. De deskundigen laten blijken knelpunten te ervaren tijdens het opstellen en gebruiken van 
een Lean planning. Om deze data bruikbaar te maken voor dit afstudeeronderzoek is gestart met het analyse-
ren van de verkregen knelpunten waarbij gebruik is gemaakt van de Porras analysemethodiek14. Op basis van 
de resultaten uit deze analyse is de uiteindelijke probleemstelling voor dit afstudeeronderzoek geformuleerd. 
Dit hoofdstuk toont het planningsproces, de knelpunten en de verrichte analyse van de opgetreden knelpun-
ten. 

2.1 Weergave van het planningsproces 

Het proces van opstellen en gebruiken van een Lean planning voor procesbeheersing van de uitvoering van 
renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden is schematisch weergegeven middels de SADT- methodiek 
(Structured Analysis and Design Technique)15 en staat hierna in afbeelding 7 weergegeven. Vanuit deze pro-
cesweergave zijn de te doorlopen stappen weergegeven om tot het opstellen en gebruiken van een Lean 
planning te komen. Voor het verloop van dit proces is een aanname gedaan die gebaseerd is op de “open” 
interviews met de deskundigen. Hiermee is een algemene voorstelling gemaakt die dient als vertrekpunt in dit 
afstudeeronderzoek. 
 
Na het houden van de “open” interviews zijn voorafgaand aan het uitvoeren van de analyse methode van Por-
ras de knelpunten in het SADT- schema met de procesweergave rondom het opstellen en gebruik van een Le-
an planning gepositioneerd. Afbeelding 8 geeft hierna een weergave van het SADT-schema voorzien van op-
tredende knelpunten. Hierop is duidelijk te zien waar zich in het proces van opstellen en gebruiken van een 
Lean planning knelpunten voordoen. 
 
 

                                                
14 Uit “Stream Analyses” van Jerry I. Porras 
15 Ontleend aan dictaat Uitvoeringstechniek 1 



Eindrapportage | Afstudeerproject | 7RR37 

 

11 

Afbeelding 7: Weergave van het Lean planningsproces in SADT. 
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Afbeelding 8: Weergave van het Lean planningsproces in SADT met bijbehorende knelpunten. 
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2.2  Analysemethodiek van Porras 

Deze analysemethode bepaald op een systematische wijze de “oorzaak – gevolg” relaties tussen verkregen 
knelpunten. Hieronder staat stapsgewijs de uitgevoerde analysemethode van Porras weergegeven, theorie 
van deze analysemethode is als bijlage III toegevoegd. 
 
 Verzamelen van knelpunten 
 
De knelpunten voor het uitvoeren van deze analyse zijn verkregen uit gesprekken in een “open” interview met 
de ervaringsdeskundigen. Hiervoor is gesproken met Cor de Bruijn van BuroOP+, Hilda Wortman van CTB 
xRM en Dick Schotvanger van HEMUBO B.V. Deze gesprekken hebben een grote hoeveelheid aan informatie 
opgeleverd welke vervolgens geanalyseerd zijn middels deze methode. 
 
 Keuze voor knelpunten 
 
De analysemethodiek van Porras biedt voorafgaand aan het uitvoeren van de analyse de mogelijkheid om een 
keuze te maken uit de verkregen knelpunten. Er kan dan bepaald worden of sommige knelpunten een nage-
noeg gelijke dekking hebben of incidenteel voorkomen. Hieruit ontstaat dan een definitieve opsomming van 
knelpunten. Er is tot de onderstaande tabel 3 met knelpunten gekomen waarbij geen samenvoeging of voor-
afgaande selectie heeft plaatsgevonden. Het is een verzameling van zuivere knelpunten vanuit de open inter-
views. 
 
 Knelpunten bij het opstellen van een Lean planning 
#1 Bij aanvang van de Lean Planning Sessie zijn nog niet alle gegevens uit de warme opname beschik-

baar. 
#2 De deelnemers aan de Lean Planning Sessie zijn onvoldoende voorbereid, deze hebben geen idee van 

de te verrichten werkzaamheden. 
#3 De deelnemers aan de Lean Planning Sessie zijn ongemotiveerd  door opgedane ervaringen uit het 

verleden. 
#4 De deelnemers aan de Lean Planning Sessie stellen zich terughoudend op, spreken niet uit wat binnen 

hun kunnen ligt en houden bepaalde reserves. 
#5 De deelnemers aan de Lean Planning Sessie voeren zelf de werkzaamheden  niet uit, waardoor infor-

matie overdracht ontbreekt en in de uitvoering de werkzaamheden  ineens onder andere condities ge-
schiet. 

#6 De deelnemers aan de Lean Planning Sessie ervaren deze vaak als inefficiënte bijeenkomsten,  er 
moet veel op elkaar gewacht worden. 

#7 De deelnemers nemen na de Lean Planning Sessie hun oude gedrag weer aan, waarin verantwoorde-
lijkheden worden afgeschoven. 

#8 De deelnemers aan de Lean Planning Sessie vaak gericht zijn op de kortste doorlooptijd, er is geen 
bewustwording  van speling in de planning voor bijvoorbeeld droogtijd. 

#9 De deelnemers aan de Lean Planning Sessie besteden onvoldoende aandacht aan logistiek, transport 
en elkaars werkzaamheden. 

#10 De deelnemers aan de Lean Planning  Sessie ervaren onduidelijkheid  over de werkzaamheden  die 
weersafhankelijk  zijn, hiervoor zijn geen voorzieningen opgenomen in de Lean planning. 

#11 Het digitaliseren van de geplakte stickers na de Lean Planning Sessie is een extra bewerking. 
#12 Het is onduidelijkheid wie van de deelnemers aan de Lean Planning Sessie het totaaloverzicht  heeft 

en bewaakt, dit kan resulteren in het veranderen van geplakte stickers door de hoofdaannemer  zon-
der dat hiervan iedereen op de hoogte gebracht wordt. 

 
 
 Knelpunten bij het gebruik van een Lean planning 
#13 Het is onduidelijk voor de deelnemers aan het uitvoeringsproces hoe te handelen in relatie tot de Le-

an planning wanneer bewoners geen gehoor geven aan gemaakte afspraken over aanwezigheid in de 
woning op het moment van uitvoeren van de werkzaamheden. 

#14 Het is onduidelijk voor de deelnemers aan het uitvoeringsproces hoe te handelen in relatie tot de Le-
an planning wanneer geconstateerd wordt dat de gegevens uit de warme opname van slechte kwali-
teit zijn. 
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#15 Het is onduidelijk voor de deelnemers aan het uitvoeringsproces hoe te handelen in relatie tot de Le-
an planning wanneer onvoorziene zaken geconstateerd worden zoals de aanwezigheid van asbest, 
zelf aangebrachte voorzieningen door bewoners of de invloed van de Flora- en Fauna wetgeving . 

#16 Het is onduidelijk voor de deelnemers in het uitvoeringsproces hoe te handelen wanneer de werk-
zaamheden  sneller verlopen ten opzichte van de geplande werkzaamheden in de Lean planning. 

#17 Het is onduidelijk of er naast de Lean planning ook nog andere planningen, zoals het zes wekensche-
ma, noodzakelijk zijn om het uitvoeringsproces  te kunnen sturen. 

#18 Het ontbreekt de deelnemers aan de Lean Planning sessie aan het integraal denken, veelal kijkt men 
naar eigen optimalisatie en niet naar dat van anderen. 

#19 De Lean planning is onvoldoende constant, er bestaan veel lege ruimtes in de planning (dalen) en 
veel werkzaamheden die samenvallen (pieken).   

#20 De stroom van werkzaamheden aan interieur en exterieur van het bouwwerk zijn in de Lean planning 
onvoldoende op elkaar afgestemd. 

#21 Het uitvoerend personeel is zich vaak niet bewust van het belang van gemaakte afspraken. 
#22 De Lean planning is opgesteld zonder de aanwezigheid van het uitvoerend personeel. 
#23 Het handmatig moeten verwerken van de gegevens op de Lean planning na het monitoren van de 

werkzaamheden. 
#24 In de Lean planning ontbreekt het aan een vast moment waarop de planning tussentijds geëvalueerd 

kan worden om waarnodig optimalisaties in het proces te kunnen doorvoeren.  
#25 Het is nog niet mogelijk om de voortgang van de werkzaamheden op een Lean planning door een 

projectleider op afstand te kunnen monitoren. 
#26 Het ontbreekt aan een vaste structuur voor het noteren van gegevens op de Post-it sticker. 
#27 De hoeveelheid tekst op de Post-it sticker is vaak te groot.  
#28 De ingevulde werkzaamheden op de Post-it duiden meerdere locaties aan.  
#29 In een Post-it gestickerde planning ontbreekt het overzicht en het inzicht van het project en de loca-

ties. 
#30 In een Post-it gestickerde planning is het onmogelijk wijzigingen door te voeren. 

 
Tabel 3: Opsomming van definitieve knelpunten bij het opstellen en gebruiken van een Lean planning. 
 
Met de hierboven beschreven definitieve knelpunten vanuit de open interviews volgt een volgende stap in de 
analysemethodiek van Porras, het leggen van relaties tussen de knelpunten. 
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 Relaties tussen knelpunten 
 
De oorzakelijke verbanden zijn gelegd door alle knelpunten ten opzichte van elkaar te vergelijken en hierin 
het verband en de richting van het verband te bepalen. De verbanden zijn bepaald aan de hand van de ob-
servatie en de verwachtingen. De gelegde verbanden tussen de knelpunten staan weergegeven in tabel 4. 
Hierbij is aangegeven of er een onderling verband bestaat qua oorzaak, (horizontale as), ten opzichte van het 
gevolg, (verticale as). 
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29                           x x   

28         x                 x     

27                          x     

26                               
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24            x      x             
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Tabel 4: Kruistabel met oorzakelijke verbanden tussen de knelpunten 
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 Het stroomdiagram 
  
Het uiteindelijk visueel maken van de Porras analysemethodiek gebeurt in het stroomschema. Voor het analy-
seren van de vastgestelde knelpunten rondom het opstellen en het gebruiken van een Lean planning is het 
stroomschema onderverdeeld in een viertal kolommen. Hierin is een onderverdeling gemaakt naar onderwer-
pen die van belang zijn in deze processen. Voor invulling van het stroomschema zijn de onderstaande onder-
werpen toegepast: 
 Organisatie. Deze kolom geeft alle knelpunten weer die optreden binnen de organisatieonderdelen die  
 deelnemen aan het opstellen en gebruiken van een Lean planning. 
 Proces. Deze kolom geeft alle knelpunten weer die betrekking hebben op de huidige manier van uitvoeren 

van het opstellen en gebruiken van een Lean planning. 
 Middel. Deze kolom geeft alle knelpunten weer die van toepassing zijn op de Lean planning. 
 Informatie. Deze kolom geeft alle knelpunten weer die betrekking hebben op de inhoudelijke gegevens 

die benodigd zijn bij het opstellen en gebruiken van een Lean planning. 
  
In afbeelding 7 staat het stroomschema van Porras weergegeven met daarin aangegeven de knelpunten die 
optreden bij het opstellen en gebruiken van een Lean planning. Daarmee worden de onderlinge verbanden 
tussen de knelpunten vanuit de kruistabel visueel inzichtelijk gemaakt. 
 
 Knelpuntverhalen 
 
In de analysemethodiek van Porras wordt onder een knelpuntenverhaal verstaan het verband dat vanuit een 
symptoom te herleiden is naar het kernprobleem. Dit wordt verkregen door in een stroomschema de onder-
linge relaties vanaf een symptoom, tegen de richting van “oorzaak – gevolg” in tot aan het kernprobleem, 
weer te geven. Hieronder staan de knelpuntverhalen met de betreffende kernproblemen, problemen en symp-
tomen zoals uit de analyse voortkomt beschreven. 
 
Als resultaat zijn een vijftal knelpuntverhalen te onderscheiden, voor ieder kernprobleem één knelpuntverhaal. 
De onderstaande knelpuntverhalen zijn afgeleid met behulp van de Porras analysemethodiek:  
 “Ontbreken van structuur voor noteren van gegevens op een Post-it sticker”; 
 “Informatiehoeveelheid uit warme opname bij aanvang LPS”; 
 “Bevoegdheden en verantwoordelijkheden tijdens LPS”; 
 “Aanwezigheid van bouwplaatspersoneel tijdens LPS”; 
 “Motivatie van deelnemers LPS”; 
 
De hierboven genoemde knelpuntverhalen staan hieronder individueel uitgeschreven. 
 
 Knelpuntenverhaal “Ontbreken van structuur voor noteren van gegevens op een Post-it sticker” 
 
Bij het opstellen van een Lean planning is het de bedoeling dat de werkzaamheden worden aangegeven op 
Post-it stickers die vervolgens geplakt worden op vellen papier voorzien van een kalenderschaal. Bij het op-
stellen van deze planning gedurende een LPS komen een aantal knelpunten naar voren. Zo worden de door 
de deelnemers aan de LPS de beschrijving van uit te voeren werkzaamheden op één Post-it sticker gebruikt 
voor meerdere locaties [#28]. Daarbij is de omschrijving van de werkzaamheden op de Post-it sticker [#27] 
vaak te uitgebreid. Na het plakken van alle Post-it stickers op de Lean planning blijkt ook vaak dat, door deze 
ongestructureerde werkwijze en structuurloze informatieborging, het ontbreekt aan voldoende overzicht en 
inzicht in de uit te voeren werkzaamheden [#29]. Bij de deelnemers aan de LPS en later in de uitvoeringsfase 
roept het vragen op of een Lean planning volstaat voor het beheersen van het uitvoeringsproces of dat er an-
dere planningen bij benodigd zijn. Het plakken van Post-it stickers tijdens een LPS geeft alle deelnemers de 
mogelijkheid de planning zo optimaal mogelijk te maken. Het plakken en herzien van een geplakte Post-it 
sticker draagt bij aan de totstandkoming van een, voor dat moment, zo optimaal mogelijke planning. Het bor-
gen van de gemaakte afspraken in deze planning wordt veelal gedaan door deze te fotograferen of te digitali-
seren in een spreadsheet. De Lean planning hangt dan ook meestal in een speciaal ingerichte ruimte op de 
bouwplaats waar dagelijks door de betrokken partijen de stand van zaken wat betreft de werkzaamheden 
wordt besproken. Het is daardoor voor bijvoorbeeld stafpersoneel buiten de bouwplaats onmogelijk om op de 
voortgang van de werkzaamheden in de planning te monitoren [#25]. Daarnaast wordt het digitaliseren van 
een geplakte Post-it sticker na de LPS als een extra bewerking gezien [#11]. Het komt erop neer dat een al-
leen met Post-it geplakte Lean planning het niet toelaat om wijzigingen door te voeren [#30] door de hoge 
bewerkelijkheid hiervan. Daarbij is het bij het gebruik van de planning in de uitvoeringsfase niet mogelijk om, 
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na het monitoren van de werkzaamheden, digitaal wijzigingen door te voeren [#23] als er gebruikt gemaakt 
blijft worden van geplakte planningen. De benoemde knelpunten uit dit deel van de analyse zijn toe te ken-
nen aan het feit dat de gegevens over de uit te voeren werkzaamheden tijdens het plannen door de deelne-
mers aan de LPS ongestructureerd op de Post-it stickers worden geschreven [#26]. 
 
Het stroomdiagram met daarin het knelpuntenverhaal “Ontbreken van structuur voor noteren van gegevens 
op een Post-it sticker” staat weergegeven in afbeelding 8. Dit knelpuntenverhaal is met rood omkaderd. 
 
 Knelpuntenverhaal “Informatiehoeveelheid uit warme opname bij aanvang LPS” 
 
Om in de LPS gezamenlijk een Lean planning te kunnen maken is het belangrijk te weten welke werkzaamhe-
den uitgevoerd moeten worden. Bij het uitvoeren van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden wordt 
deze informatie verkregen vanuit de warme opname. Hierbij wordt per woonadres de bouwkundige staat be-
paald van waaruit de exacte hoeveelheid werkzaamheden benoemd kunnen worden. Het zal dan ook ondui-
delijk zijn hoe de Lean planning gebruikt moet worden wanneer de gegevens uit die warme opname niet 
kloppend zijn [#14]. In de uitvoeringsfase zal hier men hierop ingesteld moeten zijn, kunnen er bijvoorbeeld 
zomaar aanpassingen op Lean planning gedaan worden? Deze noodzakelijke informatie maakt desondanks 
het plannen ingewikkeld doordat er nooit een constante factor in de hoeveelheid werkzaamheden zal zitten 
[#19]. De staat van onderhoud en keuzemogelijkheid aan opties zoor de bewoners zal nooit op elk woon-
adres gelijk zijn. Bij aanvang van de LPS is dan ook gebleken dat lang niet altijd een volledige warme opname 
is uitgevoerd en daardoor de benodigde informatie ontbreekt [#1]. 
 
Het stroomdiagram met daarin het knelpuntenverhaal “Informatiehoeveelheid uit warme opname bij aanvang 
LPS” staat weergegeven in afbeelding 9. Dit knelpuntenverhaal is met donkerblauw omkaderd. 
 
 Knelpuntenverhaal “Bevoegdheden en verantwoordelijkheden tijdens LPS” 
 
Kenmerkend voor het Lean plannen is dat er tot op dag niveau, of zelfs minder, werkzaamheden gepland 
worden. Door het groepsproces dat een LPS kent is iedereen gelijktijdig bezig met zijn of haar discipline en de 
omgeving vanwaar zich het op dat moment in het proces afspeelt. Hierdoor is het mogelijk dat op een mo-
ment onduidelijkheid ontstaat bij de deelnemers over wie er het overzicht in dit planningsproces bewaakt 
[#12]. In de uitvoeringsfase, bij het gebruik van de Lean planning, is het ook niet duidelijk welke mogelijkhe-
den de Lean planning biedt voor het doen van aanpassingen. Het ontbreekt aan een vast moment voor eva-
luatie en het mogelijk doorvoeren van optimalisaties in de Lean planning [#24]. Hierna start de uitvoeringsfa-
se waar vanaf dat moment daadwerkelijk met de planning gewerkt moet gaan worden. Tot dit moment is 
voor iedereen alles duidelijk geweest, vervolgens vallen de deelnemers uit de LPS terug in hun oude gedrag 
door het afschuiven van verantwoordelijkheden [#7]. 
 
Het stroomdiagram met daarin het knelpuntenverhaal “Bevoegdheden en verantwoordelijkheden door deel-
nemers tijdens LPS” staat weergegeven in afbeelding 10. Dit knelpuntenverhaal is met lichtblauw omkaderd. 
 
 Knelpuntverhaal “Aanwezigheid van bouwplaatspersoneel tijdens LPS” 
 
Tijdens een LPS is niet altijd de juiste persoon vertegenwoordigd om de gezamenlijke Lean planning op te 
stellen. Het opstellen van de Pos-it planning dient te gebeuren door de mensen die de uitvoeringsfase voor 
hun rekening nemen, zoals timmerlieden van de hoofdaannemer of voormannen van de verschillende onder-
aannemers. Bij afwezigheid van deze mensen, en daarmee ook hun kennis en kunde kan er geen reële plan-
ning worden opgesteld. Met het op deze manier opstellen van de Lean planning is er veelal alleen oog voor 
een snelle doorlooptijd en geen bewustwording van speling voor bijvoorbeeld droogtijd in de planning [#8]. 
Daarbij is er bij de deelnemers aan de LPS onvoldoende aandacht voor transport, logistiek en elkaars werk-
zaamheden [#9]. Voor het uitvoeren van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden is zeker aandacht 
benodigd om juiste werkstromen te generen in woonwijken of flatgebouwen. Als deelnemers aan de LPS niet 
direct betrokken zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden, zullen de gemaakte afspraken overgedragen moe-
ten worden. Het onvolledig overdragen van informatie door deelnemers aan de LPS resulteert in het onder 
andere condities laten geschieden van werkzaamheden [#5] door uitvoerend personeel. Daarbij komt het ook 
voor dat het bouwplaatspersoneel uiteindelijk hun eigen plan trekt doordat zij op andere voorwaarden werken 
als onderaannemer van de onderaannemer. Het uitvoerend personeel is onbewust van het belang van ge-
maakte afspraken [#21], wat storende gevolgen heeft voor de procesvoortgang. Het uitvoerend personeel zal 
in de uitvoeringsfase de Lean planning moeten gaan gebruiken als procesbeheersmiddel. Er bestaat nog veel 
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onduidelijkheid over het gebruik van de Lean planning in deze fase bij het optreden van onvoorziene zaken 
[#15]. In het verlengde hiervan is het onduidelijkheid hoe er met de Lean planning moet worden omgegaan  
wanneer bewoners niet thuis zijn [#13]. Evenals hoe er met de Lean planning moet worden omgegaan wan-
neer de werkzaamheden sneller verlopen dan de geplande werkzaamheden [#17]. De knelpunten uit dit deel 
van de analyse tonen dan ook aan dat de Lean planning veelal wordt opgesteld zonder aanwezigheid van 
bouwplaatspersoneel [#22]. 
 
Het stroomdiagram met daarin het knelpuntenverhaal “Aanwezigheid van bouwplaatspersoneel tijdens LPS” 
staat weergegeven in afbeelding 11. Dit knelpuntenverhaal is met geel omkaderd.  
 
 Knelpuntenverhaal “Motivatie van deelnemers LPS” 
 
Bij het opstellen van een Lean planning is een volledige inzet vereist van alle betrokken partijen. In sommige 
gevallen is het onmogelijk om tegelijk aan dit planningsproces te werken. De LPS wordt dan ook wel eens 
door de deelnemers als inefficiënt ervaren door de vele wachttijden [#6]. Met het plannen komt het ook voor 
dat er een juiste afstemming tussen de werkzaamheden aan het interieur en exterieur [#20] ontbreekt. Het 
plannen geschiedt dan afzonderlijk op detail niveau dat raakvlakken tussen deze beide over het hoofd gezien 
worden. Met het plannen tijdens de LPS wordt ook een gereserveerde houding door deelnemers aangehou-
den [#4], ze laten niet altijd het achterste van hun tong zien. Het is voor velen nog altijd een leerproces en 
niet altijd duidelijk wat de verwachtingen zijn tijdens de LPS bijeenkomsten. Het ontbreekt sommige deelne-
mers dan ook aan integraal denken [#18] om het gehele proces samen naar een hoger niveau te brengen. 
Door onervarenheid komen sommige deelnemers tijdens de LPS niet goed beslagen ten ijs. Zij zijn dan onvol-
doende voorbereid en hebben geen idee van de uit te voeren werkzaamheden [#2]. Dit maakt het plannings-
proces bijzonder lastig. Bij sommige deelnemers is deze manier van werken nieuw waar anderen eerder erva-
ring hierover hebben opgedaan welke niet altijd positief zijn geweest. De knelpunten uit dit deel van de ana-
lyse tonen dan ook aan dat sommige deelnemers aan de LPS ongemotiveerd zijn door ervaringen uit het ver-
leden [#3]. 
 
Het stroomdiagram met daarin het knelpuntenverhaal “Motivatie van deelnemers LPS” staat weergegeven in 
afbeelding 12. Dit knelpuntenverhaal is met groen omkaderd. 
 
 Oplossingsrichting vanuit de analyse 
 
De afzonderlijk omschreven knelpuntenverhalen in het stroomdiagram vormen de aanleiding om tot oplossing 
van het probleem over te gaan. Voor het bepalen van de oplossingsrichting zal eerst moeten worden vastge-
steld welke kernproblemen, problemen en symptomen te beïnvloeden zijn binnen de mogelijkheden van dit 
afstudeerproject. Vanuit deze voorwaarden is het onderwerp voor dit afstudeerproject bepaald waarna tot 
onderzoek en ontwerp is overgegaan. Hieronder staat beschreven welke vastgestelde knelpunten wel en niet 
beïnvloedbaar zijn aan de hand van de vier opgenomen onderwerpen in het stroomschema; organisatie, pro-
ces, middel en informatie. Beïnvloedbare knelpunten zijn in positieve zin aan te passen doordat het afstu-
deeronderzoek op voorhand ruimte biedt voor het aandragen van een oplossing. De veelal niet beïnvloedbare 
problemen kennen een oorsprong in de traditionele cultuur die de huidige bouwsector nog altijd bezit. Deze 
problemen volgen rechtstreeks vanuit het menselijk gedrag. Het hiervoor specifiek aandragen van een oplos-
singsrichting in dit afstudeeronderzoek heeft niet de voorkeur. Uiteindelijk zijn met deze analyse methode een 
vijftal kernproblemen bepaald die bruikbaar zijn tijdens het vervolg van dit afstudeeronderzoek. 
 
 Organisatie 
 
Een aantal knelpunten betreft de organisatie rondom het opstellen en gebruiken van een Lean planning zijn 
beïnvloedbaar binnen dit afstudeerproject. Het probleem uit de analyse dat noemt dat ketenpartners tijdens 
de LPS gericht zijn op de kortste doorlooptijd en daardoor geen bewustwording hebben voor het opnemen 
van speling in de planning voor bijvoorbeeld droogtijd [#8] is een knelpunt dat beïnvloedbaar is. Evenals het 
probleem dat ketenpartners tijdens de LPS onvoldoende aandacht schenken aan logistiek, transport en el-
kaars werkzaamheden [#9] is beïnvloedbaar. Als laatste is het symptoom dat uitvoerend personeel zich on-
bewust is van het belang van gemaakte afspraken [#21] ook beïnvloedbaar. Reden hiervoor is dat na ver-
wachting met een juiste handreiking voor het opstellen en gebruiken van een Lean planning optimalisatie 
doorgevoerd kan worden en een verbeterd resultaat behaald kan worden. Het overige kernprobleem, proble-
men en symptoom is/zijn niet beïnvloedbaar binnen dit afstudeerproject vanwege de richting waarin de oplos-
sing gezocht moet worden. Zo zijn motivatie op basis van ervaring uit het verleden [#3], het onvoorbereid 
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deelnemen aan de LPS [#2], het ontbreken van integraal denken [#18] en terughoudendheid tijdens de LPS 
[4] problemen die zich op persoonlijk vlak afspelen. Het hiervoor aandragen van een oplossing waarmee de 
instelling van een persoon verandert kan worden is lastig te formuleren. In dit afstudeeronderzoek zal hier-
voor dan ook niet naar een passende oplossing gezocht worden.  
 
 Proces 
 
Naast knelpunten die betrekking hebben op de organisatie bestaan er qua proces ook een aantal kernproble-
men, problemen en symptomen die beïnvloedbaar zijn. Voor de knelpunten waarbij er onduidelijkheid ont-
staat voor de deelnemers aan het uitvoeringsproces hoe de Lean planning te gebruiken bij afwezigheid van de 
bewoners [#13] en het optreden van onvoorziene zaken [#15] zal een oplossing gezocht kunnen worden. 
Deze knelpunten zijn beïnvloedbaar binnen het afstudeerproject door aanpassingen te doen op het huidige 
proces voor het opstellen en gebruiken ven een Lean planning. Het doorvoeren van optimalisaties zal bijdra-
gen aan een verbeterd gebruik van een Lean planning voor het uitvoeren van renovatie- en grootonder-
houdswerkzaamheden. Daarnaast ontbreekt er in het huidige proces een moment waarop de opgestelde Lean 
planning geëvalueerd kan worden en waar nodig wijzigingen doorgevoerd kunnen worden [#24]. Dit knelpunt 
is beïnvloedbaar omdat het niet overeenkomstig is aan de Lean filosofie van een continu verbeter proces. De 
kernproblemen over onduidelijkheid bij deelnemers LPS over het bewaken van de verantwoordelijkheid [#12] 
en het opstellen van een Lean planning zonder de aanwezigheid van bouwplaatspersoneel [#22] zijn beïn-
vloedbaar door te zoeken naar een oplossing waarin afspraken omtrent het proces van opstellen en gebruiken 
van een Lean planning worden vastgelegd. Als laatste te beïnvloeden symptoom binnen dit onderwerp is het 
onvoldoende afstemmen van werkzaamheden aan interieur en exterieur [#20]. Hiervoor zal het proces van 
opstellen en gebruiken van een Lean planning ruimte moeten bieden om te controleren of geplande werk-
zaamheden aan interieur en exterieur met elkaar overeenkomen en of dit problemen oplevert. Met het atten-
deren op een continu verbeter proces biedt de Lean planning de mogelijkheid om met deze overeenkomsten 
rekening te houden bij het bepalen van de oplossingsrichting. Een niet beïnvloedbaar symptoom is de erva-
ring door deelnemers van een LPS dat deze inefficiënt is door de wachttijden voor het leveren van een bijdra-
ge. Dit wordt per deelnemer vaak persoonlijk opgevat waardoor het zoeken naar een universele uitwerking 
van de oplossing moeilijk te bepalen is om tot een passend resultaat te komen.  
 
 Middel 
 
Een aantal van de verkregen knelpunten heeft betrekking op het middel dat gebruikt wordt tijdens de LPS en 
het uitvoeringsproces, ofwel de Lean planning. Beïnvloedbaar is het kernprobleem dat het ontbreken van 
structuur voor het noteren van gegevens op een Post-it sticker [#26] omschrijft en het probleem van hand-
matig verwerken van gegevens op een Lean planning na monitoren van de werkzaamheden [#23]. In de uit-
werking van dit afstudeeronderzoek is ruimte om een oplossing aan te dragen waarmee de Lean planning ge-
optimaliseerd kan worden  zodat er structuur ontstaat voor de notatie van projectgegevens en deze geauto-
matiseerd verwerkt kunnen worden. Ook de volgende symptomen zijn beïnvloedbaar door het aandragen van 
verbeteringen op de bestaande Lean planning. Het gaat hierbij om de mogelijkheid tot het op afstand monito-
ren van de voortgang van werkzaamheden op een Lean planning [#25], het digitaliseren van een geplakte 
Lean planning een extra bewerking is [#11], het onduidelijk is hoe te handelen wanneer werkzaamheden 
sneller verlopen dan ze gepland zijn op een Lean planning [#16], hoe om te gaan met een Lean planning 
wanneer blijkt dat gegevens uit de warme opname onjuist zijn [#14], hoe om te springen met een Lean plan-
ning wanneer zich onwerkbaar weer voordoet [#10] en dat het onmogelijk zou zijn om aan een Post-it gestic-
kerde planning wijzigingen aan te brengen [#30]. In dit afstudeerproject zijn deze knelpunten beïnvloedbaar 
door te zoeken naar verbeterpunten en het optimaliseren van de bestaande Lean planning. 

 
 Informatie 
 
Als laatste komen de knelpunten aan bod welke betrekking hebben op de informatie die gebruikt wordt tij-
dens het proces van het opstellen en gebruiken van de Lean planning. De uit de analyse aan informatie gere-
lateerde kernprobleem, de problemen en symptomen zijn beïnvloedbaar in dit afstudeerproject. Zo kan er in 
de oplossing aangedragen worden welke projectinformatie benodigd is voor het opstellen en gebruiken van 
een Lean planning. Hierdoor is er bijvoorbeeld bekend welke informatie verkregen zal moeten worden uit de 
warme opnames [#1]. De beïnvloedbare problemen in dit afstudeeronderzoek zijn het aanpassen van te veel 
tekst op een Post-it sticker [#27], dat de notatie van werkzaamheden meerdere locaties aanduiden [#28], er 
overzicht en inzicht ontbreekt in project en locaties op een Post-it gestickerde Lean planning [#29]. Met het 
aandragen van afspraken over het gebruik en de notatie van projectinformatie tijdens het opstellen en ge-
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bruiken van een Lean planning wordt in dit afstudeerproject naar een oplossing voor deze knelpunten ge-
zocht. Tevens blijkt dat na de Lean planning sessie de hoeveelheid beschikbare informatie onvolledig is voor 
het uitvoeren van de werkzaamheden waardoor deze vaak onder andere condities geschieden [#5]. Daarbij 
blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over het gebruik van eventuele andere planningen naast de Lean planning 
om het uitvoeringsproces te kunnen sturen [#17]. In de uitwerking van dit afstudeeronderzoek zal gezocht 
worden naar een oplossing waarmee duidelijkheid gegeven kan worden aan de vereiste hoeveelheid informa-
tie die benodigd is voor het opstellen en gebruiken van een Lean planning en naar het gebruik van alternatie-
ve planningen naast de Lean planning. 
 
In afbeelding 13 staat het Porras stroomschema met beïnvloedbare en niet- beïnvloedbare kernproblemen, 
problemen en symptomen gevisualiseerd weergegeven. Hierin staan de gemaakte afwegingen gevisualiseerd 
weergegeven waarvoor binnen dit afstudeerproject naar een mogelijke oplossing gezocht is. Vanuit deze ge-
gevens staat in hoofdstuk 3 de onderzoeksverantwoording opgetekend door het formuleren van probleem- 
taak- en doelstelling met bijbehorende onderzoeksvragen. 
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Afbeelding 7: Stroomschema van Porras met daarin weergegeven de knelpunten gesorteerd naar kernproblemen, problemen en symptomen. 



7RR37 | Afstudeerproject | Eindrapportage 

 

22 

 
Afbeelding 8: Stroomschema met daarin weergegeven het knelpuntenverhaal “Ontbreken van structuur voor het noteren van gegevens op een Post-it sticker” welke met rood omkaderd is 
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Afbeelding 9:  Stroomschema met daarin weergegeven het knelpuntenverhaal “Informatiehoeveelheid uit warme opname bij aanvang LPS” welke met donkerblauw omkaderd is. 
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 Afbeelding 10:  Stroomschema met daarin weergegeven het knelpuntenverhaal “Bevoegdheden en verantwoordelijkheden tijdens LPS” welke met lichtblauw omkaderd is. 
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 Afbeelding 11:  Stroomschema met daarin weergegeven het knelpuntenverhaal “Aanwezigheid van bouwplaatspersoneel tijdens LPS” welke met geel omkaderd is. 
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 Afbeelding 12: Stroomschema met daarin weergegeven het knelpuntenverhaal “Motivatie van deelnemers LPS” welke met groen omkaderd is 
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Afbeelding 13: : Stroomschema met beïnvloedbare en niet- beïnvloedbare knelpunten gesteld binnen het kader en de mogelijkheden van het afstudeerproject 
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2.3 Vaststellen onderzoekskaders 

Dit afstudeeronderzoek richt zich op het gedeelte van het bouwproces waarin een Lean planning wordt opge-
steld en gebruikt. Inzet is de procesbeheersing bij het realiseren van renovatie- en onderhoudswerkzaamhe-
den. Het gebruik van een Lean planning op deze momenten in het proces gaat voor de diverse ketenpartners 
gepaard met onduidelijkheden. In dit afstudeeronderzoek zijn de momenten van ontstaan van deze onduide-
lijkheden benoemd als  het “grijze gebied”. Dit moment tijdens het opstellen van de Lean planning kan ont-
staan doordat er bijvoorbeeld onvoldoende projectinformatie beschikbaar is, ketenpartners onbekend zijn met 
de theorie van Lean plannen of doorgevoerde wijzigingen niet aan alle ketenpartners is gecommuniceerd. Dit 
moment tijdens het gebruik van de Lean planning kan ontstaan doordat bijvoorbeeld geplande werkzaamhe-
den uitlopen, bestaande situatie afwijkt van de situatie waarop de planning gebaseerd is of de ketenpartners 
onbekend zijn met het doorvoeren van wijzigingen en optimalisaties in de bestaande Lean planning. 
 
In afbeelding 14 staat een schematische weergave van het proces van opstellen en gebruiken van een Lean 
planning met daarin de momenten aangegeven waarop de “grijze gebieden” kunnen ontstaan. Het procesver-
loop op de afbeelding is middels balken en pijlen gevisualiseerd in de lijn van links naar rechts.  
 
Op de afbeelding is te zien dat er in het proces een moment kan ontstaan, bijvoorbeeld tijdens een Daily 
Stand16, waar geconstateerd wordt dat de werkelijke situatie afwijkt van de geplande situatie. Deze verstorin-
gen, in de afbeelding weergegeven met gele sterren, kunnen eenmalig of vaker in het proces voorkomen. 
Vanaf dit moment is het onduidelijk hoe een Lean planning kan bijdragen aan het beheersen van het proces 
en of hiervoor aanpassingen in dit planningshulpmiddel noodzakelijk zijn. Hieruit ontstaat een “grijs gebied” 
omtrent het gebruik van de Lean planning doordat de “geplande situatie” niet meer overeenkomt met de 
werkelijke situatie. Met dit schema worden de kaders van de probleemstelling in het afstudeeronderzoek aan-
geduid. Zo wordt met de groene en rode pijl de duidelijkheid en onduidelijkheid aangetoond in het proces 
vanaf het moment dat er verstoringen in het proces gaan optreden. 
 

                                                
16 Zie bijlage I onder “Daily Stand”. 
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Afbeelding 14: Schematische weergave van het ontstane “grijze gebied” bij het optreden van verstoringen in een Lean planning. 



Eindrapportage | Afstudeerproject | 7RR37 

 

31 31 

Uit de hiervoor uitgevoerde analyse van Porras is gebleken dat het ontbreekt aan een methode voor het be-
heersen van het proces met behulp van een Lean planning wanneer er renovatie- en grootonderhoudswerk-
zaamheden worden uitgevoerd. Hoe dient er omgegaan te worden met de begrippen toetsen (Check) en bij-
stellen (Act) vanuit de kwaliteitscirkel van Deming17 als onderdeel van het doorlopend verbeteren van een 
proces? Het kunnen beoordelen van optredende verstoringen (Check) en het stellen van randvoorwaarden 
voor het aanpassen van een Lean planning (Act) zijn hiervan voorbeelden. Deze begrippen maken deel uit 
van de formulering van de ontwerpoplossing waarop antwoord verkregen moet worden. De uitwerking van de 
ontwerpoplossing zal zich richten op het ontwerpen van een methode waarmee optredende verstoringen in de 
processtroom met behulp van een Lean planning beheerst kunnen worden. 
 
Aan de hand van de hiervoor uitgevoerde analyse van Porras is voor de verdere uitwerking in dit afstudeer-
onderzoek de volgende aanname gedaan. Het opstellen en gebruiken van een Lean planning wordt in het 
proces veelal door alle deelnemers beheerst tot het moment dat er een verstoring optreed. Afbeelding 15 
toont het schema met de gele sterren als verstoringen in het proces en vanwaar de blauwe pijlen aansturen 
op de tot nu toe nog ontbrekende methode voor het monitoren van het proces van renovatie- en grootonder-
houdswerkzaamheden. Ten opzichte van het vorige schema omvat deze een uitbreiding met het ontwerpka-
der waarin de roterende pijlen de nog ontbrekende methode voor de Lean planning visualiseren waarmee op-
tredende verstoring in de processtroom beheerst kunnen worden. De Lean planning is in gebruik bij alle ke-
tenpartners die deelnemen aan het proces. Gezamenlijk hebben zij de planning opgesteld en zijn hiervoor 
verantwoordelijk. Om het gebruik van het Lean planning goed te doen verlopen is er één partij nodig die hier-
in het voortouw neemt. Afhankelijk van de contractvorm is dit meestal de hoofdverantwoordelijke op het pro-
ject, de hoofdaannemer. De initiatiefnemer brengt alle partijen bijeen en stuurt daarbij aan op het gezamen-
lijk opstellen van een Lean planning. Gedurende het proces zal iedere ketenpartner zijn of haar bijdrage moe-
ten leveren om te anticiperen op verstoringen. Voor het constateren, monitoren, bijsturen en controleren van 
optredende verstoringen dient gebruik gemaakt te worden van de Lean planning. Hierbij ontbreekt de metho-
de met de wijze van gebruik, de aangewezen personen voor het gebruik en de benodigde kennis voor het ge-
bruik van een Lean planning als hulpmiddel voor het beheersen van het uitvoeringsproces bij renovatie en 
grootonderhoudswerkzaamheden.  
 
De aanleiding voor dit afstudeeronderzoek is gebaseerd op basis van de open interviews en het analyseren 
van de hieruit verkregen resultaten met behulp van de Methode van Porras. Hieruit is gebleken dat een bre-
der onderzoek vereist is om de resultaten uit de open interviews te kunnen beoordelen. Vanuit het resultaat 
van de Methode van Porras is hierna in het volgende hoofdstuk de probleem- doel- en taakstelling geformu-
leerd waarop het verdere afstudeeronderzoek is gebaseerd. 

                                                
17 Zie bijlage I onder “Waardestroom”. 
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3 Onderzoeksverantwoording 

Dit hoofdstuk beschrijft de reden waarop dit afstudeeronderzoek is gebaseerd en vervolgens is uitgevoerd. 
Specifiek wordt in dit hoofdstuk nogmaals kort de aanleiding beschreven, het bepalen van de probleem- doel- 
en taak stelling, welke manier van enquêteren is toegepast, hoe de enquête tot stand is gekomen en staat de 
relatie tussen de onderzoeksvragen en de enquêtevragen weergegeven.    

3.1 Aanleiding 

Uit de open interviews is gebleken dat er voor het succesvol beheersen van het uitvoeringsproces met behulp 
van een Lean planning onvoldoende kennis bestaat. Vanaf het moment dat zich verstoringen voordoen in het 
uitvoeringsproces is het gebruik van de Lean planning ontoereikend als hulpmiddel om het proces te kunnen 
beheersen. De onduidelijkheid ofwel een “Grijs gebied” kan ontstaan bij de volgende onderdelen tijdens het 
opstellen en gebruiken van een Lean planning. Afbeelding 14 toont in paragraaf 2.3 de schematische weerga-
ve van deze momenten.  

3.2 Probleemstelling 

Na het analyseren van de knelpunten met behulp van de methode van Porras, zijn de verschillende relaties 
tussen oorzaak en gevolg vastgesteld. Hierna staat het resultaat omschreven uit de analyse ofwel het gevolg 
weergegeven vanuit de methode van Porras en waarop de probleemstelling in de afstudeerproject is geba-
seerd. 
 
“De huidige gebruikers van een Lean planning, welke deze als procesbeheersmiddel voor het 
uitvoeren van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden gebruiken, ervaren in praktijk 
(nog) niet het beoogde resultaat, op het gebied van de beheersaspecten tijd, arbeid en klantte-
vredenheid waartoe volgens de theorie, deze nieuwe manier van plannen instaat is”. 
 
Lean plannen verloopt via een iteratief proces, bij iedere stap die wordt gezet is het van belang feedback aan 
alle betrokkenen te delen en de werkwijze hier vervolgens op aan te passen zonder het einddoel/product uit 
het oog te verliezen. Welke iteratieslagen nodig zijn dient nauwkeurig gemanaged te worden om te voorko-
men dat er onnodige slagen worden gemaakt die teveel tijd en daarmee geld kosten. Het kwantificeren van 
het resultaat in dit iteratieve proces van Lean plannen, is daarmee het beste te omschrijven als een band-
breedte waarin vaardigheid voor het Lean plannen verkregen moet worden en dit tevens afgezet moet wor-
den tegen de directe en indirecte resultaten. De bandbreedte waarin het toepassen van een Lean planning 
gepositioneerd kan worden loopt van de introductie van het Lean plannen zonder directe aanpassingen van 
werkwijze of procesbeheersmethode (korte termijn winst) tot een diepte investering in mensen, middelen en 
relaties tussen partijen met het oog op een optimale Lean samenwerking (een leven lang leren, vraagt name-
lijk om grotere voorinvesteringen met op termijn hogere rendementen door optimale toepassing van Lean 
plannen).  
 
De introductie van een nieuwe werkwijze gaat altijd gepaard met het betalen van “leergeld” voordat verbe-
terde resultaten behaald worden. Ook is een situatie denkbaar waarbij een goede inzet van de ketenpartners 
welke project overstijgend samenwerken, het behalen van tijdswinst door gebruik van een Lean planning en 
door te kijken naar de behaalde resultaten, zowel positief als negatief beïnvloed, in het lopende project leer-
geld betalen om deze te kunnen toepassen ter verbetering van een volgend proces.  
 
Vanuit de resultaten uit de analyse naar de verschillende beheersaspecten en de problematiek vanuit de prak-
tijk omtrent het Lean plannen is de volgende probleemstelling vastgesteld. 
 
De probleemstelling in dit afstudeerproject: 
“De huidige inzet van een Lean planning als procesbeheersmiddel bij renovatie- en grootonder-
houdswerkzaamheden gaat gepaard met:  
 het ongestructureerd noteren van projectgegevens op een Lean planning;  

Afbeelding 15: Schematische weergave van de ontwerpkaders voor het beheersen van de processtroom bij optredende verstoringen in 
een Lean planning. 
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 het ontbreken van een eenduidige werkwijze voor het opstellen en gebruiken van een Lean 
planning tijdens het uitvoeringsproces; 

 het, uit vooropnames, ontbreken van voldoende projectgegevens over te verrichten werk-
zaamheden voor het opstellen van een Lean planning; 

 onduidelijkheid over wie welke verantwoordelijkheid draagt tijdens het opstellen en gebrui-
ken van een Lean planning; 

dit veroorzaakt het niet volledig benutten van de mogelijkheden van een Lean planning als pro-
cesbeheersmiddel en bereikt daarmee niet het gewenste uitvoeringsresultaat in tijd, arbeid en 
klanttevredenheid dat maximaal haalbaar is”.    
 
Vanuit de probleemstelling staat hierna de doelstelling voor dit afstudeerproject geformuleerd.  

3.3 Doelstelling 

De doelstelling voor het afstudeerproject: 
“Het ontwikkelen van een hulpmiddel dat ondersteuning biedt bij het opstellen en gebruiken van 
een Lean planning en waarmee, 
 structuur geboden wordt voor het noteren van projectgegevens op een Lean planning; 
 eenduidigheid ontstaat in de werkwijze van opstellen en gebruiken van een Lean planning; 
 minimale projectgegevens verkregen worden om een Lean planning te kunnen opstellen; 
 verantwoordelijkheden vastgelegd worden tijdens het opstellen en gebruiken van een Lean 

planning; 
om daarmee het uitvoeringsproces van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden te be-
heersen”. 

3.5 Plan van aanpak voor het onderzoek 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen in het afstudeerproject is data verzameld. In de vorm van 
een online enquête is onderzoek verricht naar factoren, onvolkomenheden en verstoringen die van invloed 
zijn op de huidige manier waarop een Lean planning wordt opgesteld en gebruikt als procesbeheersmiddel bij 
het uitvoeren van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden. De vragenlijst voor dit onderzoek is tot 
stand gekomen vanuit de taakstellingen en bijbehorende onderzoeksvragen. 
 
Na de open interviews is met het bedrijf CTB xRM een verdere samenwerking aangegaan voor de analyse van 
deze knelpunten. Als leverancier van de planningssoftware Asta Powerproject voor de bouw, industrie en off-
shore beschikt dit bedrijf over een groot netwerk van gebruikers van planningen en potentiële gebruikers van 
Leanplanningen. De online enquête is verzonden aan het klantenbestand van dit bedrijf. Hierbij is een selectie 
gemaakt naar de bouwsector en de specialisatie van bouwkundige aannemers die zich bezighouden met re-
novatie- en grootonderhoudswerkzaamheden.  
 
De uit de online enquête verkregen data is voor dit onderzoek gebruikt door deze te analyseren en te visuali-
seren. Hieruit zijn de conclusies getrokken en samengevat weergegeven naar de verdeling van het “opstellen” 
en het “gebruiken” van een Lean planning. Aan de hand van deze conclusies is een voorstel gedaan voor het 
uitvoeren van de ontwerpoplossing waarmee ondersteuning geboden wordt tijdens het opstellen en gebruiken 
van een Lean planning.   

3.6 Leeswijzer 

De inleidende hoofdstukken van dit eindrapport beschrijven de aanleiding, de theorie over Lean plannen en  
procesbeheersing, de knelpuntenanalyse en de onderzoeksverantwoording met probleem-  methode, doel- en 
taakstelling en de onderzoeksvragen. Hoofdstuk 4 inventariseert en analyseert vanuit de enquête de factoren, 
onvolkomenheden en verstoringen bij het opstellen en gebruiken van een Lean planning. In hoofdstuk 5 
wordt de conclusie getrokken aan de hand van de geïnventariseerde en geanalyseerde gegevens uit de en-
quette. Hoofdstuk 6 beschrijft de uitwerking van de ontwerpoplossingen en hoofdstuk 7 sluit af met conclu-
sies en aanbevelingen.  
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4 Enquête 

Dit hoofdstuk omschrijft de uitkomsten uit de online enquête. Als eerste staat benoemd op welke wijze de 
enquête is samengesteld alvorens deze is verstuurd aan de respondenten. Vervolgens wordt een beschrijving 
gegeven van  de respons die de uitgevoerde enquête heeft opgeleverd waarna per taakstelling het beant-
woorden van de enquêtevragen aan bod komt. Als laatste is de conclusie opgemaakt.  
 

4.1 Opzet van de enquête 

 
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen in dit onderzoek is gebruik gemaakt van een vragenlijst 
welke middels een online enquête is afgenomen. De vragenlijst is door CTB xRM, in persoon van de account-
manager Asta Powerproject, verstuurd aan haar klanten die gebruik maken van deze planningssoftware. De 
enquête is verstuurd naar de bij hen bekende contactpersonen, wat kan betekenen dat dit niet de gebruikers 
zijn van deze software. Dit kan enig effect hebben op de respons van deze enquête. 
  
CTB xRM is een bedrijf in software en dienstverlenende organisatie in bouw, techniek en offshore dat onder 
andere met dit planningsprogramma inspeelt op procesbeheersing in deze sectoren. Er is gekozen voor het 
afnemen van een online enquête om een grote doelgroep te kunnen bereiken. Daarmee is deelname laag-
drempelig wat voor een hoger respons zal zorgen. 
 
Voor het afnemen van de online enquête is gebruik gemaakt van het programma ThesisTools18. Dit is een on-
line applicatie welke voorziet in het opstellen, verspreiden en afnemen van online enquêtes. De enquête is 
eenmalig verstuurd op donderdag 15 oktober 2015 om 8.50 uur en heeft tot en met vrijdag 23 oktober 2015 
online gestaan. In de laatste dagen voordat de enquête offline gehaald zou worden is nogmaals de enquête 
via een herinneringsmail onder de aandacht gebracht.  
 
Het online opstellen van de enquête resulteert, na een online activering, in een online publicatie van een we-
bpagina door ThessisTools. De online enquête is dan vervolgens beschikbaar via een identiek webadres. Af-
beelding 10 toont als  voorbeeld een schermafbeelding van de online enquête. 
 
ThesisTools verstrekt de resultaten in een drietal formaten; één Excel-bestand met alle gegevens, een PDF-
bestand met staafdiagrammen van alle meerkeuze vragen en een PDF-bestand met alle antwoorden op de 
openvragen.  
 

                                                
18 Zie de website van Thisistools Online Enquêtes | © Joan van Rixtel; www.thisistools.com 
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Afbeelding 10: Voorbeeld van een schermafbeelding van de online enquête 
 
Om het aantal reacties eenvoudig te kunnen verwerken is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van gesloten vra-
gen. Het werken met gesloten vragen heeft als voordeel dat de geënquêteerde over een vast kader van ant-
woorden beschikt ofwel geprecodeerde antwoorden. Dit komt de betrouwbaarheid van de antwoorden ten 
goede, het verwerken van de resultaten kost minder tijd en de gegeven antwoorden zijn altijd te interprete-
ren. Om de geënquêteerde niet geheel te beperken in het “vrij” beantwoorden van de vragen zijn een aantal 
open vragen opgenomen en zijn sommige vragen voorzien van een tekstkader voor het ingeven van een al-
ternatief en / of aanvulling19.  
 
Bij het verzamelen van gegevens is rekening gehouden met de “privacy en bedrijfsgevoelige informatie” van 
de geënquêteerde door te kiezen voor het afnemen van een online enquête. Deze maatregel van privacy ver-
hoogd dan ook de respons. Een deel van de meerkeuzevragen is gericht op de persoonlijke en / of bedrijfsei-
genschappen van de geënquêteerde om een algemeen en betrouwbaar beeld kunnen vormen. Deze vragen 
hebben betrekking op het geslacht, de leeftijd, opleidingsniveau, regionale afkomst, bedrijfsomvang e.d. van 
de geïnterviewde. In een klein deel van deze vragen wordt een stelling aangenomen waar naar de mening 
van de geënquêteerde gevraagd wordt. De antwoordmogelijkheid op deze vragen bevat een ordinale meet-
schaal met een verdeling van 5 punten. Daarnaast zijn een aantal verwachtingsvragen gesteld welke een 
meetschaal met de verdeling van 3 punten bevat. Het breedtespectrum van de vragen in deze vragenlijst 
vormt een, voor de respondent, toegankelijke en begrijpelijke enquête. 
 
De enquêtevragen zijn opgesteld op basis van de onderzoeksvragen welke zijn opgesteld voorafgaand aan 
deze fase van het afstudeeronderzoek. Hierna staan in volgorde de betreffende taakstellingen met willekeurig 
de bijbehorende onderzoeksvragen vermeld. Met deze sortering wordt de vertaalslag gemaakt van onder-
zoeksvraag naar enquêtevraag. De complete vragenlijst zoals deze in de online enquête is afgenomen is bij-
gevoegd als bijlage VI. Daarnaast staan in paragraaf 4.3, de resultaten uit de enquête met de betreffende 
vragen benoemd.   
 

                                                
19 Ontleend aan het boek Basisboek Methoden en Technieken. In paragraaf 8.4 staan de verschillen tussen open en gesloten vragen om-
schreven. 
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4.2 Respons op de enquête 

De enquête is per e-mail verstuurd onder 1010 contactpersonen die bij CTB xRM bekend zijn als gebruiker in 
de bouwsector van de planningssoftware Asta Powerproject. Door technische redenen, zogenaamde “boun-
ces”20, hebben uiteindelijk 847 respondenten de uitnodiging van de enquête ontvangen. De enquête heeft een 
periode van 10 dagen online gestaan wat geresulteerd heeft in 99 reacties ofwel 11,6%. Van dit totaal zijn bij 
driekwart van de enquêtes de meerkeuzevragen volledig ingevuld en zijn hoofdzakelijk de open vragen onbe-
antwoord zijn gebleven, een respons van 8,7%. Op basis van deze uitkomst zijn alle analyses uitgevoerd in 
dit onderzoek en de visualisaties opgesteld. Tabel 3 toont de totalen rondom deze enquête. Vooraf had ik een 
percentage van 10% aan reacties als doel gesteld, ervaringsdeskundigen binnen CTB xRM adviseerden reke-
ning te houden met 3 tot 5% respons. Een percentage van 11,6% laat de actualiteitwaarde van dit onder-
werp zien, ik ben hierover zeer tevreden. 
 

Aantal verstuurde en-
quêtes 

Aantal reacties Respons in % Volledigheid vragenlijst 
>75%  

Respons in % 

847 99 11,6% 74 8,7% 
 
Tabel 5: Aantal respondenten enquête 
 
De enquête kent een aanloop met algemene vragen, enquêtevraag 1 tot en met 17, om meer achtergrondin-
formatie van de respondent te verkrijgen en een deel met inhoudelijke vragen welke de taakstellingen in dit 
afstudeeronderzoek beantwoorden. De enquête bestaat voor 29,6% uit gesloten meerkeuze vragen en voor 
59,3 uit open meerkeuze vragen. Het aandeel open vragen bestaat uit 11,1%. 

4.3 Resultaten uit de enquête 

In deze paragraaf staan de resultaten uit de enquête beschreven. Vraag 1 tot en met 17 schets een algemeen 
beeld van de van de respondenten die deelgenomen hebben aan de enquête. Vervolgens staan in subpara-
graaf 4.3.1 tot en met 4.3.4 de vragen die de taakstellingen in dit afstudeeronderzoek beantwoorden. 
 

[Vraag 1] Wat is uw geslacht? – 1 antwoord mogelijk 
• Man 
• Vrouw 

 
Onder de respondenten is 97% man en 3 % vrouw, figuur 2 geeft deze resultaten in een cirkeldiagram weer.  
 

 
Figuur 1: Onderverdeling naar vrouwelijke en mannelijke respondenten 

 
 

 

                                                
20 Ontleend aan de website van nl.checkmarket.com. Een “bounce” is een e-mail die terug gezonden wordt naar de verzender omdat de-
ze op één of andere reden niet bezorgd kon worden. 
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[Vraag 2] Wat is uw leeftijd? – 1 antwoord mogelijk 
• <25 
• 25-30 
• 30-40 
• 40-50 
• 50-60 
• >60 
• Wil ik geen antwoord op geven 

 
De leeftijd van de twee grootste groepen respondenten ligt met 31% tussen de 31 en 40 jaar en met 33% 
tussen de 41 en 50 jaar.  Het cirkeldiagram in figuur 3 laat als resultaat de onderverdeling zien van de overige 
leeftijden. 
 

Figuur 2: Onderverdeling naar leeftijdscategorieën respondenten 
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[Vraag 3] Wat is uw hoogst genoten opleiding? – 1 antwoord mogelijk 
• MAVO 
• HAVO  
• VWO 
• LBO 
• MBO 
• HBO 
• WO 
• Wil ik geen antwoord op geven 

 
Het grootste deel van de respondenten, 65%, heeft een HBO opleiding, 26 % is op MBO niveau geschoold en 
9 % heeft een WO opleiding. Figuur 4 toont het cirkeldiagram met de onderverdeling naar het opleidingsni-
veau.  
 

 
Figuur 3: Verdeling naar opleidingsniveau van respondenten 

 
 

  
[Vraag 4] In welke regio is het bedrijf gevestigd waar u werkzaam bent? – 1 antwoord mogelijk 
• Noord 
• Oost 
• Zuid 
• West 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
De regio West kent ten opzichte van de overige regio’s in Nederland, met 43%, de meest gevestigde bedrij-
ven vanwaar de respondenten werkzaam zijn. Hierna volgt de regio Zuid, goed voor 29%, Oost met 21% en 
Noord als kleinste regio met 3% van de gevestigde bedrijven vanwaar de respondenten werkzaam zijn. Het 
cirkeldiagram in figuur 5 toont de onderverdeling naar de vier vestigingsregio’s van de bedrijven vanwaar de 
respondenten werkzaam zijn.  
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Figuur 4: Verdeling van bedrijven in de regio's waar respondenten werkzaam zijn 

 

 
[Vraag 5] Wat is de personeelsomvang van het bedrijf waar u werkzaam bent? – 1 antwoord mogelijk 
• <25 
• 25-250 
• 250-500 
• >500 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
De personeelsomvang van de bedrijven vanwaar de respondenten werkzaam zijn ligt voor 8% beneden de 25 
personen, voor 67% tussen de 25-250 personen, voor 13% tussen de 251-500 en voor 12% boven de 500 
personen. Figuur 6 toont het cirkeldiagram met de onderverdeling tussen de personeelsomvang van de orga-
nisaties waar de respondenten werkzaam zijn. 
 

Figuur 5: Verdeling van personeelsomvang in bedrijven waar respondenten werk-
zaam zijn 
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[Vraag 6] In welke specialisatie binnen uw vakgebied bent u werkzaam? – Meerdere antwoorden moge-
lijk 
• Woningbouw 
• Utiliteitsbouw 
• Beheer, renovatie en onderhoud  
• Restauratie 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
De deelnemers aan de enquête verhouden zich tot verschillende specialisaties in de bouwsector, hiervan is 
bijna één derde werkzaam in de Woningbouw en één derde in de Utiliteitsbouw. Daarnaast geeft een kwart 
aan werkzaam te zijn in het Beheer, onderhoud en renovatie. Daarbij heeft 4% gebruik gemaakt van de mo-
gelijkheid een ander antwoord in te geven. Figuur 7 toont het cirkeldiagram met de totale verdeling naar spe-
cialisatie in het vakgebied.  
 

 
Figuur 6: Verdeling van specialisaties binnen het vakgebied 

Andere ingegeven antwoorden zijn (4%): 
 “Herbestemmen” 
 “transformatie” 
 “Herbestemmen en Transformeren” 
 “Industrie / civiel” 
 “Infra” 
 “musea” 
 “Productie” 

 
 

[Vraag 7] In welke functie bent u werkzaam? – 1 antwoord mogelijk 
• Directie 
• Projectleiding 
• Werkvoorbereiding 
• Calculatie 
• Uitvoering 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
De respondenten zijn in verschillende functies werkzaam, de twee meest genoemde functies zijn projectlei-
ding, 36%, en werkvoorbereiding, 25%. Gevolgd door directie, 11%, calculatie, 6%, en uitvoering 1%. Door 
21% van de respondenten is aangegeven dat zij in een andere functie werkzaam zijn, zij hebben daarbij geen 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid een ander antwoord in te gegeven. Figuur 8 toont de onderverdeling 
van de diverse functies die door de respondenten bekleed worden.  
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Figuur 7: Verdeling van diverse functies die door de respondenten wordt bekleed 

 

 
[Vraag 8} Hoe lang bent u werkzaam bij dit bedrijf? – 1 antwoord mogelijk 
• < 2 jaar 
• 2 – 5 jaar 
• 5 – 10 jaar 
• >10 jaar 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
Op de vraag aan de respondent hoe lang hij of zij werkzaam is bij het huidige bedrijf antwoord meer dan de 
helft langer dan 10 jaar. 31% benoemt een periode van 6-10 jaar, 11% een periode van 2-5 jaar en 7% zegt 
minder dan 2 jaar werkzaam te zijn bij de huidige werkgever. Deze gegevens staan in figuur 9 gevisualiseerd 
weergegeven. 
 

Figuur 8: Verdeling van het aantal werkzame jaren van de respondenten bij de hui-
dige werkgever 
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[Vraag 9] Bent u bekend met Lean plannen en heeft u deze methode ooit toegepast? – 1 antwoord mo-
gelijk 
• Nee, nog nooit toegepast 
• Ja, toegepast op de volgende manier: tekstvak voor antwoord 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
Van de respondenten is bijna drie kwart bekend met het Lean plannen en heeft deze methode wel eens toe-
gepast. De aanvullende vraag “op welke manier?” is met veel praktijk voorbeelden beantwoord, daarnaast 
worden ook de verschillende fasen in het bouwproces benoemd als moment waarop een Lean planning ge-
bruikt wordt. Specifiek zijn de antwoorden die werkprocessen aanduiden zoals het aangaan van de dialoog 
met partners, optimaliseren van werkprocessen en tijdens een daily en weekly stand.  Figuur 10 toont het cir-
keldiagram met bekendheid en het toepassen van een Lean planning, daarnaast staan alle ingegeven ant-
woorden vermeld. 
 

 
Figuur 9: Bekendheid met Lean plannen 

Ja, toegepast op de volgende manier (73%): 
 “opstellen lean planningen” 
 “timmerfabriek en betonmodulefabriek” 
 “afbouwfase gestickerd” 
 “plannen met partners dmv plakken” 
 “uitvoering” 
 “Post-it\'s” 
 “op bouwplaats” 
 “uitvoering nieuwbouwproject IJburg” 
 “Lean plannen voor de afbouw van een 

verzorgingstehuis” 
 “dialoog met partners aangaan” 
 “lean plannen uitvoeringsplanning 
 “voorbereiding” 
 “Diverse projecten” 
 “Optimaliseren werkprocessen” 
 “diverse werken post –it 
 “plannen” 
 “bouwplanning” 
 “voorbereiding, bouwteam, uitvoering, 

ontwikkeling, etc” 
 “plakdag etc.” 
 “Bij zowel realisatie als engineering” 
 “Bouw van twee ziekenhuizen” 
 “maken voor elk renovatie project een spe-

cifieke lean planning. vaak ook voor selec-
tie een pre lean planning” 

 “Alle Groot Onderhoudsprojecten” 
 “in tenderfase” 
 “start bij het aannemen van het project” 
 “div projecten” 
 “Zowel in engineering als in uitvoering toe-

gepast” 
 “met elkaar pos-its plakken” 
 “Concreet project” 
 “(Proces)Plannen” 
 “Post-its plakken” 
 “in voorbereiding en uitvoering” 
 “renovatie project in Utrecht” 
 “projectmatig” 
 “Afbouw ingepland met o.a.” 
 “lean plannen” 
 “door betrokken partijen bij elkaar te bren-

gen” 
 “Weekplanningen in onderaannemerssessie 

proactief vanuit uitvoerende partijen” 
 “plakdagen” 
 “postit” 
 “tijdens Lean-sessies” 
 “Bij grote restauratieprojecten.” 
 “daily en weekly stand” 
 “ontwikkeling, voorbereiding, realisatie” 
 “Bij grootonderhoud” 
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[Vraag 10] Wat is Lean plannen volgens u? – 1 antwoord mogelijk 
• Ik heb geen idee 
• Post-it’s plakken 
• Last Planner System, Post-it’s plakken 
• Ketensamenwerking, Last Planner System, Post-it’s plakken 
• Procesverbetering, Ketensamenwerking, Last Panner System, Post-it’s plakken  
• Anders: tekstvak voor antwoord 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
Driekwart van de respondenten verstaat onder Lean plannen “procesverbetering, ketensamenwerking, last 
planner system, post-it’s plakken”. 15% van de respondenten heeft hierover zijn eigen opvattingen zoals 
“bouwtijdverkorting, commitment in het team en faalkostenreductie”. Het merendeel is dus bekend met het 
fenomeen Lean plannen. Figuur 11 toont het cirkeldiagram met de strekking van het begrip Lean plannen.  
 

 
Figuur 10: Strekking van het begrip Lean plannen 

Andere ingegeven antwoorden zijn (15%): 
 bouwtijdverkorting 
 Gezamenlijk tot een strakke planning 

komen die door allen gedragen wordt. 
 procesverbetering door samenwer-

king 
 Commitment in het team. Iedereen 

zijn inbreng wordt gewaardeerd. Sa-
men kom je tot een beter product. 
Faalkosten worden gereduceerd door 
vroegtijdig bespreken van knelpun-
ten. Verantwoordelijkheidsgevoel bij 
de mannen op de werkvloer doordat 
ze zelf gepland hebben. Optimalisatie 
van het proces. 

 Optimaliseren processen in de ruim-
ste zin 

 samen een project sneller realiseren 
 alles wat je doe heeft een toegevoeg-

de waarde 
 efficiënt plannen 
 Doorlooptijd verkorting door met el-

kaar te zoeken naar het optimale pro-
ces en hiervoor werkzaamheden op 
elkaar af te stemmen 

 goede onderlinge afstemming en mi-
nimale buffers tussen werkzaamhe-
den 

 verdienmodel 
 Procesverbetering, Ketensamenwer-

king 
 

 
[Vraag 11] Voor welke doeleinden wordt het Lean plannen in uw organisatie toegepast? – Meerdere 
antwoorden mogelijk 
• Het plannen van uw eigen werkzaamheden 
• Het plannen van de werkzaamheden in de uitvoering 
• Het plannen van de werkzaamheden in de werkvoorbereiding 
• Het optimaliseren van de werkzaamheden in de uitvoering 
• Het optimaliseren van de werkzaamheden in de werkvoorbereiding 
• Anders: tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
Op de vraag waarvoor de Lean planning wordt toepast binnen de organisatie waar de respondent werkzaam 
is antwoord 6% dat de Lean planning wordt gebruikt voor het plannen van de eigen werkzaamheden. Daar-
naast antwoordt 25% dat een Lean planning wordt gebruikt voor het plannen van alle werkzaamheden in de 
uitvoering, 15% voor het plannen van de werkzaamheden tijdens de werkvoorbereiding, 29% noemt het op-
timaliseren van de werkzaamheden tijdens de uitvoering en 17% gebruikt de Lean planning voor het optimali-
seren van de werkzaamheden tijdens de werkvoorbereiding. 7% noemt onder andere heel gedetailleerd het 
voorkomen van faalkosten en het optimaliseren van voorbereiding- en uitvoeringsprocessen. Ook zijn er res-
pondenten welke geen Lean planning gebruiken en respondenten die aangeven met het implementeren van 
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de Lean planning te zijn gestart. Figuur 12 geeft de resultaten weer van de verschillende doeleinden waarvoor 
een Lean planning wordt toegepast. 
 

Figuur 11: De diverse toepassingen van de Lean planning 

Andere ingegeven antwoorden zijn (7%): 
 totaal proces begint al bij het ontwerp 
 goed onderlinge afstemming van de 

activiteiten zodat faalkosten vermin-
derd kunnen worden 

 n.v.t. Wel spannen we ons in om de 
onderaannemers correct op te dragen 
en ze in het werk inde juiste volgorde 
te plaatsen en we geven ze ook de 
kans mee te denken in het proces zo-
dat ook zij wensen in sturing en ook 
op detail aan kunnen geven 

 Optimaliseren van alle processen (bij 
wijze van spreken van postverwer-
king tot uitvoering) 

 Niet 
 optimaliseren inkoop / voorbereiding 

en uitvoering 
 totale projecten incl. ontwerp, ver-

gunningen t/m in huizen 
 In ons bedrijf is Lean nog niet inge-

voerd, wij zijn bezig met de voorbe-
reiding daarvan 

 Het gezamenlijk met de Co-Makers 
tot een zo efficiënt mogelijke planning 
komen. 

 Wordt niet gebruikt 
 Wij gebruiken Lean methode in brede 

zin 
 Plannen van Inkoop, Verificatie, Tran-

sitie, Engineering, Omgeving, Con-
tract, Procesbeheersing. 

 Optimaliseren van interne kantoor-
werkzaamheden 

 het plannen / afstemmen / optimali-
sering en verspilling verwijderen zo-
wel in proces als realisatie 

 
[Vraag 12] Beoordeel de onderstaande vragen op een niveau van 0 tot 4 in welke mate, volgens u, Lean 
plannen als beheersmiddel voor renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden wordt toegepast bij het 
bedrijf waar u werkzaam bent. – 1 antwoord mogelijk 
• Beantwoord de vragen door een oordeel te geven op een niveau van 0 tot 4, waarbij: 
• 0 is geen standaard op projecten, komt niet voor 
• 1 is op pilotprojecten standaard, komt soms voor 
• 2 is op projecten vaker de standaard, komt geregeld voor 
• 3 is op veel projecten vaker de standaard, komt vaak voor 
• 4 is standaard op projecten, komt bijna altijd voor 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
In de enquête is gevraagd naar de mate van toepassing van een Lean planning als procesbeheersmiddel op 
renovatie- en onderhoudsprojecten door het bedrijf waar de geënquêteerde werkzaam is. Uit de resultaten is 
op te maken dat zich onder de respondenten zowel leken als ervaringsdeskundigen op het gebied van het ge-
bruik van een Lean planning bevinden. Zo geeft 22% aan dat het gebruik van een Lean planning niet voor-
komt en 17% zegt dat het gebruik van een Lean planning soms voorkomt. Daar en tegen komt bij 26% het 
gebruik van een Lean planning geregeld voor, door 14% wordt een Lean planning vaak gebruikt en 17% kent 
een gebruik dat bijna altijd voor komt. Resumé is dat 57% van de respondenten een Lean planning als pro-
cesbeheersmiddel gebruikt.  Voor 4% is de mate van gebruik onbekend of wil de vraag niet beantwoorden. 
Figuur 13 laat de resultaten van de mate van gebruik van een Lean planning zien, weergeven in een cirkeldi-
agram. 
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Figuur 12: De mate waarin een Lean planning als procesbeheersmiddel wordt toe-
gepast 

 

 
[Vraag 13] Hoe ziet het bedrijf waar u werkzaam bent de toepassing van Lean plannen voor het beheer-
sen van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden? – Meerdere antwoorden mogelijk 
• Als innovatie 
• Als noodzakelijke stap 
• Als middel voor ketensamenwerking 
• Als communicatie middel 
• Als technologie 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
Daarnaast is er gevraagd hoe het bedrijf, waar de geënquêteerde werkzaam is, de toepassing van Lean plan-
nen ziet. Is dit een zelf ingeslagen koers of volgt men hier een trend op het gebied van procesbeheersing. 
Hierop antwoordt 9% dat Lean plannen gezien wordt als innovatie, 22% noemt het Lean plannen een nood-
zakelijke stap die gemaakt moet worden, 36% ziet het als middel om aan ketensamenwerking te kunnen 
doen, 25% benoemd het Lean plannen als een communicatiemiddel en 1% ziet het als een technologische 
ontwikkeling. 5% heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een ander antwoord in te geven. Hieronder 
staat in figuur 14 het cirkeldiagram weergegeven met de visualisatie van de antwoorden. 
 

 
Figuur 13: De wijze waarop een Lean planning wordt toegepast als procesbeheers-
middel 

Andere ingegeven antwoorden zijn (5%): 
 korte doorlooptijden 
 het bedrijf zit nog in de herstructurerings-

fase na de ontslagronde in de crisis en nu 
de toegenomen werkzaamheden 

 Als noodzakelijke stap voor de kostenbe-
heersing en de ontwikkeling van nieuwe 
producten 

 geen belangstelling 
 Verwachtingsmanagement naar elkaar. 
 creëren van draagvlak/ commitment 
 om verspillingen uit te bannen, samenwer-

king te vergroten, het project \'eigendom\' 
te maken van de mensen op de bouw, een 
korte feedbackloop te creëren voor het 
ontdekken van omissies en achterstanden 
in de planning. 
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[Vraag 14] Komt het bedrijf waar u werkzaam bent “Lean plannen” als voorwaarde tegen bij aanbeste-
dingen en/of tenders? – 1 antwoord mogelijk 
• Vaak 
• Af en toe 
• Zelden Nooit 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
Om een indruk te krijgen in hoeverre het Lean plannen ook bij opdrachtgevers leeft is er gevraagd naar de 
frequentie waarin de geënquêteerde de voorwaarde van het gebruik van Lean plannen tegenkomt bij een 
aanbesteding. Hieruit blijkt dat 3% van de geënquêteerde vaak het gebruik van een Lean planning als voor-
waarde tegenkomt en dat 43% af en toe het gebruik van een Lean planning als voorwaarde tegenkomt. Te-
genovergesteld is dat 46% zelden of nooit het gebruik van een Lean planning als voorwaarde tegenkomt. De 
uitkomst is met 46% gelijk voor zowel het stellen van de voorwaarde als het niet stellen van de voorwaarde. 
Figuur 15 geeft het cirkeldiagram weer met de uitkomsten waarbij het gebruik van een Lean planning als 
voorwaarde gesteld wordt bij aanbestedingen en/of tenders. 
 
Daarnaast is er gevraagd hoe het bedrijf, waar de geënquêteerde werkzaam is, de toepassing van Lean plan-
nen ziet. Is dit een zelf ingeslagen koers of volgt men hier een trend op het gebied van procesbeheersing. 
Hierop antwoordt 9% dat Lean plannen gezien wordt als innovatie, 22% noemt het Lean plannen een nood-
zakelijke stap die gemaakt moet worden, 36% ziet het als middel om aan ketensamenwerking te kunnen 
doen, 25% benoemd het Lean plannen als een communicatiemiddel en 1% ziet het als een technologische 
ontwikkeling. 5% heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een ander antwoord in te geven. Hieronder 
staat in figuur 14 het cirkeldiagram weergegeven met de visualisatie van de antwoorden. 
 

 
Figuur 14: De wijze waarop een Lean planning wordt toegepast als procesbeheers-
middel 

Andere ingegeven antwoorden zijn (5%): 
 korte doorlooptijden 
 het bedrijf zit nog in de herstructurerings-

fase na de ontslagronde in de crisis en nu 
de toegenomen werkzaamheden 

 Als noodzakelijke stap voor de kostenbe-
heersing en de ontwikkeling van nieuwe 
producten 

 geen belangstelling 
 Verwachtingsmanagement naar elkaar. 
 creëren van draagvlak/ commitment 
 om verspillingen uit te bannen, samenwer-

king te vergroten, het project \'eigendom\' 
te maken van de mensen op de bouw, een 
korte feedbackloop te creëren voor het 
ontdekken van omissies en achterstanden 
in de planning. 

 
[Vraag 14] Komt het bedrijf waar u werkzaam bent “Lean plannen” als voorwaarde tegen bij aanbeste-
dingen en/of tenders? – 1 antwoord mogelijk 
• Vaak 
• Af en toe 
• Zelden Nooit 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
Om een indruk te krijgen in hoeverre het Lean plannen ook bij opdrachtgevers leeft is er gevraagd naar de 
frequentie waarin de geënquêteerde de voorwaarde van het gebruik van Lean plannen tegenkomt bij een 
aanbesteding. Hieruit blijkt dat 3% van de geënquêteerde vaak het gebruik van een Lean planning als voor-
waarde tegenkomt en dat 43% af en toe het gebruik van een Lean planning als voorwaarde tegenkomt. Te-
genovergesteld is dat 46% zelden of nooit het gebruik van een Lean planning als voorwaarde tegenkomt. De 
uitkomst is met 46% gelijk voor zowel het stellen van de voorwaarde als het niet stellen van de voorwaarde. 
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Figuur 15 geeft het cirkeldiagram weer met de uitkomsten waarbij het gebruik van een Lean planning als 
voorwaarde gesteld wordt bij aanbestedingen en/of tenders. 
 

Figuur 15:Lean plannen als voorwaarde bij aanbestedingen en/of tenders 

 

 
[Vraag 15] Op de momenten dat “Lean plannen” als voorwaarde werd gesteld bij een aanbesteding 
en/of tender, waar werd in die situaties het meest naar gevraagd? – 1 antwoord mogelijk 
• Ervaring te kunnen aantonen in het Lean plannen 
• Bereid zijn om Lean te plannen 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
In het verlengde van vraag 14 wordt gesteld dat Lean plannen een voorwaarde is tijdens een aanbesteding 
en/of tender. In dit geval is de respondent voorgelegd naar welke eisen in deze situatie het meest gevraagd 
wordt. Hierop is door 19% geantwoord dat er ervaring in het Lean plannen aangetoond moet kunnen worden 
bij deelname aan de aanbesteding en /of tender. 41% heeft als antwoord met bereid te zijn om te gaan Lean 
plannen, 8% heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt een ander antwoord in te geven en 32% is onbe-
kend met deze vraag of wil hierop geen antwoord geven. Hieronder geeft figuur 16 de meest gevraagde eisen 
weer wanneer Lean plannen als voorwaarde gesteld wordt bij een aanbesteding en/of tender. 
 

 
Figuur 16: Eisen aan voorwaarde Lean planning tijdens aanbestedingen en/of ten-
ders 

Andere ingegeven antwoorden zijn (8%): 
 de visie op LEAN voor het project 
 niet 
 n.v.t. 
 geen vraag 
 onbekend 
 niet voorgekomen 
 Nvt, wordt nooit gevraagd 
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[Vraag 16] Heeft het bedrijf waar u werkzaam bent zich toen geprofileerd als bedrijf dat Lean plannen 
toepast? – 1 antwoord mogelijk 

• Ja, omdat: 
• Nee, omdat: 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
Als vervolg op vraag 14 en 15 is de respondent gevraagd of deze zich geprofileerd heeft als zijnde het Lean 
plannen toe te passen. Hier op heeft 49% met ja geantwoord en 18% met nee, voor 33% was dit onbekend. 
Hieronder staan deze resultaten in figuur 17 gevisualiseerd weergegeven met daarbij waarom door de res-
pondent met ja of nee geantwoord is. Een opmerkelijk antwoord van een respondent is:   
 

 
Figuur 17: Profileren als zijnde gebruiker van een Lean planning  

Nee, omdat (18%): 
 volgend 
 zijn er nu mee bezig 
 was geen voorwaarde 
 n.v.t. 
 Het is een systeem om afspraken 

helder te maken ook voor de uitvoe-
ring 

 geen ervaring maar stonden wel open 
om lean te plannen 

 nvt 
 Lean nog niet is ingevoerd in ons be-

drijf 
 geen ervaring mee 
 we het al jaren doen 
 wij het willen gaan toepassen op en-

kele projecten 
 tot heden nog niet gevraagd 
 we dat al waren 
 Nvt 
 

Ja, omdat (49%): 
 bouwtijd verkort kan worden 
 het als pilot ook wel eens is toegepast 
 wij dit voor een aantal projecten gedaan hebben 
 Het is een vereiste in de markt om mee te mogen blijven doen. 
 Lean plannen een optimalisatie proces is wat faalkosten kan terug-

dringen doordat er betere afspraken gemaakt worden tijdens het 
productieproces 

 omdat we willen benadrukken dat we willen samenwerken 
 Wij beheersen dit. 
 We dat ook zijn 
 Wij er voordelen in zien 
 we de meerwaarde er van inzien 
 is ook toegevoegde waarde voor klant 
 wij wel open communiceren over de planning en dit onder "lean" 

scharen. De echte lean-methode kennen wij niet exact. 
 omdat wij dat ook doen 
 we dat ook werkelijk doen 
 ja het is tevens marketingtechnische interessant We al meer dan 

100 projecten hebben gerealiseerd met Lean Planningen 
 we meegaan in ontwikkeling van nieuwe technieken 
 ervaring 

(vervolg ja, omdat): 
 als wens van opdrachtgever er is. Le-

an is een ruim begrip. 
 Een planning dient bij aanvang al Le-

an te zijn en niet met Post-its lean 
gemaakt te worden. Dit is gedurende 
het proces de manco\'s rechttrekken 
waar in de voorbereiding niet of on-
voldoende naar is gekeken. 

 goede verbetering 
 Dit de standaard is binnen onze orga-

nisatie 
 Wij de ervaring hebben 
 In veel projecten toegepast 
 we er werkelijk achter staan om dit 

toe te passen 
 inschrijving als keten, een meerwaar-

de opleverde 
 wij er een voorstander van zijn. 
 dit op verschillende projecten ook 

wordt toegepast 
 We het ook toepassen 
 het heel veel toegevoegde waarde 

heeft 
 dit wordt al....jaar toegepast echter is 

wel de naam gewijzigd 
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[Vraag 17] Hoeveel projecten heeft het bedrijf waar u werkzaam bent recent opgeleverd waarbij de Lean planning als 
procesbeheersmiddel is toegepast? – 1 antwoord mogelijk 
• < 3 projecten 
• 3 - 5 projecten 
• 6 - 9 projecten 
• 9 projecten 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
Als laatste van het introducerende deel van de enquêtevragen is de respondent gevraagd naar de hoeveelheid 
projecten die recentelijk zijn opgeleverd waarbij een Lean planning als procesbeheersmiddel is  toegepast. 
Door 34% van de respondenten is geantwoord dat zij op minder dan drie projecten een Lean planning heb-
ben toegepast, gevolgd door 20% die op drie tot vijf projecten een Lean planning hebben toegepast en 34% 
heeft op meer dan negen projecten een Lean planning toegepast. Deze cijfers geven een mooi beeld van de 
inzet van dit procesbeheersmiddel waarbij de diversiteit aan ervarenheid onder de respondenten is op te ma-
ken. Figuur 18 toont het cirkeldiagram met aantallen opgeleverde projecten waar een Lean planning als pro-
cesbeheersmiddel is toegepast. 
 

 
Figuur 18: Hoeveelheid opgeleverde projecten waarbij een Lean planning als pro-
cesbeheersmiddel is toegepast  

 

 

4.3.1 Gestructureerd noteren van projectgegevens op Lean planning 
 
 Hoe ziet de Lean planning met de toegepaste Post-it sticker eruit? 
 

[Vraag 18] Op welke wijze wordt door u de Lean planning vorm gegeven? – 1 antwoord mogelijk 
• Als witdruk met daarop geplakte Post-it stickers 
• Een witdruk met Post-it stickers welke vervolgens gedigitaliseerd is in een spreadsheet 
• Digitaal in een spreadsheet 
• Digitaal met behulp van een speciale Lean planningssoftware, zo ja welke software, tekstvak voor ingeven antwoord  
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
De opmaak van een Lean planning bestaat in basis vaak uit een witdruk in de vorm van een tabel met een 
categorieaanduiding voor de rijen en kolommen waarop Post-it stickers geplakt worden voorzien van relevan-
te projectinformatie. De toepassing en invulling wordt door iedere gebruiker vaak op een eigen wijze geïnter-
preteerd. De vraag naar de wijze van opmaak  van een Lean planning wordt door 25% van de respondenten 
beschreven als een witdruk met Post-it stickers, 42% benoemd het als een witdruk met Post-it stickers welke 
vervolgens is gedigitaliseerd, 5% stelt de Lean planning op doormiddel van een spreadsheet, slechts 1% ge-
bruikt hiervoor speciale planningssoftware. Daarnaast is er door 15% een ander antwoord ingegeven waarbij 
een tweetal specifieke planningssoftware wordt genoemd, sjabloon voor Asta PowerProject en KYP.nl. Verder 
wordt van de Lean planning creatief gebruik gemaakt door het op verschillende wijze, specifiek per project, 
toe te passen zoals bijvoorbeeld per woning planningsborden te maken of het inscannen van de Lean plan-
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ning om deze te digitaliseren. Figuur 19 toont het cirkeldiagram met diverse gehanteerde uiterlijke kenmerken 
van een Lean planning en daarnaast staat de opsomming met andere ingegeven antwoorden. 
 

 
Figuur 19: Wijze van vormgeving van een Lean planning 

Andere ingegeven antwoorden zijn (15%): 
 “Post-it\'s, en we hebben speciaal ge-

maakte borden per woning met indicato-
ren.” 

 “witdruk met Post-it welke vertaalt wor-
den in de basis uitvoeringsplanning, 
waardoor de planning gedetailleerd 
wordt.” 

 “startvergadering met alle betrokkenen” 
 “Eerst op witdruk met Post-it. Daarna 

verwerken in sjabloon PowerProject.” 
 “n.v.t. nooit gedaan wel werd er voor 

aanvang van de afbouw een zeer gede-
tailleerde detail planning samengesteld in 
overleg met de partners” 

 “Doorgevoerd in de processen” 
 “Eerst witdruk met Post-it’s dan digitaal in 

KYP.nl” 
 “powerproject” 
 “We hebben voorbeelden bestudeerd van 

witdruk met post it” 
 “Meerdere varianten, ook afhankelijk van 

de grootte van het project en faciliteiten.” 
 “wit met post-its en inscannen + verstu-

ren” 
  “Witdruk Post-it stickers vervolgens in 

een Powerprojectplanning” 
 “Nvt” 

 
 Resultaten enquêtevraag 19: 
 

[Vraag 19] Welke indeling kent de door u gebruikte Lean planning voor de weergave van de verschillende soorten 
WERKZAAMHEDEN? – 1 antwoord mogelijk 
• Aan de linkerzijde van de Lean planning, gesorteerd naar werkvolgorde 
• Op de Post-it sticker 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 Tijd →    

Werkzaamheden 
↓ * 

   

  

* 

  

   

* 

 

     

*Post-it met “Locatie” en “Personeel / Arbeid”  
 
In de uiterlijke kenmerken, belangrijk voor de wijze waarop projectinformatie genoteerd wordt, zijn onder de 
respondenten ook verschillen qua indeling van de Lean planning op de te merken. 52% van de respondenten 
geeft aan projectinformatie omtrent werkzaamheden op een Lean planning op de Post-it sticker weer te ge-
ven. 27% noteert de werkzaamheden, gesorteerd naar werkvolgorde, aan de linkerzijde van de Lean plan-
ning. Daarnaast geeft 7% aan hiervoor een andere notatievorm te gebruiken. Opmerkelijk is het gebruiken 
van verschillende gekleurde Post-it’s waarmee de onderaannemers ofwel ketenpartners worden aangegeven. 
Naast deze extra dimensie laat een respondent ook weten dat de notatie van de werkzaamheden op de Post-
it sticker of aan de linkerzijde van planning project afhankelijk is. Op figuur 20 is de verdeling van toegepaste 
weergavemogelijkheden voor werkzaamheden op een Lean planning in een cirkeldiagram weergegeven.  
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Figuur 20: Toegepaste weergavemogelijkheid van "WERKZAAMHEDEN" op een Lean 
planning 

Andere ingegeven antwoorden zijn (7%): 
  “n.v.t. nooit gedaan detail planning op-

zet” 
 “afhankelijk van project op sticker of aan 

linkerzijde” 
 “te sorteren naar behoefte in software” 
 “Op tijd, op kleur (per OA een andere 

kleur)” 
 “Nvt” 
 “linkerzijde de Co-maker daarna het plan-

bord met tijd” 

  
[Vraag 20] Welke indeling kent de door u gebruikte Lean planning voor de weergave van de KETENPARTNERS? – 1 
antwoord mogelijk 
• Aan de linkerzijde van de Lean planning, gesorteerd naar ketenpartners 
• Op de Post-it sticker 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 Tijd →    

Ketenpartners 
↓ * 

   

  

* 

  

   

* 

 

     

*Post-it met “Werkzaamheden” en “Personeel / Arbeid”  
 
Ook voor de indeling van de Lean planning qua weergave van de ketenpartners verschillen de inzichten van 
de respondenten met elkaar. 43% van de noteert de ketenpartners aan de linkerzijde van de Lean planning, 
32% beschrijft deze partijen juist op de Post-it sticker. 9% is eenduidig in het geven van een ander antwoord, 
hiervoor worden verschillende kleuren Post-it stickers gebruikt voor de aanduiding van de verschillende ke-
tenpartners. Figuur 21 laat het cirkeldiagram zien met de toegepaste weergavemogelijkheden van de keten-
partners op een Lean planning.  
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Figuur 21: toegepaste weergavemogelijkheid van "KETENPARTNERS" op een Lean 
planning 

Andere ingegeven antwoorden zijn (9%): 
  “Kleur” 
 “n.v.t. nooit gedaan detail planningopzet 

aan de linkerzijde” 
 “kleur post is ketenpartner” 
 “te sorteren en fileren naar behoefte in 

software” 
 “post-it in verschillende kleuren per ke-

tenpartner” 
 “Nvt” 
 “de kleur van de Post-it” 

 
[Vraag 21] Welke indeling kent de door u gebruikte Lean planning voor de weergave van de LOCATIE van de uit te 
voeren werkzaamheden? – 1 antwoord mogelijk 
• Aan de linkerzijde van de Lean planning, gesorteerd naar bouwstroom/routing 
• Op de Post-it sticker 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 Tijd →    

Locatie 
↓ * 

   

  

* 

  

   

* 

 

     

*Post-it met “Werkzaamheden” en “Personeel / Arbeid”  
 
Voor de indeling van de Lean planning, wat betreft de notatie van de locatie van de uit te voeren werkzaam-
heden, herkent een grote meerderheid, 59%, van de respondenten zich in een notatie op de Post-it sticker. 
Daarentegen noteert 21% van de respondenten de locatie van uit te voeren werkzaamheden aan de linkerzij-
de van de Lean planning. 4% maakt gebruik van de mogelijkheid een ander antwoord in te geven, waaronder 
het plakken van een post-it op de geveltekening die als onderlegger voor de Lean planning dient. Op figuur 
22 is het cirkeldiagram te zien met de toegepaste weergavemogelijkheden van de locatie van de uit te voeren 
werkzaamheden op een Lean planning. 
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Figuur 22: Toegepaste weergavemogelijkheid van "LOCATIE" op een Lean planning 

Andere ingegeven antwoorden zijn (4%): 
  “aan de linkerzijde” 
 “zie hierboven” 
 “post-it op geveltekening” 
 “Nvt” 

 
[Vraag 22] Welke indeling kent de door u gebruikte Lean planning voor de weergave van de KALENDERSCHAAL? – 1 
antwoord mogelijk 
• Aan de bovenzijde van de Lean planning 
• Aan de linkerzijde van de Lean planning 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 

 Tijd →    

Locatie 
↓ * 

   

  

* 

  

   

* 

 

     

*Post-it met “Werkzaamheden” en “Personeel / Arbeid” 

 

 Werkzaamheden 
→ 

   

Tijd 
↓ * 

   

  

* 

  

   

* 

 

     

*Post-it met “Locatie” en “Personeel / Arbeid”  
 
Eenduidig zijn de respondenten, 80%, met de keuze voor de positie van de kalenderschaal aan de bovenzijde 
van de Lean planning. Daar in tegen plaats 4% de kalenderschaal aan de linkerzijde van de Lean planning. 
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Slechts 1% verkiest het ingeven van een ander antwoord. Figuur 23 toont het cirkeldiagram met toegepaste 
weergavemogelijkheden van de kalenderschaal op een Lean planning. 
 

 
Figuur 23: Toegepaste weergavemogelijkheid van "KALENDERSCHAAL" op een Lean 
planning 

Andere ingegeven antwoorden zijn (1%): 
  “zie hierboven” 
 “Nvt” 

 
[Vraag 23] Welke tijdseenheid hanteert u voor de door u gebruikte Lean planning? – 1 antwoord mogelijk 
• Week 
• Dag 
• Halve dag 
• Uur 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
Het uiterlijk van de Lean planning wordt naast de indeling ook mede bepaald door de informatie die deze 
draagt. Voor de gebruikte tijdseenheid in een Lean planning hanteert 4%van de respondenten een week, 
61% een dag, 9% halve dagen en 5% de eenheid van een uur. 8% van de respondenten maakt van de mo-
gelijkheid gebruik om een ander antwoord te geven, hierbij laten ze weten dat de tijdschaal onder andere 
verschilt van dag tot kwart dag of afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt. Figuur 24 toont het 
cirkeldiagram met de onderverdeling van de toegepaste tijdseenheid in een Lean planning. 
 

 
Figuur 24: Toegepaste tijdseenheden voor een Lean planning 

Andere ingegeven antwoorden zijn (8%): 
 “Verschil. Van dag tot kwart dag” 
 “Afhankelijk van project” 
 “per 2 uur” 
 “afhankelijk van het doel” “Meestal dag, 

soms uur” 
 “Nvt” 
 “afhankelijk welke fase in een proces” 
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 Deelconclusie: hoe ziet de Lean planning met toegepaste Post-it sticker eruit? 
 
De Lean planning met toegepaste Post-it sticker blijkt in de praktijk hoofdzakelijk te bestaan als een witdruk 
met daarop geplakte Post-it stickers, een digitale versie van soortgelijke planning blijft in de meeste gevallen 
vooralsnog uit. Bij deze witdrukken is geen eenduidige opmaak te ontdekken, wel bestaan er voorkeuren voor 
de indeling van dit soort planningen. Uit de antwoorden is op te maken dat het merendeel een kalenderschaal 
aan de bovenzijde van de planning hanteert en hiervoor een dag als eenheid op de tijdschaal toepast. De op-
somming van het aantal werkzaamheden staat meestal aan de linkerzijde van de planning. Afhankelijk daar-
van biedt de Post-it sticker de ruimte voor het aangeven van de locatie, ketenpartners of werkzaamheden. 
Hiervoor wordt ook met verschillende kleuren Post-it stickers gewerkt. Hieronder volgt een korte samenvat-
ting van de belangrijkste uitkomsten: 
 Lean planning bestaat hoofdzakelijk als witdruk met Post-it stickers; 
 Voor een Lean planning wordt hoofdzakelijk de tijdseenheid van een dag gehanteerd; 
 
 Wat ontbreekt er qua informatie en opmaak aan een Lean planning? 
 

[Vraag 32] Welke uiterlijke kenmerken ontbreken er volgens u aan de door u gebruikte Lean planning? {informatieve 
tekst toevoegen: Onder het uiterlijk wordt onder andere verstaan: kleurgebruik, overzichtelijkheid, leesbaarheid, 
ruimte voor inhoudelijke informatie, structuur in weergave van informatie} – Open vraag 
• Tekstvak voor ingeven antwoord: Type hier uw antwoord 

 
De respondenten zijn verdeeld in het geven van antwoord op de in de enquête gestelde vraag of er aspecten 
op of aan een Lean planning ontbreken. De ene helft antwoord op deze vraag; geen, niet of n.v.t. De andere 
helft van de respondenten geven aan een goed overzicht op een Lean planning te missen, problemen te erva-
ren om een Lean planning te digitaliseren en dat het ontbreekt aan de mogelijkheid om van inhoudelijke ken-
nis en risico’s weer te geven. Daarnaast worden suggesties gedaan dat met de toepassing van standaard op-
lossingen zoals Excel en ARPA geen tekortkomingen aan een Lean planning bestaan. De lijst met het volledige 
aantal antwoorden staat hieronder weergegeven. 
 
 “als je een oude planning gewend bent is een leanplanning 

soms minder overzichtelijk en/of leesbaar” 
 “Ordelijk overzicht” 
 “leesbaarheid” 
 “Geen, anders hadden we het wel toegevoegd.” 
 “In Excel werkt het prima” 
 “Door de grootte van de witdruk ontbreekt het overzicht en 

de visualisatie. Bij gebruik van witdruk als onderlegger ont-
breekt de koppeling met de vooraf opgezette overall-
planning. Info op Post-it is vaak slecht leesbaar door de di-
verse handschriften” 

 “Geen” 
 “Planning is op witdruk niet als balkenschema te lezen. Er 

zitten geen zichtbare relaties tussen de verschillende pos-
tit\'s. Planning op witdruk is niet geschikt om te communice-
ren via de email oid. Daarom stoppen wij de info in powerp-
roject.” 

 “Wij gebruiken ARPA lean vellen, zijn duidelijk” 
 “soms te algemeen geformuleerd in de voorbereidingsfase;” 
 “Werkt prima” 
 “n.v.t. nooit gedaan” 
 “Leanplannen is zeer gedetailleerd, plannen gebeurt meestal 

op post-it. Wat ik persoonlijk mis, is dat deze planning uit-
eindelijk niet op een andere mannier dan dit uitgewerkt 
wordt, bv. omgezet in een balkenplanning, die door een ie-
der wat sneller en makkelijker te gebruiken is.” 

 “Weet ik niet” 
 “GEEN” 
 “Ik heb er geen ervaring mee. Daarom kan ik deze vraag niet 

beantwoorden.” 
 “de mobiliteit” 
 “n.v.t.” 
 “nvt” 
 “Wij hebben nog geen lean in gebruik” 
 “Geen” 
 “Kleut” 
 “Post-it’s zijn te klein. Gelijkwaardigheid.” 
  “Geen.” 

 “de kunst is om de hand gemaakte lean planning digitaal te 
maken zodat deze verspreid kan worden en daadwerkelijk op 
de bouw kan worden gehanteerd... denk aan kyp.nl. Alleen 
deze is nog niet optimaal.” 

 “geen” 
 “geen” 
 “Inzet geld om problemen op te lossen” 
 “geen” 
 “geen” 
 “geen, als je het maar goed gebruikt.” 
 “Weet het nog niet is afhankelijk van het onderzoek” 
 “Niet van belang” 
 “Tijdens proces wordt soms niet juist stand afgevinkt zodat 

je niet terug kunt zien wat op planning liep” 
 “structuur en duidelijke informatie” 
  “Op dit moment evalueren wij jaarlijks de gebruikte metho-

de. Met name de omschrijving op de post-its is nog een be-
langrijk punt. Inmiddels worden de post-its vooraf verstrekt 
en met name de ketenpartners bereiden e.e.a. voor met 
"stickers" op de post-its” 

 “ruimte voor inhoudelijke kennis, signalering risico\'s per ke-
tenpartner.” 

 “scanner die het omzet naar een digitale planning” 
 “nvt” 
 “Geen” 
 “Niets” 
 “nvt” 
 “geen” 
 “Een goede leanplanning maakt al goed gebruik van duidelij-

ke vellen en gekleurde voorgedrukte post-its. Wat bij een 
traditionele opzet ontbreekt is de rode draad wanneer of het 
kritieke pad. Aan de andere kant kan je stellen dat als je per 
bouwdeel plant dat er minder en kritiek pad bestaat. een 
bouwdeel is een \'sprint\' (volgens agile termen) en het eni-
ge wat van belang is het volbrengen van deze sprint. Als het 
overzicht uit het oog verloren wordt, dienen de bouwdelen 
kleiner gemaakt te worden.” 
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[Vraag 33] Welke inhoudelijke informatie ontbreekt er volgens u in de door u gebruikte Lean planning? – Meerdere 
antwoorden mogelijk 
• Er ontbreek GEEN informatie in de gebruikte Lean planning 
• Informatie over “Personeel / Arbeid” voor het uitvoeren van de werkzaamheden, zo ja welke informatie, tekstvak 
• Informatie over “Locatie” voor het uitvoeren van de werkzaamheden, zo ja welke informatie, tekstvak 
• Informatie over “Tijd” voor het uitvoeren van de werkzaamheden, zo ja welke informatie, tekstvak 
• Informatie over “Werkzaamheden” die uitgevoerd worden, zo ja welke informatie, tekstvak 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
De respondenten is gevraagd naar de inhoudelijke informatie welke ontbreekt in de gebruikte Lean planning. 
Volgens 44% van de respondenten ontbreekt er aan de huidige planning geen inhoudelijke informatie. 10% 
zegt informatie te missen over personeel / arbeid, zoals over manuren of juist mogelijkheid deze informatie 
duidelijk weer te geven. Door 6% wordt genoemd dat er informatie ontbreekt over de locatie waar werk-
zaamheden verricht worden, hiervan zou de  locatie specifieker omschreven kunnen worden. De responden-
ten, 3%, noemt de tijd als inhoudelijke informatie die op de Lean planning ontbreekt en 4% mist de inhoude-
lijke informatie op een Lean planning over de werkzaamheden. 10% verkoos de mogelijkheid om een ander 
antwoord in te geven, waaronder het opmerken van verschillen waarmee de Post-it sticker wordt ingevuld. 
Opmerkelijk is dat bijna een kwart, 23%, onbekend is met de vraag of geen antwoord wil geven. Hieronder 
staat in figuur 25 het cirkeldiagram weergegeven met de ontbrekende informatie die op een Lean planning 
ervaren wordt. 
 

“Personeel / Arbeid” “Tijd” 

 “manuren” 
 “tijd” 
 “dit is soms moeilijk inzichtelijk te krijgen” 

 “uren” 

“Locatie” “Werkzaamheden” 

 “specifieker omschrijven”  “voorbereidingstijd en engineeringstijden” 
 “Het blijven post-its, het is niet een gehele 

werkbeschrijving.” 

 
Figuur 25: Ontbrekende informatie op een gebruikte Lean planning 

Andere ingegeven antwoorden zijn (10%): 
 “dit antwoord is geheel afhankelijk hoe 

partijen de post-its invullen. de ene partij is 
daar secuurder in dan de andere.” 

 “de onderlinge samenhang van de werk-
zaamheden op de Post-it” 

 “n.v.t. nooit gedaan” 
 “Ruimtebeslag” 
 “zorg dat het geen overkill wordt aan info” 
 “Nvt” 
 “Dit is geheel afhankelijk van welke vellen 

en post-its er toegepast worden. Als je het 
goed doet staat alles in de planning. Als er 
dingen ontbreken is je planning niet goed 
en kun je er niet op vertrouwen dat je het 
complete overzicht hebt.” 

 “afhankelijk van de input” 

 
 Deelconclusie: Wat ontbreekt er qua informatie en opmaak aan een Lean planning? 
 
Aan de huidige planning ontbreekt, volgens een meerderheid (44%) van de respondenten, geen informatie en 
is in opmaak volledig. Deze compleetheid is af te lijden van het feit dat er door velen gebruik gemaakt wordt 
van gestandaardiseerde voorbeelden en oplossingen. Zo worden er hulpmiddelen als planningsvellen van 
ARPA, software van Asta Powerproject, KYP.nl en zelfs Excel genoemd die ondersteuning bieden tijdens het 
opstellen en gebruiken van een Lean planning. Een kleinere groep respondenten weet wel een kritische noot 
te plaatsen, zij ervaren een verminderde leesbaarheid en overzichtelijkheid bij het gebruik van een Lean plan-
ning. Dit komt onder andere door de verschillende handschriften, beschikbare ruimte op een Post-it sticker en 
het ontbreken van een vaste structuur voor het invullen van de projectinformatie. Wat betreft de projectin-
formatie ontbreken gegevens over de locatie, soort en tijd van de uit te voeren werkzaamheden. Daarnaast 
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blijkt dat er op een Lean planning geen onderlinge relaties tussen de werkzaamheden, ketenpartners of loca-
ties staan weergegeven en er geen mogelijk bestaat om het kritieke pad en de standlijn te visualiseren. Hier-
onder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste uitkomsten:   
 Structuur voor de opmaak van een Lean planningsvel en Post-it sticker ontbreekt; 
 Leesbaarheid en overzichtelijkheid van een met Post-it geplakte Lean planning wordt als matig ervaren; 
 Ontbreekt aan de weergave van onderlinge relaties van werkzaamheden in een Lean planning; 
 Notatie van projectinformatie over soort, locatie en tijd van uit te voeren werkzaamheden op een Lean 

planning is onvolledig. 
 

4.3.2 Werkwijze voor opstellen en gebruiken Lean planning 
 
 Op welke moment in het proces wordt de Lean planning opgesteld? 
 

[Vraag 24] Wordt door u de Lean planning op een vast moment in het voorbereidingsproces opgesteld? – Meerdere 
antwoorden mogelijk  
• Nee, dat wisselt per project 
• Nee, dat wordt bepaald door de projectleider 
• Ja, vanaf dat de gegevens vanuit de “koude” opname bekend zijn 
• Ja, vanaf dat de gegevens vanuit de “warme” opname bekend zijn 
• Ja, vanaf dat de ketenpartners bekend zijn 
• Ja, altijd n weken voor start uitvoering: n=, tekstvak voor ingeven aantal weken 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatie 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
De respondenten is gevraagd naar het moment in het voorbereidingsproces wanneer zij starten met het op-
stellen van de Lean planning, 36% zegt dat dit per project wisselt. 20% van de respondenten laat weten de 
Lean planning te gaan opstellen nadat de ketenpartners bekend zijn en 12% doet dat nadat de gegevens uit 
de “warme opname bekend zijn. Door 7% wordt aangegeven dat het moment van opstellen door de project-
leider bepaald wordt. Door 7% van de respondenten wordt vastgehouden aan het moment waarop gegevens 
uit de “koude”  opname bekend zijn. 6% heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een ander antwoord 
gegeven te geven en 5% geeft aan dat er altijd een n aantal weken aan start uitvoering vooraf gaat voordat 
de Lean planning wordt opgesteld. De hierbij genoemde weken zijn: 2-3, 2, 2, 10 dagen en 5 a 6 weken. De-
ze antwoorden lopen uiteen en zijn niet alleen aan tijd gerelateerd maar worden ook door hiërarchie bepaald. 
Hieronder toont figuur 26 het cirkeldiagram met gegevens over het, op een vast moment, opstellen van een 
Lean planning.  
 

 
Figuur 26: Momenten waarop een Lean planning in het voorbereidingsproces wordt 
opgesteld 

Andere ingegeven antwoorden [6%] zijn:  
 “alleen de afbouw door de uitvoerder kort 

voor start uitvoering” 
 “bij engineering uiteraard nog eerder” 
 “zo vroeg als mogelijk om ook de op-

drachtgever mee te nemen in dit proces” 
 “de directie beslist welk project hiervoor 

in aanmerking komt” 
 “Wordt bepaald door team” 
 “Nvt" 
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[Vraag 27] Wordt door u de Lean planning eenmalig of gefaseerd opgesteld? – 1 antwoord mogelijk 
• De Lean planning wordt tijdens één moment opgesteld 
• De Lean planning wordt tijdens meerdere momenten opgesteld. Zo ja, tijdens hoeveel momenten, tekstvak voor ingeven alterna-

tief 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
Als vervolgens het startmoment bekend is dan wordt door de respondenten aangegeven dat de Lean planning 
door 17% eenmalig opgesteld. Door 66% wordt de Lean planning gefaseerd opgesteld, waarbij gevraagd is 
naar de hoeveelheid momenten waarop de Lean planning is opgesteld. De hierop gegeven antwoorden lopen 
uiteen van het benoemen van de verschillende bouwfasen wanneer de Lean planning wordt op gesteld, het 
aantal momenten waarop de Lean planning wordt opgesteld en dat het eenmalig of gefaseerd opstellen van 
de Lean planning projectafhankelijk is. Alle antwoorden staan hieronder weergegeven. 
 
 “afbouw/ruwbouw of in fases volgens bouwvolgorde” 
 “per project verschillend” 
 “projectafhankelijk” 
 “ruwbouw en afbouw” 
 “bouwfase” 
 “ruwbouw en afbouw” 
 “3 momenten, ruwbouw, gevelsluiting en afbouw” 
 “ruwbouw en afbouw periode” 
 “ruwbouw, gevel, afbouw” 
 “Ligt aan project” 
 “project afhankelijk” 
 “voorbereiding- en uitvoeringsfase” 
 “3” 
 “verschillende bouwfase, ruwbouw en afbouw” 
 “Hangt af van omvang en complexiteit van het project” 
 “2” 
 “2” 
 “afhankelijk van soort project per blok, fase, ruwbouw, af-

bouw, etc.” 
 “2” 
 “vaak na een proefstrang” 
 “2 ruw en afbouw” 

 “vaak engineering tot contract apart, daarna van contract tot 
eindoplevering” 

 “ruwbouw/ afbouw” 
 “2 tot 3 momenten” 
 “3” 
 “3” 
 “Ruwbouw en afbouw” 
 “ruw en afbouw” 
 “5” 
 “4” 
 “1 tot 4” 
 “projectafhankelijk, veelal voor de engineering incl. ruwbouw 

en aanvullende de afbouwfase” 
 “vooraf basis en indien mogelijk bijsturen tijdens uitvoering” 
 “2” 
 “wekelijks” 
 “verschillend, afhankelijk van onderwerp” 
 “3 fases” 
 “2” 
 “3” 
 “per project verschillend” 
 “Per bouwfase” 
 “van 1x per maand tot iedere dag” 

 
Van de respondenten heeft 5% van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een ander antwoord gegeven te ge-
ven. Figuur 27 laat in een cirkeldiagram de verdeling tussen het eenmalig of gefaseerd opstellen van een Le-
an planning zien. 
 

 
Figuur 27: Het gefaseerd of eenmalig opstellen van een Lean planning 

 Andere ingegeven antwoorden [5%] zijn: 
 “wordt niet opgesteld” 
 “zoveel als nodig in niet repeterend werk” 
 “Nvt” 
 “1 hoofdplanning tijdens realisatie steeds 

bijgewerkt” 
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 Deelconclusie: Op welke moment in het proces wordt de Lean planning opgesteld? 
 
De respondenten zijn verdeeld over het moment waarop een Lean planning in de uitvoeringsfase wordt opge-
steld. De Lean planning wordt door een meerderheid gefaseerd opgesteld waarbij van 2, 3, 4, soms 5 mo-
menten gebruik is  gemaakt om deze planning samen te stellen. Uit de antwoorden is ook op te maken dat er 
vaak per fase in het bouwproces, zoals ruwbouw,- gevel,- en afbouwfase een Lean planning wordt opgesteld. 
Bij het opstellen van de Lean planning worden de gebouwen opgeknipt tot kleinere planbare delen om repeti-
tie in de werkzaamheden te kunnen aanbrengen. 
 
In deze resultaten is dan ook de ervarenheid in het gebruik van een Lean planning te herkennen, 26% zegt 
nog nooit een Lean planning gebruikt te hebben [zie vraag 9]. Er bestaat dan ook geen vast moment in het 
proces waar een Lean planning wordt opgesteld, de specifiek benoemde momenten worden wel gehanteerd 
door de meer ervaren gebruikers van een Lean planning. Hieronder volgt een korte samenvatting van de be-
langrijkste uitkomsten: 
 Lean planning wordt door meerderheid op twee tot drie moment opgesteld; 
 Bestaat geen vast moment van opstellen, wisselt per project; 
 
 Welke werkwijze wordt gehanteerd om de Lean planning op te stellen? 
 

[Vraag 25] Wordt de Lean planning door u volgens een bepaald stappenplan opgesteld? – 1 antwoord mogelijk 
• Nee, zonder enige structuur 
• Ja, aan de hand van een eigen werkwijze, zo ja, omschrijf de soort werkwijze, tekstvak voor ingeven antwoord 
• Ja, met behulp van extern advies, zo ja, omschrijf het externe advies, tekstvak voor ingeven antwoord 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
Het moment van opstellen van een Lean planning gaat gepaard met een bepaalde werkwijze. Voor het opstel-
len van een Lean planning wordt door 15% van de respondenten geen enkele structuur aangehouden, 52% 
hanteert hiervoor een eigen werkwijze, en 12% schakelt de hulp in van een externe adviseur. 4% heeft van 
de mogelijkheid gebruik gemaakt om een ander antwoord gegeven te geven. Hieronder geeft figuur 28 het 
cirkeldiagram weer met de verdeling van de verschillende methoden hoe door de respondenten een Lean 
planning wordt opgesteld.  
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Antwoorden met betrekking tot een eigen werkwijze zijn: Antwoorden met betrekking tot een ex-
tern advies zijn: 

 “partners contracteren, vervolgens uitnodigen en samen plannen” 
 “In de keet met de onderaannemers eerst op papier volgens digitaal in Excel 

en deze digitaal versturen aan de onderaannemers, nevenaannemers” 
 “Eerst knelpunten bespreken. Daarna plannen. Samenvatten resultaat. Evalua-

tie na eerste fase uitvoering.” 
 “draaiboek lean” 
 “standaard planning in overleg met ketenpartners verbeteren” 
 “werkwijze pullplannen uitvoering” 
 “stappenplan Arpa” 
 “adhv de voorhanden zijn netwerkplanning” 
 “zit een structuur in die zelf hebben ontwikkeld. Zorg ervoor dat er voldoende 

info gebracht wordt door ketenpartners” 
 “Lean Bouwen volgens Heembouw”” 
 “volgen van de hoofdplanning” 
 “STABU volgend” 
 “standaard projectaanpak” 
 “Vanuit begrotingsstructuur” 
 “werkinstructie” 
 “witdruk met indeling” 
 “pullplannen” 
 “van grof naar fijn, van standaard naar specifiek” 
 “Vooraf de werkvolgorde geven en de max. tijd.” 
 “5 stappenplan ARPA” 
 “voorgaande projecten” 
 “eerst de routing, de bouwdelen en batches bepalen binnen het project, deze 

voorleggen en bespreken met de partners om vervolgens aanpassingen hierop 
te maken n.a.v. reactie van de partners. Als indeling, volgorde, einddatum, 
mijlpalen e.d. bekend zijn kan er geplakt worden.” 

 “balkenschema” 
 “projectleider afhankelijk met basisprincipes” 

 “introductie en werkvolgorde van het Lean 
plannen wordt toegelicht door externe par-
tij” 

 “In overleg met keten partners” 
 “Joris van de Belt” 
 “ARPA lean” 
 “adviseur (deze gaat in toekomst verval-

len)” 
 

 
Figuur 28: Methoden waarop de Lean planning wordt opgesteld 

Andere ingegeven antwoorden [4%] zijn: 
 “n.v.t. nooit gedaan wel detailplanning” 
 “Nvt” 
 “afhankelijk van type gebouw/ingreep etc” 
 

 
[Vraag 34] Welke belemmeringen ondervindt u bij het opstellen van een Lean planning? – Open vraag 
• Tekstvak voor ingeven antwoord 

 
Bij het opstellen van een Lean planning zal lang niet altijd alles volgens plan verlopen. Op de vraag welke be-
lemmeringen de respondent ondervindt bij het opstellen van een Lean planning worden verschillende voor-
beelden aangedragen. Zo zijn niet alle deelnemers goed voorbereid, hebben geen kennis van zaken en / of 
zijn overtuigd van het Lean plannen. Daarnaast wordt genoemd dat het digitaliseren van een Lean planning 
veel tijd en moeite kost. Hieronder staat een volledige opsomming van gegeven antwoorden op deze open-
vraag. 
 
 “Niet alle partners/onderaannemers zijn bereid tot deelname 

aan het opstellen van een leanplanning (kost hun inziens te-
veel tijd). Niet iedereen is even goed voorbereid voor het op-

 “Ik mis planning (tijd) kennis bij de installateur. Zij kunnen 
(of willen) niet zeggen hoe lang iets duurt in de engineering 
en in de uitvoering. Wij volgende aannemers krijg ik te ho-
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stellen van een leanplanning” 
 “Terughoudendheid en gereserveerdheid van bepaalde deel-

nemers” 
 “Ontbrekende gegevensverstrekking vanuit opdrachtgever en 

adviseurs, openstaande besluiten. Afwezigheid van uitgeno-
digde partijen” 

 Geen vertrouwen en niet houden aan afspraken” 
 “tussentijdse aanpassing(en)” 
 “Angst om scherp te plannen. Ouderwets denken in 'weken'” 
 “Het overzetten van papier naar digital. Dit moet altijd naar 

afloop van de sessie gebeuren. Als iedereen weg is wordt de 
planning in Excel ingeklopt. Risico is onleesbaarheid van de 
gegeven informatieve (handmatig geschreven) en het risico 
dat er Post-it’s van het document afwaaien). Foto\'s maken 
van het geheel hebben we ook toegepast echt geeft dit vaak 
onduidelijkheden (waar staat welke informatie op de plan-
ning)” 

 “Dat de projectkennis van de betrokkenen vaak op het mo-
ment van stickers plakken vaak nog inhoudelijk onvoldoende 
is om goed te plakken, waardoor de sessie vaak herhaald 
wordt na een paar weken” 

 “Soms de onduidelijkheid van de partners wat Lean plannen 
inhoud en wat de voordelen ervan zijn” 

 “Tijdsdruk. Voorbereidingstijd is cruciaal, terwijl iedereen 
eigenlijk alleen maar zo snel mogelijk wil starten” 

 “Sommige partijen zitten een hele dag in een planningsessie 
te wachten totdat hun onderdeel aan de orde komt” 

 “Geen” 
 “commitment van iedereen” 
 “beschikbare informatie in beginfase - niet aanwezig zijn van 

de juiste personen bij de lean planning, mensen die het werk 
ook werkelijk uitvoeren” 

 “Hoewel ik het nooit heb gedaan waren bij mijn projecten de 
zaken welke bekend dienen te zijn, heb ik boven ingevuld 
NOOIT allemaal volledig. En wijzigingen in het traject zijn 
meestal FOUT, moeten we in de bouw weigeren, als je een 
auto koopt kan na de definitieve bestelling ook geen wijzi-
ging doorgevoerd worden” 

 “Geen” 
 “niet bekend” 
 “gebrek aan kennis over het te maken gebouw, onzekerhe-

den” 
 “PARTIJEN WELKE GEEN VOORWERK HEBBEN GEDAAN” 
 “Niet komen opdagen van betreffende partner. Niet goed 

helder hebben waar de afhankelijkheden zitten. Werkzaam-
heden, locatie of inzet niet duidelijk omschreven.” 

 “Nvt” 
 “Onvoldoende voorbereid” 
 “veel gegevens handmatig verwerken” 

ren. Hiermee neem ik geen genoegen. Ook is betrokkenheid 
van de Meet- en regeltechniek van belang. Zij moeten een 
volwaardige gesprekspartner zijn. De installateur doet hier 
schimmig over.” 

 “Geen, wordt niet toegepast.” 
 “Niet iedereen is zover om hier in mee te bewegen.” 
 “onvoldoende kennis omtrent de uit te voeren werkzaamhe-

den risicomijdend ( teveel tijd opgeven)” 
 “Nog te weinig ervaring mee” 
 “Geen” 
 “Geen kennis van zaken” 
 “Een tool om een goede lean planning te maken is er nog 

niet aanwezig. Denk aan iets digitaals waarbij ook de be-
trouwbaarheid vervolgens gemeten kan worden.” 

 “niet” 
 “van Post-it’s digitaliseren naar digitaal formaat.” 
 “Overtuigen v onderaannemers nut van leanplannen” 
 “bekendheid van Lean van de gebruikers” 
 “Geen” 
 “Houding personeel, traditionele rollen” 
 “partijen die zich onvoldoende voorbereid hebben kunnen 

hun werkzaamheden niet goed plannen.” 
 “geen, je moet wel weten hoe je het moet aanpakken” 
 “Werkelijke betrokkenheid van sommige deelnemers” 
 “een mogelijkheid om even een alternatief in te voeren/ te 

plakken” 
 “Er wordt gepland op basis van werkdagen. Onwerkbaar 

weer is een inschatting die niet meegenomen wordt in onze 
planning, echter in uitzonderlijke gevallen wel invloed heeft 
op de voortgang.” 

 “medewerking van onderaannemer” 
 “het overzetten naar PowerProject is veel werk. Naar Excel is 

monnikenwerk.” 
 “niet afgebakend genoeg, daardoor niet alle details bekend” 
 “Mensen zijn soms bang om afgerekend te worden op hun 

inbreng, daardoor komt niet altijd de scherpste planning tot 
stand” 

 “de voorman/uitvoerder is niet altijd aanwezig bij de plan-
ningssessie, soms is dit toch nog de uitvoerder” 

  “Het is noodzakelijk dat alle betrokkenen de noodzaak (en 
het voordeel) er van inzien. Vaak ontbreekt het hier nog aan 
bij sommigen, dat levert vaak ergernis op. Iedereen moet bij 
het opstellen van de planning aanwezig zijn, inclusief de op-
drachtgever/gebruiker. De mensen die aanwezig zijn moeten 
ook mandaat hebben. Dit is niet altijd het geval. 

 “Dat iedereen zich voldoende in het project heeft ingeleefd, 
en van daaruit kan iedereen vrij kan handelen op basis van 
kennis van het project.” 

 “gelijkwaardigheid dus openheid” 

 
[Vraag 48] Op welke, voor u belangrijke onderdelen, evalueert u het opstellen van de Lean planning? 
(denk hierbij aan bijv. toegankelijkheid van de methode, gebruiksgemak en efficiëntie van het middel en de verwach-
te resultaten e.d.) 
• Tekstvak voor ingeven antwoord 

 
Om de wijze van opstellen van een Lean planning te verbeteren zijn de respondenten gevraagd naar het eva-
lueren van dit proces. Naast het resultaat is de inzet en deelname van ketenpartners een belangrijk onder-
deel. Opmerkelijk is dat een aantal respondenten aangeeft dat er niet geëvalueerd wordt of dat dit niet van 
toepassing is. Hieronder staat een volledige opsomming van gegeven antwoorden op deze openvraag. 
 
 “deelname en inzet bij opstellen van de planning” 
 “Niet” 
 “Waren de juiste mensen / partijen aanwezig. Geeft de in-

formatie op de planning voldoende informatie.” 
 “Resultaat” 
 “Is de planning gehaald. Wie heeft zich aan de planning ge-

houden en wie heeft daar toch moeite mee gehad.” 
 “efficiëntie, gewenste effect” 
 “Of de juiste doorlooptijd is gekozen en of de grootte van 

parts voldoen.” 
 “Deed iedereen goed mee. Zijn alle knelpunten benoemd en 

 “de ruw en afbouw” 
 “Op efficiëntie en reële uitvoeringstijd.” 
 “bereikte efficiëntie/ inzicht in problematiek” 
 “of alles wat bedacht is ook zo gegaan is” 
 “Tijd” 
 “geen” 
 “routing, tempo, kwaliteit en klantwaarde “behalen van de 

kaders en risicopunten” 
 “visualisering en gebruiksgemak” 
 “Met name evalueren wij op de wijze van toegevoegde 

waarde van partijen, het (kunnen) nakomen van de afspra-
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opgelost.” 
 “commitment van de deelnemers en niveau van voorberei-

ding door deelnemers” 
 “resultaat” 
 “Alles” 
 “Evalueren van Eigen plannningsregels en de wijze van plan-

nen van de andere deelnemers” 
 “niet bekend” 
 “resultaten en ervaringen” 
 “IS UITGEKOMEN WAT VOORAF BEDACHT IS - WAT KAN 

BETER” 
 “nvt” 
 “NVT” 
 “Nog te weinig echte ervaring mee” 
 “Te weinig” 
 “Afspraken nakomen die zijn gepland” 

ken/ planning, waar kon het beter en op basis van welke in-
formatie/ betrokkenheid.” 

 “kennis vooraf, gemaakte afspraken, tijd en medewerking 
bewoners” 

 “voortgang en gebruik” 
 “nvt” 
 “Of het een werkbaar model was, of dat deze aangepast 

moet worden in de toekomst” 
 “Nvt” 
 “Onderdelen worden al genoemd.” 
 “wat gaat goed en wat moet beter” 
 “Makkelijk constateren van tijdsproblemen, en lokaliseren 

van mogelijke kansen in het proces. Het zit het met evt. risi-
comanagement ?” 

 “Efficiëntie” 
 

 
 Deelconclusie: Welke werkwijze wordt gehanteerd om de Lean planning op te stellen  
 
Uit de resultaten blijkt dat voor het opstellen van een Lean planning verschillende werkwijzen worden gehan-
teerd. Door een meerderheid wordt er een eigen werkwijze op na gehouden, al dan niet gebaseerd op stan-
daard voorbeelden of adviezen van experts. Slechts een klein deel houdt er geen vaste regels op na. De eigen 
werkwijze varieert van het volgen van werkinstructies, planningen, STABU hoofdstukken en begrotingsstruc-
tuur tot het werken van grof naar fijn, van standaard naar specifiek. 
 
Er worden ook nadelen ervaren aan de verschillende werkwijzen voor het opstellen van een Lean planning. 
Veelal blijkt dat ketenpartners niet goed zijn voorbereid of helemaal niet bereid zijn om op deze wijze zijn of 
haar werkzaamheden te plannen. Dit heeft dan tot gevolg dat andere deelnemers terughoudend zijn bij het 
opstellen van een Lean planning.  
 
Om vervolgens de opgestelde planning te kunnen communiceren dient de witdruk met Post-it stickers gedigi-
taliseerd te worden. Dit is een extra handeling op de werkwijze welke tevens gevoelig is voor het foutief 
overnemen van projectinformatie. Daarnaast is het uitblijven van besluitvorming en het gedurende het proces 
wijzigen van gegevens van invloed op de werkwijze waarop een Lean planning wordt opgesteld. Hieronder 
volgt een korte samenvatting van de belangrijkste uitkomsten: 
 Er wordt geen eenduidige werkwijze gehanteerd voor het opstellen van een Lean planning; 
 Ketenpartners zijn onvoorbereid op deelname aan de LPS; 
 Het communiceren van de met Post-it stickers geplakte Lean planning aan de ketenpartners is omslach-

tig;  
 
 Op welke manier wordt de Lean planning gebruikt tijdens het uitvoeringsproces? 
 

[Vraag 36] Wat wordt er volgens u verstaan onder het gebruik van een Lean planning? – 1 antwoord mogelijk 
• Aflezen van uit te voeren werkzaamheden 
• Aflezen van uit te voeren werkzaamheden en herplakken van Post-it stickers bij verstoringen 
• Aflezen van uit te voeren werkzaamheden, herplakken van Post-it sticker bij verstoringen en optimaliseren van het proces 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
Om een Lean planning als procesbeheersmiddel in te zetten, is de manier waarop hiervoor gegevens gebruikt 
worden van belang. Resultaten uit de enquête tonen aan dat er verschillende opvattingen zijn over de metho-
de waarop een Lean planning wordt ingezet. 13% van de respondenten ziet het gebruik van een Lean plan-
ning alleen voor het aflezen van de werkzaamheden en 5% ziet daarbij ook het herplakken van Post-it stic-
kers wanner er verstoringen optreden. Een ruime meerderheid van de respondenten, 69%, geeft aan de Lean 
planning te gebruiken voor het aflezen van werkzaamheden, het herplakken van Post-it stickers bij verstorin-
gen en het optimaliseren van het proces. 13% heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een ander 
antwoord in te vullen waaronder het afstemmen en monitoren van werkzaamheden, sturen op 1 dag afwijking 
en, zeer uitgesproken, het nooit herplakken van Post-it’s bij een goede flow vanwege de relatie met andere 
Post-it’s. Figuur 29 toont het cirkeldiagram met de opvattingen over het gebruik van een Lean planning. 
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Figuur 29: Gebruikskenmerken van een Lean planning 

Andere ingegeven antwoorden zijn (13%): 
  “Aflezen en bewaken van de uit te voe-

ren werkzaamheden. Wat kan ik doen om 
toch op tijd de planning te halen” 

 “Detail en planningsafspraken” 
 “aflezen en bij afwijkingen bijsturen om 

weer op planning te komen” 
 “elkaar motiveren de werkzaamheden te 

doen conform planning” 
 “maken van een planning” 
 “afstemmen van alle werkzaamheden, 

zodat er een optimale bouwtijd ontstaat 
waar iedereen aan kan verdienen” 

 “bewaken van voortgang werk, sturen op 
niet meer dan 1 dag afwijking van de 
planning” 

 “Het aflezen van uitgevoerde werkzaam-
heden tot nu toe (en het constateren van 
eventuele achterstanden om deze direct 
op te lossen), het bespreken van de 
werkzaamheden van vandaag en het an-
ticiperen op de werkzaamheden van mor-
gen. Post-it’s mogen NOOIT herplakt 
worden omdat deze bij een goede flow 
ALTIJD relatie hebben met andere Post-
it’s.” 

 
[Vraag 37] Wat wordt er volgens u, naast de werkzaamheden in het uitvoeringsproces, nog meer gepland met behulp 
vaneen Lean planning? – Meerdere antwoorden mogelijk 
• Werkzaamheden tijdens de aanbesteding / gunning van een project 
• Werkzaamheden in het voorbereidingsproces van een project 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
De Lean planning wordt, naast het gebruik in de uitvoeringsfase, ook voor het plannen van de overige bouw-
processen toegepast. Volgens 18% van de respondenten wordt een Lean planning gebruikt tijdens werk-
zaamheden voor de aanbesteding en gunning van een project en verkiest 55% een gebruik tijdens de werk-
zaamheden in het voorbereidingsproces van een project. Van de respondenten geeft 7% aan een ander ant-
woord te willen invullen, waardevolle opmerkingen zijn het plannen van de logistiek op een project, levertij-
den en beslismomenten voor opdrachtgevers. Figuur 30 toont het cirkeldiagram met de verdeling van het 
overige gebruik van een Lean planning. 
 

 
Figuur 30: Overige toepassingsmogelijkheden van een Lean planning 

Andere ingegeven antwoorden zijn (7%): 
  “niets” 
 “Lean wordt waar mogelijk in de organi-

satie toegepast” 
 “zie voorgaande Inkoop / Werkvoorberei-

ding / Uitvoering” 
 “logistiek is belangrijk om te plannen. 

Denk aan de logistiek bij een galerijflat.” 
 “niet” 
 “alle werkzaamheden” 
 “beslismomenten van de opdrachtgever, 

aan en afvoer van materieel, levertijden, 
mijlpalen e.d.” 
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[Vraag 38] Op welk(e) moment(en) in de uitvoeringsfase wordt volgens u een Lean planning geraadpleegd? – 1 
antwoord mogelijk 
• Dagelijks 
• Wekelijks 
• Tweewekelijks 
• Maandelijks 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
De respondenten is gevraagd naar de frequentie waarmee zij een Lean planning raadplegen bij het gebruik 
hiervan in de uitvoeringsfase. Een ruime meerderheid van de respondenten,74%, geeft aan dagelijks de Lean 
planning te raadplegen, 14% doet dit wekelijks, 2% tweewekelijks en 2% maandelijks. 1% heeft gebruik ge-
maakt van de mogelijkheid een ander antwoord in te vullen. Het cirkeldiagram met de momenten waarop een 
Lean planning in de  uitvoeringsfase wordt geraadpleegd staat in figuur 31 weergegeven.  
 

 
Figuur 31: Moment(en) van raadplegen van een Lean planning in de uitvoeringsfase 

Andere ingegeven antwoorden zijn (1%): 
  “van dagelijks tot 2wekelijks” 
 “afhankelijk van….” 

 
[Vraag 42] Wie maakt er volgens u in de uitvoeringsfase gebruik van de Lean planning? – Meerdere antwoorden mo-
gelijk 
• Vaklieden 
• Voorlieden 
• Uitvoerder 
• Werkvoorbereider 
• Projectleider 
• Lean planningsadviseur 
• Management / directie 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
De Lean planning kent in de uitvoeringsfase verschillende gebruikers. De Lean planningen wordt in het uitvoe-
ringsproces volgens 9% van de respondenten gebruikt door vaklieden en voor 19% gebruikt door voorlieden.  
Daarnaast komt 24% van het gebruik voor rekening van de uitvoerder, 19% voor rekening van de werkvoor-
bereider en  20% voor rekening van de projectleider. In mindere mate wordt de Lean planning in de uitvoe-
ringsfase door een Lean planningsadviseur, 2%, en het management / directie, 5%, gebruikt. Interessant is 
het lage percentage van 9% dat het gebruik van een Lean planning toewijdt aan de vaklieden. De responden-
ten hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een ander antwoord in te vullen. De verdeling van alle 
gebruikers van een Lean planning in de uitvoeringsfase staat in een cirkeldiagram gevisualiseerd in figuur 32 
weergegeven.  
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Figuur 32: Gebruikers van een Lean planning in de uitvoeringsfase 

Geen andere ingegeven antwoorden (0%) 

 
[Vraag 46] Wanneer wordt door u het opstellen en gebruiken van een Lean planning geëvalueerd?  
• Er wordt nooit een project geëvalueerd 
• Het project wordt na oplevering geëvalueerd 
• Het project wordt tussentijds meerdere keren geëvalueerd 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
De respondenten is gevraagd wanneer zij het opstellen en gebruiken van een Lean planning evalueren. 5% 
van de respondenten zegt nooit een project te evalueren, door 37% van de respondenten wordt na het ople-
veren van een project geëvalueerd. 36% van de respondenten laat weten tussentijds het opstellen en gebrui-
ken van een Lean planning te evalueren. Door 7% van de respondenten wordt gebruik gemaakt van de mo-
gelijkheid een ander antwoord in te vullen. Uit deze antwoorden is op te maken dat er verschillende inzichten 
bestaan over het evalueren van het opstellen en gebruiken van een Lean planning. Er zijn respondenten 
waarbij het niet van toepassing is of evalueren zelden voorkomt. Daarnaast laat men het afhangen van het 
soort project of wordt en tijdens elke voortgangsbespreking geëvalueerd. De resultaten op de vraag naar het 
moment van opstellen en gebruiken van een Lean planning staat gevisualiseerd in een cirkeldiagram in onder-
staand figuur 33 weergegeven. 
 

 
Figuur 33: Moment van evaluatie van een Lean planning 

Andere ingegeven antwoorden zijn (7%): 
 “in principe doe je dat bij iedere voort-

gangsbespreking als blijkt dat je bij moet 
stellen is het niet (helemaal) goed” 

 “evaluatie vindt zelden plaats” 
 “afhankelijk van soort project” 
 “tussentijds één keer geëvalueerd na 

proefwoning en/of proefblok woningen” 
 “Nvt” 
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[Vraag 47] Met wie evalueert u het opstellen en gebruiken van de Lean planning? – Meerdere antwoorden  
mogelijk 
• Met niemand 
• Met alle deelnemers 
• Hoofdaannemer 
• Onderaannemer 
• Ketenpartner (projectoverstijgend) 
• Opdrachtgever 
• Lean planningsadviseur 
• Management / Directie 
• Projectleider 
• Werkvoorbereider 
• Uitvoerder 
• Voorlieden 
• Vaklieden 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
Op de vraag met wie het opstellen en gebruiken van een Lean planning geëvalueerd wordt noemt 17% van 
de respondenten dat er met alle deelnemers geëvalueerd wordt. Daarentegen noemt 14 % dat dit met de 
projectleider gebeurt, 13% met de uitvoerder, 12% met de werkvoorbereider en 9% benoemd een evaluatie 
met de hoofdaannemer. Verder benoemt 6% een evaluatie met onderaannemers, 5% met ketenpartners, 4% 
met de opdrachtgever, 4% met de voorlieden, 4% met het management / directie en 3% met de Lean plan-
ningsadviseur. Opmerkelijk is dat 2% met niemand evalueert en dat niemand de vaklieden betrekt bij het 
evalueren van het opstellen en gebruiken van een Lean planning. Slecht 1% van de respondenten heeft ge-
bruik gemaakt van de mogelijkheid een ander antwoord in te vullen, 6% was onbekend met de vraag of wilde 
geen antwoord geven. De resultaten op deze vraag staan in een cirkeldiagram gevisualiseerd weergegeven 
als figuur 34. 
 

 
Figuur 34: Deelnemers voor evaluatie van een Lean planning 

Andere ingegeven antwoorden zijn (1%): 
  “soms met de onderaannemers” 

 
[Vraag 49] Op welke, voor u belangrijke onderdelen, evalueert u het gebruik van de Lean planning? 
(denk hierbij aan bijv. toegankelijkheid van de methode, gebruiksgemak en efficiëntie van het middel en de verwach-
te resultaten e.d.) 
• Tekstvak voor ingeven antwoord 

 
Door terug te kijken naar het gebruik van een methode of middel kan veel geleerd worden, dit is bruikbare 
informatie voor de toekomst. Veelal wordt dan ook tijdens of na afloop van een project het opstellen van de 
Lean planning geëvalueerd. De respondenten zijn gevraagd naar de belangrijkste onderdelen waarop zij deze 
evaluatie uitvoeren. Als voornaamste wordt naar de deelname en inzet van de ketenpartners bij het opstellen 
en gebruiken van de Lean planning gekeken. Deze beoordeling geeft de klanttevredenheid weer die als relatie 
bestaat tussen de ketenpartners. is. Daarnaast vormen de inhoud van de planning, de keuze voor de batch-
grootte, routing, doorlooptijd e.d. belangrijke onderwerpen. Ook zijn risicomanagement en de mogelijkheid 
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tot het doorvoeren van verbeteringen aandachtspunten tijdens dit soort evaluaties. Hieronder staan de resul-
taten van de vraag naar welke belangrijke onderdelen het gebruik van een Lean planning wordt geëvalueerd. 
 
 “verloop van de planning” 
 “Niet” 
 “Heeft het Lean-plannen tot procesverbetering geleid, bouw-

tijdverkorting gehaald? Verbeterpunten voor volgend pro-
ject.” 

 “Resultaat” 
 “haalbaarheid. waar ging het goed. waar ging het mis” 
 “Welk voordeel heeft de planning geleverd (tijdvoordeel)” 
 “Is het doel bereikt. Wat ging goed, wat ging minder goed.” 
 “verwachtingen vooraf en werkelijke uitgevoerd proces en de 

verschillen daartussen.” 
 “gebruiksgemak” 
 “Gebruiksgemak en met name de voordelen die het system 

kan hebben voor onze werkzaamheden” 
 “resultaten en ervaringen” 
 “ALGEHEEL” 
 “nvt” 
 “NVT” 
 “Nog te weinig echte ervaring mee” 
 “Type?.” 

 “Op efficiëntie en reële uitvoeringstijd.”  
 “gebruiksvriendelijkheid” 
 “niet” 
 “Communicatie” 
 “geen” 
 “behalen van de kaders en risicopunten” 
 “visualisering en gebruiksgemak” 
 “Met name evalueren wij op de wijze van toegevoegde 

waarde van partijen, het (kunnen) nakomen van de afspra-
ken/ planning, waar kon het beter en op basis van welke in-
formatie/ betrokkenheid.” 

 “kennis vooraf, gemaakte afspraken, tijd en medewerking 
bewoners en onderlinge communicatie van de ketenpartners” 

 “voortgang en gebruik” 
 “nvt” 
 “Of de doelstellingen gehaald zijn” 
 “Nvt” 
 “Onderdelen worden al genoemd.” 
 “Transparante weergave met weinig "lagen"” 

 
 Deelconclusie: Op welke manier wordt de Lean planning gebruikt tijdens het uitvoeringsproces 
 
De Lean planning wordt in het uitvoeringsproces hoofdzakelijk gebruikt als procesbeheersmiddel voor het af-
lezen van de werkzaamheden, het herplakken van Post-it stickers bij verstoringen en het optimaliseren van 
het proces. Deze wijze van gebruik volgt de theorie vanuit de Lean filosofie waarbij verspillingen worden geë-
limineerd en klantwaarde word toegevoegd. Uit de resultaten blijkt dat in het uitvoeringsproces een meerder-
heid bestaat die dagelijks gebruik maakt van de Lean planning. De grootste groep gebruikers in de uitvoe-
ringsfase zijn de voorlieden, uitvoerder, werkvoorbereider en projectleider. Het gebruik van de Lean planning 
in het uitvoeringsproces wordt in gelijke mate geëvalueerd op zowel het moment na oplevering als tussen-
tijds. Opmerkelijk is ook dat het gebruik van de Lean planning niet geëvalueerd wordt of dit afhankelijk is van 
het soort project. Wanneer er geëvalueerd wordt gebeurt dit veelal op de onderdelen als gebruiksvriendelijk-
heid, klanttevredenheid, betrokkenheid, procesverbetering en haalbaarheid. Hieronder volgt een korte sa-
menvatting van de belangrijkste uitkomsten: 
 De Lean planning wordt hoofdzakelijk gebruik voor het aflezen van de werkzaamheden; 
 Bestaat een diversiteit tussen gebruikers van een Lean planning over het wel of niet evalueren; 
 
 Hoe wordt de Lean planning tijdens het uitvoeringsproces herzien of geactualiseerd? 
 

[Vraag 39] Wordt de door u gebruikte Lean planning in het uitvoeringsproces, waarnodig, aangepast? – 1 antwoord 
mogelijk 
• Nee, nooit 
• Ja, alleen bij verstoringen 
• Ja, tijdens een vooraf afgesproken periodiek moment 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
Belangrijk is te weten hoe er met een Lean planning wordt omgesprongen als deze herzien of geactualiseerd 
moet worden. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om verstoringen op te lossen en optimalisaties door te 
kunnen voeren. Op de vraag of de Lean planning, waarnodig, in het uitvoeringsproces wordt aangepast ant-
woordt 4% van de respondenten dat deze nooit aanpassingen verricht, 56% doet dit alleen bij verstoringen 
en 22% tijdens een periodiek moment in het uitvoeringsproces. 9% van de respondenten heeft hierop een 
ander antwoord ingevuld. Zo worden er bijvoorbeeld alleen aanpassingen gedaan bij ernstige verstoringen, 
stagnatie in de voortgang door onwerkbaar weer en bij verstoringen waar geen invloed op uitgeoefend kan 
worden. Hieronder toont figuur 35 het cirkeldiagram met de gegevens omtrent de relevatie voor het aanpas-
sen van een Lean planning. 
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Figuur 35:Relevantie voor het aanpassen van een Lean planning 

Andere ingegeven antwoorden zijn (9%): 
 “Ja, alleen bij ernstige verstoring” 
 “storingen+periodiek” 
 “Ja, als de voortgang door bijvoorbeeld 

onwerkbaar weer dusdanig afwijkt dat 
herplakken nodig is.”  

 “wekelijks wordt de planning afgestemd 
met de werkzame partijen” 

 “alleen bij een verstoring waar we geen 
invloed op hebben” 

 “Nvt” 

 
[Vraag 40] Welke verstoring is voor u een aanleiding om de Lean planning aan te passen? – Meerdere antwoorden 
mogelijk 
• Bewoners komen de gemaakte afspraken niet na, als bijv. afwezigheid op moment van uitvoering werkzaamheden 
• Weersinvloeden verhinderen de werkzaamheden 
• Onvoldoende tijd om de werkzaamheden uit te voeren 
• Ruim voldoende tijd om de werkzaamheden uit te voeren 
• Optreden van bouwtechnisch gerelateerde verstoringen, als bijv. aantasting van constructie of aanwezigheid van asbesthouden-

de materialen  
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord opgeven 

 
Een verstoring is vaak een aanleiding om een Lean planning te herzien of te actualiseren. Voor 12% van de 
respondenten is het, door de bewoners, niet na komen van afspraken een reden om de Lean planning aan te 
passen. Daarnaast vindt 23% dat weersinvloeden een aanleiding kunnen zijn tot het aanpassen van de Lean 
planning. 16% past de Lean planning aan wanneer te weinig tijd ervaren wordt voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden. Zo past 13% de Lean planning aan wanneer blijkt dat er tijd te veel tijd beschikbaar is voor 
het uitvoeren van de werkzaamheden. Het voordoen van verstoringen die bouwtechnisch van karakter zijn 
doet 23% van de respondenten aanpassingen op de Lean planning. 4% heeft gebruik gemaakt van de moge-
lijkheid een ander antwoord in te vullen, hierbij worden verstoringen genoemd die een eenmalig karakter 
hebben en verstoringen die inhoudelijk voor noodgedwongen aanpassingen zorgen. Figuur 36 toont het cir-
keldiagram met resultaten van de voornaamste aanleiding tot het aanpassen van de Lean planning. 
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Figuur 36: Voornaamste reden voor het aanpassen van een Lean planning 

Andere ingegeven antwoorden zijn (4%): 
 “Tja een beetje rek zit er natuurlijk altijd 

in. Door de regel kan iedereen 's avonds 
en zaterdag vakantie als uitloop gebrui-
ken. Het ligt aan de aard van de versto-
ring.” 

 “leveringsproblemen” 
 “wensen opdrachtgever” 
 “verrassingen in het gebouw”  
 “loopt niet zoals gedacht en komt ook 

niet meer in de cyclus van de huidige 
planning” 

 “Als het project dusdanig wijzigt dat de 
hele planning achterhaald is dient een 
nieuwe planningssessie georganiseerd te 
worden.” 

 “onmachtige gebeurtenissen” 

 
[Vraag 41] Hoe vaak dient volgens u een verstoring op te treden alvorens de Lean planning aan te passen? 
• 1 keer 
• 2 - 4 keer 
• >5 keer 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
Door 19% van de respondenten wordt de Lean planning aangepast nadat er één storing is opgetreden, voor 
33% moet deze storing twee tot vier keer voorkomen alvorens de Lean planning te gaan aanpassen. Voor 9% 
van de geïnterviewde moet de storing vaker dan vijf keer optreden. 18% heeft van de mogelijkheid gebruik 
gemaakt een ander antwoord in te vullen. Hierin geven de respondenten aan de aard van de verstoring te 
beoordelen en te bekijken of de verstoring de planning onhaalbaar maakt. Hieronder toont figuur 37 het cir-
keldiagram met resultaten over het aantal optredende verstoringen alvorens een Lean planning wordt aange-
past.  
 

 
Figuur 37: Relevatie van het aantal optredende storingen alvorens een Lean plan-
ning aan te passen 

Andere ingegeven antwoorden zijn (18%): 
 “Ligt aan de grootte van de verstoring en 

de mogelijkheid om het snel op te van-
gen.” 

 “ligt aan de werkzaamheden / situatie” 
 “dat ligt aan de aard” 
 “als de opgestelde planning niet meer 

haalbaar is” 
 “AFHANKELIJK VAN VERSTORING” 
 “afhankelijk van de verstoring” 
  “als de standlijn te weinig inzicht geeft” 
 “Als de huidige leanplanning niet meer 

werkzaam is.”  
 “is sterk afhankelijk van de verstoring. 

Door wekelijks te monitoren verloopt dit 
procedureel” 

 “afhankelijk soort verstoring” 
  “afhankelijk van verstoring” 
 “Afhankelijk van de aard van de versto-

ring en gevolg voor het proces” 
 “afhankelijk of het een incident is” 
 “voor verstoringen wordt de planning niet 

aangepast” 
 “Hangt van de aard en effect af” 
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[Vraag 43] Wat ontbreekt er volgens u aan de Lean planning om deze tijdens het gebruik te kunnen actualiseren 
en/of optimaliseren? – Meerdere antwoorden mogelijk 
• Voorwaarden om te bepalen of er een aanpassing aan de Lean planning gedaan kan worden. 
• Geautomatiseerde communicatie richting alle ketenpartners  
• Een gedigitaliseerde Lean planning 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord opgeven 

 
Als men kijkt naar wat er ontbreekt om een Lean planning aan te passen of te actualiseren, geeft 20% van de 
respondenten aan dat dit voorwaarden zijn om te kunnen bepalen of er een aanpassing gedaan kan worden, 
31% mist een mogelijkheid om geautomatiseerd met ketenpartners te communiceren en 26% ziet hiervoor 
graag een gedigitaliseerde Lean planning. 1% maakt van de mogelijkheid gebruik een ander antwoord in te 
vullen en geeft aan dat het ontbreekt aan communicatie. Voor bijna een kwart, 22% van de respondenten, is 
dit gebrek onbekend of wil daar geen antwoord op geven. Hieronder staat in figuur 38 het cirkeldiagram 
weergegeven met de ontbrekende mogelijkheden van een Lean planning om deze aan te passen of te actuali-
seren. 
 

 
Figuur 38: Gebreken aan een Lean planning om deze te actualiseren / optimaliseren 

Andere ingegeven antwoorden zijn (1%):  
 “communicatie” 

 
 Deelconclusie: Hoe wordt de Lean planning tijdens het uitvoeringsproces herzien of geactualiseerd 
 
Een Lean planning wordt tijdens het uitvoeringsproces incidenteel of periodiek herzien of geactualiseerd. Tot 
de incidentele gevallen worden ernstige, niet beïnvloedbare verstoringen of onwerkbaar weer gerekend. Het 
wekelijks afstemmen van werkzaamheden door de verschillende deelnemers behoort tot de periodieke geval-
len. Ongunstige weersinvloeden, afwijkingen op de geplande bewerkingstijd en het optreden van bouwtechni-
sche verstoringen vormen de voornaamste redenen om een Lean planning aan te passen. Daarbij gaat niet 
gelijk iedereen aan de haal met zijn Lean planning, hiervoor zal de verstoring 2 tot 4 keer moeten optreden. 
Door velen wordt het aanpassen of actualiseren van de Lean planning bepaald door de soort verstoring en de 
bijbehorende gevolgen. Om een aanpassing te doen ontbreekt het velen aan een digitale planning met bijbe-
horende geautomatiseerde communicatie richting alle deelnemers. Daarbij zijn duidelijk gestelde voorwaarden 
voor het doen van aanpassingen op de Lean planning gewenst. Deze voorwaarden geven bijvoorbeeld een 
beschrijving van het soort verstoring dat kan optreden (zie vraag 40) en de frequentie waarmee de verstoring 
optreedt (zie vraag 41) alvorens een aanpassing te doen. 
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4.3.3 Benodigde projectgegevens voor opstellen Lean planning 
 
 Welke informatie is vereist voor het opstellen van de Lean planning? 
 

[Vraag 31] Welke informatie is volgens u nodig om een Lean planning te kunnen opstellen? – Open vraag 
• Antwoord, tekstvak voor ingeven antwoord 

 
De respondenten is in een open vraag gevraagd aan te geven welke informatie noodzakelijk is bij het opstel-
len van een Lean planning. In hoofdzaak wordt aangedragen dat er bekend moet zijn wat, waar, wanneer, 
hoe en door wie er iets gemaakt / gedaan moet worden. Aanvullend wordt aangegeven dat alle partijen hier-
van tijdig op de hoogte gesteld moeten worden en er duidelijkheid is over de verantwoordelijkheden. Daar-
naast wordt specifiek genoemd; “vertrouwen en communicatie, kennis over Lean plannen, informatie moet 
afkomstig zijn van mensen op de werkvloer en betrokkenheid met daardoor medeverantwoordelijkheid in het 
dragen van de risico’s”. Hieronder staan de antwoorden op deze openvraag weergegeven. 
 
 “bouwvolgorde, uit te voeren werkzaamheden, mile-stones 

en locaties. Alle deelnemers moeten goed op de hoogte zijn 
van alle projectgegevens” 

 “deelnemers, projectinformatie” 
 “Projectinformatie (wat moeten we maken) en procesmatige 

randvoorwaarden vanuit opdrachtgever.” 
 “Gegevensverstrekking vanuit de opdrachtgever en adviseurs 

moet helder zijn. Kortom er moet bekend zijn wat er ge-
maakt moet worden.” 

 “vertrouwen en communicatie” 
 “Zoveel mogelijk” 
 “Wie voert het werk uit, Waar wordt het werk uitgevoerd, 

Wanneer wordt het werk uitgevoerd (met hoeveel mensen), 
Wat en wanneer moet een eerdere schakel in de keten klaar 
hebben voordat de volgende schakel verder kan.” 

 “De input van alle partijen is nodig om tot planning afspraken 
te komen zodanig dat alle partijen achter de planning gaan 
staan en dit ook waarmaken. Zodra de planning gemaakt 
wordt moeten de betrokken partijen inhoudelijk het project 
kennen en niet blanco op de sessie verschijnen” 

 “De doorlooptijd, De grootte van de parten” 
 “doorlooptijden van disciplines, inhoudelijke vak informatie 

van disciplines t.o.v. andere disciplines. (als dit, dan dat)” 
 “Goede uitvoeringsdocumenten. Betrokken partners. Milesto-

nes. Omgevingsvariabelen (bouwterrein, beperkingen ruimte, 
werktijden)” 

 “Start en eind tijd. Deelnames, werkomschrijving. betrokken 
partijen, begroting.” 

 “inhoud, duur, omvang van de werkzaamheden, juiste stuk-
ken om mee te werken” 

 “Als je niet weet wat je gaat maken en hoe je dit gaat doen 
heeft Lean plannen geen zin.” 

 “Basisplanning (doorlooptijd per onderdeel)Opgave op-
drachtgever. Werkvolgorde/tijdpad/ materieel/ martiaal/ 
mensen Dit uit Eigen begroting, tevens informatie van der-
den die relatie hebben tot je eigen werkzaamheden. Tijdpad-
bepalend” 

 “Definitieve gegevens” 
 “Kennis van wat er uitgevoerd moet worden. Hoe completer 

hoe beter” 
 “PLANNING LEVERTIJDEN EN INFO VAN DE WERKVLOER” 
 “Kennis over Lean plannen. Inhoudelijke kennis van het pro-

ject/proces. Openheid, integraal denken.” 
 “Het gaat er om dat de informatie van de juiste mensen 

komt. De mensen op de werkvloer.” 
 “Informatie over de werkzaamheden, elkaars werkzaamhe-

den, hoe iedereen de gegevens/stand overgedragen wil heb-
ben van zijn 'klant'” 

 “inzicht in werk, benodigde werkruimte startvoorwaarden, 
afhankelijkheden met anderen” 

 “Namen ketenpartners, werkbegroting, start of einddatum” 
 “Bereidheid van alle partijen om zo te werken. Detail afbouw-

informatie” 

 “Iedere Co-Maker moet beslagen ten ijs komen (goed weten 
wat het werk bevat!) op de Planningsessie waarbij de voor-
keur wordt gegeven voor de aanwezigheid van een prakti-
sche werknemer (voorman/uitvoerder o.i.d.) zodat een rea-
listisch tijdspad kan worden gepland.” 

 “inzicht in werkzaamheden en beslissingsbevoegdheid deel-
nemers” 

 “Levertijden, productietijden, doorlooptijden, intervallen, 
hoeveelheid bewerkingen, personeelsbezetting, startdatum, 
opleverdatum” 

 “doorlooptijden van de activiteiten, positie van de activitei-
ten” 

  “kaders waarbinnen gepland mag worden, alle partijen die-
nen bekend te zijn en duidelijkheid wat de werkzaamheden 
zijn.” 

 “Volgens mij is het belangrijk dat partijen zich eerlijk uitlaten 
over de tijdsduur van hun bewerkingen/ activiteiten, waneer 
zij zich niet houden aan de afgesproken tijd, komen de vol-
gende bewerkingen/ activiteiten in tijdsproblemen en kunnen 
deze andere onderaannemers hun afspraken niet meer na-
komen, omdat zij op andere projecten ook verplichtingen 
hebben. De vraag is wie draagt de verantwoording wanneer 
een partij zijn afspraken niet nakomt. Nu de bouwproductie 
en daarmee de vraag uit de markt weer aantrekt, zullen de 
onderaannemers minder bereid zijn zich te binden aan de 
bindende afspraken. Ik denk zelf dat Lean planning in de 
praktijk niet gaat werken, mede doordat de bouw niet te 
vergelijken is met een geconditioneerde industriële omge-
ving, waar dit wel makkelijker te organiseren is. Hoe de 
weersverwachting de komende tijd eruit ziet is niet te voor-
spellen.” 

 “Alle relevante info” 
 “betrokken medewerkers die zich in het project hebben ver-

diept tot op detailniveau” 
 “data van definitieve onherroepelijke vergunning, opdracht-

verstrekking, definitief worden van keuzemogelijkheden, be-
wonersinfo en medewerking, start werk, inkoop onderaan-
neming of ketenpartners afh van verwerving werk, levertij-
den materiaal en materieel en indien van toepassing afhan-
kelijkheid van nutsvoorzieningen.” 

 “Situatie en tekeningen vooraf verstrekt aan de plakkers” 
 “werkzaamheden en beschikbare tijd.” 
 “werkzaamheden, duur van de werkzaamheden, relaties, 

risico’s, kansen e.d.” 
 “definitieve stukken (tekeningen, werkplannen, planningen, 

opdrachten) de aansturende mensen op de werkvloer” 
 “Gedetailleerd doel” 
 “lijst met activiteiten, te maken productie per discipline per 

eenheid, afhankelijkheden, benodigd materieel, te stellen 
doelen” 

 “De kaders van het project te weten: tijd, omvang, doelen, 
mijlpalen, kaders van de opdrachtgever (zoals onderdelen 
die in bedrijf blijven, vaststaande opleverdatum). Idealiter 
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 “Iedereen moet op de hoogte zijn van alle info, calculatie etc. 
Daarna proefstrang uitvoeren en vervolgens optimalisatie van 
Lean planning” 

 “contractvorming moet gereed zijn voordat er gepland kan 
worden” 

 “cursus ;o)” 
 “Basisplanning” 
 “wat er gemaakt moet worden, hoe het gemaakt moet wor-

den en in welke volgorde” 

zijn alle gegevens bekend van het bouwdeel waar gestart 
wordt, zodat in een keer de gehele planning tot en met de 
schoonloopmat kan worden gemaakt. Op deze manier kan 
na het eerste bouwdeel worden geëvalueerd en verbeterd 
voor de volgende bouwfase. Helaas blijkt dit echter lastig te 
zijn in de praktijk.” 

 “Betrokkenheid, en daaruit zich medeverantwoordelijk voe-
len.” 

 “"wie" en "wat". En vooraf nog duidelijk "waarom" neer te 
zetten als uitgangspunt.” 

 
[Vraag 50] Hoe gebruikt u de informatie uit projectevaluaties op volgende projecten? – Meerdere antwoorden moge-
lijk 
• Niet, ik maak geen gebruik van de informatie 
• De informatie wordt geïntroduceerd als leermoment bij de start van een volgend project 
• Informatie wordt gedeeld met ketenpartners, dus projectoverstijgend toegepast 
• Informatie wordt gebruikt om bestaande werkwijze aan te passen 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatie 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
De respondenten is gevraagd hoe informatie uit projectevaluaties op volgende projecten wordt toegepast, dit 
om te kunnen bepalen welke informatie noodzakelijk is om een Lean planning te kunnen opstellen. Hierop 
antwoord 7% van de respondenten dat er geen gebruik gemaakt wordt van deze informatie. Door 36% van 
de respondenten wordt informatie uit de projectevaluaties gebruikt bij de start van een nieuw project. 19% 
deelt de informatie met ketenpartners waardoor de informatie projectoverstijgend wordt toegepast en 27% 
van de respondenten zegt de informatie te gebruiken om de bestaande werkwijze aan te passen. Door 3% is 
van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een ander antwoord in te vullen. Opmerkelijk is dat de responden-
ten benoemen dat projectevoluties bijna niet te gedaan worden en dat de verkregen informatie niet bruikbaar 
is voor volgende projecten. Figuur 39 laat het cirkeldiagram zien met de verdeling hoe informatie uit projecte-
valuaties door de respondenten op volgende projecten wordt toegepast. 
  

Figuur 39: Verdeling van de toepassing van informatie uit projectevaluaties op vol-
gende projecten 

Andere ingegeven antwoorden zijn (3%): 
 “moet tussen je oren zitten moet deel 

uitmaken van jezelf” 
 “bijna niet gedaan”  
 “Meestal niet bruikbaar voor andere pro-

jecten” 

 
 Deelconclusie: Welke informatie is vereist voor het opstellen van de Lean planning? 
 
Uit de resultaten blijkt dat de informatie die als basis dient bij het opstellen van een Lean planning onderver-
deeld kan worden in twee categorieën, “wat” de werkzaamheden zijn en “wie” deze werkzaamheden uitvoe-
ren. Als deze twee onderdelen als harde uitgangspunten gesteld worden dan volgen daar vanzelf de antwoor-
den op “hoe”, “waar”, “wanneer” en “waarom” uit. Hierbij is de voorkeur geuit dat de kennis voor het opstel-
len van de Lean planning geleverd wordt door werknemers vanuit de praktijk, uiteraard onder de voorwaarde  
bekend te zijn met de werkwijze van Lean plannen. Hoewel het geen vereiste is wordt ingezien dat de verkre-
gen informatie uit projectevaluaties ook bruikbaar is voor het opstellen van een volgende Lean planning. 
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Daarnaast wordt deze informatie ook gebruikt om te delen met de ketenpartners en de huidige werkwijze aan 
te passen. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste uitkomsten: 
 Vereiste projectinformatie voor het opstellen van een Lean planning geeft antwoord op “wat” en “wie” de 

werkzaamheden uitvoeren; 
 Voorkeur voor gebruik van input door werknemers vanuit de praktijk bij het opstellen van de Lean plan-

ning; 
 
 Wat belemmerd het gebruik van de Lean planning tijdens het uitvoeringsproces? 
 

[Vraag 44] Wat belemmerd het gebruik van de Lean planning voor haar gebruikers volgens u? - Meerdere antwoorden 
mogelijk 
• Onvoldoende kennis / opleiding van de gebruikers 
• Onvoldoende afspraken tussen de gebruikers 
• Onvoldoende inzicht in de mogelijkheden voor de gebruikers  
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
Op de vraag welke belemmeringen er volgens de geënquêteerde optreden bij het gebruik van een Lean plan-
ning antwoord 32% dat er onvoldoende kennis omtrent het gebruik bestaat. Van de respondenten noemt 
21% dat er te weinig  afspraken gemaakt worden over de manier waarop een Lean planning onderling ge-
bruikt wordt. Door 27% wordt aangegeven dat er onvoldoende bekendheid is bij de gebruikers over de moge-
lijkheden die de inzet van een Lean planning biedt. Er is door 6% van de respondenten een ander antwoord 
ingevuld waarbij velen aan het gebruik van een Lean planning geen belemmering ervaren. Toch wordt ook 
genoemd dat het niet nakomen van afspraken door partijen in de schakel als belemmering ervaren worden. 
Figuur 40 toont hieronder het cirkeldiagram met de belemmeringen bij het gebruik van een Lean planning. 
 

 
Figuur 40: Belemmeringen bij het gebruik van een Lean planning 

Andere ingegeven antwoorden zijn (6%):  
 “Mensen moeten het nut van de planning 

zien anders gaat het niet werken” 
 “Nvt” 
 “geen”  
 “niets” 
 “Niet nakomen van afspraken partijen in 

de schakel” 
 “geen” 

 
[Vraag 45] Welke belemmeringen ondervindt u bij het actualiseren en/of optimaliseren van de Lean planning? – 
Meerdere antwoorden mogelijk 
• Geen mogelijkheid om de stand van het werk te visualiseren 
• Geen mogelijkheid om digitaal wijzigingen aan te brengen en te communiceren 
• Geen beoordelingscriteria om storingen en verbeterpunten te kunnen doorvoeren   
• Anders, tekstvak voor ingeven antwoord 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord opgeven 

 
Over het actualiseren en/of optimaliseren van een Lean planning zegt 17% van de respondenten de mogelijk-
heid om de stand van het werk te kunnen visualiseren te missen, 32% de mogelijkheid tot het digitaal wijzi-
gen en communiceren van een Lean planning te missen en 13% noemt het ontbreken van beoordelingscrite-
ria om storingen en verbeterpunten te kunnen verwerken in een Lean planning te missen. Naast deze belem-
meringen geeft 5% een ander antwoord op deze vraag. Hierin wordt benadrukt dat er geen belemmeringen 
ervaren worden en dat de mogelijkheid ontbreekt om bufferruimte en niet kritieke onderdelen in de planning 
te kunnen aangeven. Opmerkelijk is dat 33% aangeeft onbekend te zijn met deze vraagstelling en/of hier 
geen antwoord op wil geven. Hieronder staat in figuur 41 het cirkeldiagram weergegeven met de door de 
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respondenten aangegeven belemmeringen die ondervonden worden bij het actualiseren en of optimaliseren 
van een Lean planning.    
 

 
Figuur 41: Voorkomende belemmeringen bij het actualiseren / optimaliseren van 
een Lean planning 

Andere ingegeven antwoorden zijn (5%):  
 “Nvt ivm digitale kopie” 
  “aangeven van bufferruimte, onderdelen 

die niet kritiek zijn in de planning”  
 “Geen belemmeringen” 
 “er zijn geen belemmeringen” 
 “geen” 

 
 Deelconclusie: Wat belemmerd het gebruik van de Lean planning tijdens het uitvoeringsproces 
 
De resultaten tonen aan dat de deelnemers onvoldoende kennis bezitten over de theorie rondom het gebruik 
van een  Lean planning. Ook zorgen onjuist gemaakte afspraken en onvoldoende inzicht in de mogelijkheden 
die een Lean planning biedt voor verstoringen tijdens het gebruik. Daarnaast blijkt ook de Lean planning ei-
genschappen te bezitten welke een onbelemmerd gebruik onmogelijk maakt. Het ontbreekt een Lean plan-
ning onder andere aan de mogelijkheid om de stand van het werk te visualiseren, digitaal wijzigingen aan te 
brengen, het aangeven van bufferruimte en niet kritieke onderdelen in een Lean planning.  
 

4.3.4 Afstemming verantwoordelijkheden tijdens opstellen, gebruiken en wijzi-
gen Lean planning 
 
In deze subparagraaf staan de resultaten uit de enquête beschreven die de laatste taakstelling te beantwoor-
den. Met ondermeer vragen over de organisatie van het proces, het bewaken van het proces en de deelne-
mers aan het proces zal naar een antwoord gezocht worden over wie de verantwoordelijkheid draagt bij het 
opstellen, gebruiken en wijzigen van een Lean planning. Daarnaast zal er gevraagd worden wie als de belang-
rijkste afwezige gezien wordt bij dit proces.  
 
 Wie organiseert het opstellen van de Lean planning? 
 

[Vraag 26] Wie neemt volgens u het initiatief voor het opstellen van de Lean planning? – Meerdere antwoorden mog-
lijk 
• Hoofdaannemer 
• Onderaannemer 
• Ketenpartners (projectoverstijgend) 
• Opdrachtgever 
• Lean planningsadviseur 
• Management / Directie 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
Het inzetten van een Lean planning als procesbeheersmiddel raakt steeds meer geïntegreerd in de bouwsec-
tor. Belangrijk is te weten wie er hiervoor het initiatief neemt en vervolgens de verantwoordelijkheid draagt. 
Volgens 56% van de respondenten neemt de hoofdaannemer het voortouw bij het opstellen van de Lean 
planning, daarentegen neemt slechts 4% van de onderaannemers dit initiatief. Door 16% van de responden-
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ten wordt deze taak toegekend  aan de ketenpartners en voor 8% aan de opdrachtgever. Vanuit de Lean 
planningsadviseur gaat geen initiatief uit, uiteraard zal deze wel ondersteuning bieden en vanuit het Ma-
nagement / Directie is 7% van het initiatief afkomstig. Voor het ingeven van een ander antwoord is door 4% 
van de respondenten gebruik gemaakt, hierin wordt het initiatief toegekend aan de projectleider, het team en 
opmerkelijk door bouw / cao-personeel. Figuur 42 toont het cirkeldiagram met de gegevens over de initiatief-
nemers voor het opstellen van een Lean planning. 
 

 
Figuur 42: Initiatiefnemers voor het opstellen van een Lean planning 

Andere ingegeven antwoorden zijn (4%): 
 “projectleider” 
 “bouw cao\'ers” 
 “Team 
 “projectleider” 

 
 Deelconclusie: Wie organiseert het opstellen van de Lean planning 
 
Belangrijkste initiator voor het opstellen van een Lean planning is de hoofdaannemer, gevolgd door de keten-
partners en opdrachtgever. Uit de specifiek ingegeven resultaten is op te maken dat de geënquêteerde 
tweemaal de projectleider noemt van waaruit het initiatief ontstaat. Opmerkelijke is te noemen dat er slechts 
eenmaal nadrukkelijk benoemt wordt dat er een initiatief uitgaat vanuit het bouw/ CAO-personeel. Geziens dit 
antwoord maar één keer voor komt ligt dit wel in de lijn van de Lean filosofie, waarin gestreefd wordt naar 
een organisatie met een “bottum-up” structuur. 
 
Wie bewaakt het proces tijdens het opstellen van de Lean planning? 
 

[Vraag 29] Wie bewaakt volgens u de voortgang tijdens het moment van opstellen van de Lean planning? – Meerdere 
antwoorden mogelijk 
• Alle deelnemers 
• Hoofdaannemer 
• Onderaannemer 
• Ketenpartners (projectoverstijgend) 
• Opdrachtgever 
• Lean planningsadviseur 
• Management / Directie 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
Om tot een goede Lean planning te komen is het belangrijk om het proces van opstellen te monitoren. Het 
bewaken van de voortgang bij het opstellen van de Lean planning wordt, volgens de respondenten, voor 35% 
door alle deelnemers verricht evenals voor 35% door de hoofdaannemer. Voor 6% gebeurt dit door keten-
partners en evenals voor 6% door de onderaannemer. De respondenten geven aan dat de opdrachtgever 
hierin geen rol speelt, daarentegen kent 4% deze verantwoording toe aan de Lean planningsadviseur en voor 
3% aan het management / directie. 6% maakt van de mogelijkheid gebruik een ander antwoord in te vullen, 
hier worden specifiek uitvoerder en projectleider genoemd. Figuur 43 toont het cirkeldiagram met de verde-
ling, volgens de respondenten, van deelnemers die de voortgang van het opstellen van de Lean planning be-
waken. 
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Figuur 43:Personen die de voortgang van het opstellen van een Lean planning be-
waken 

Andere ingegeven antwoorden zijn (6%): 
 “projectleider” 
 “Vaak toch de hoofdaannemer...” 
 “maar in de praktijk signaleert enkel de 

hoofdaannemer” 
 “coördinerend planner” 
 “uitvoerder op de bouw” 
 “uitvoerder hoofdaannemer” 

 
[Vraag 30] Wie is er volgens u verantwoordelijk voor het opstellen van de Lean planning? – Meerdere antwoorden 
mogelijk 
• Alle deelnemers 
• Hoofdaannemer 
• Onderaannemer 
• Ketenpartners (projectoverstijgend) 
• Opdrachtgever 
• Lean planningsadviseur 
• Management / Directie 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
Bij het maken van afspraken zijn de geldende voorwaarden van belang, draagt iedereen gelijke verantwoor-
ding of is dit naar hiërarchie onderverdeeld. Op de vraag wie er verantwoordelijk is voor het opstellen van de 
Lean planning antwoord 51% van de respondenten dat alle deelnemers deze verantwoording dragen. 25% 
noemt het de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer, 6% van de onderaannemer en 10% van de ke-
tenpartners. Een klein deel, 1%, noemt de opdrachtgever, Lean planningsadviseur of het management / di-
rectie. Ook heeft 1% gekozen om een ander antwoord in te vullen. Figuur 44 toont het cirkeldiagram met het 
overzicht van de personen die verantwoording dragen bij het opstellen van de Lean planning. 
 

 
Figuur 44: Personen die de verantwoordelijkheid dragen voor het opstellen van een 
Lean planning 

Andere ingegeven antwoorden zijn (1%): 
 “bouw cao\'ers” 
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 Deelconclusie: Wie bewaakt het proces tijdens het opstellen van de Lean planning 
 
De resultaten geven aan dat de procesbewaking bij het opstellen van een Lean planning voor rekening komt 
van zowel alle deelnemers als voor alleen de hoofdaannemer. Hieruit is duidelijk een verschil op te maken 
tussen een nog  traditionele manier van denken in een hiërarchische organisatie en een vernieuwde manier 
van denken zoals die tot het Lean plannen behoort in een organisatie met een “bottom-up” structuur. In dit 
verlengde liggen de verkregen resultaten over de verantwoordelijkheid die genomen wordt bij het opstellen 
van een Lean planning. In het proces van opstellen worden wederom alle deelnemers en de hoofdaannemer 
als verantwoordelijke genoemd. Ook hier is de traditionele en de vernieuwde werkwijze in te ontdekken.  
 
 Wie zijn er aanwezig bij het opstellen van de Lean planning? 
 

[Vraag 28] Wie zijn er volgens u betrokken bij het opstellen van de Lean planning? – Meerdere antwoorden mogelijk 
• Hoofdaannemer 
• Onderaannemer 
• Ketenpartners (projectoverstijgend) 
• Opdrachtgever 
• Lean planningsadviseur 
• Management / Directie 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 
Belangrijk is te weten wie er deelnemen aan het opstellen van een Lean planning. Op de vraag wie er betrok-
ken zijn bij het opstellen van de Lean planning noemt 24% van de respondenten de hoofdaannemer, 23% de 
onderaannemer en 23% de ketenpartners. Daarnaast worden de opdrachtgever, 15%, de Lean planningsad-
viseur, 6% en het management / directie, 6%, genoemd. 1% heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt een 
ander antwoord in de vullen en noemt specifiek de gebruiker van de Lean planning of wel het CAO personeel. 
Ook wordt een partij als de gemeente voorgesteld. De uitkomst van deze vraag staat, met aantallen, in een 
cirkeldiagram in figuur 45 gevisualiseerd weergegeven. 
 

 
Figuur 45: Personen die deelnemen aan het proces van opstellen van een Lean 
planning 

Andere ingegeven antwoorden zijn (1%): 
 “gemeente, kopers, etc” 
 “bouw cao\'ers”  
 “gebruiker” 

 
[Vraag 35] Wie zijn er volgens u de belangrijkste afwezigen bij het opstellen van de Lean planning? –  
Open vraag 
• Tekstvak voor ingeven antwoord 

 
Op de vraag wie nog altijd de belangrijkste, in de ogen van de respondenten, afwezigen zijn bij het opstellen 
van een Lean planning worden vaak de mensen van de werkvloer genoemd. Daarnaast worden opdrachtge-
ver, de gemeente, nutsbedrijven en adviseurs als belangrijkste afwezigen genoemd. Blijkbaar is nog niet 
iedereen bewust van het belang van hun eigen aanwezigheid bij het opstellen van een Lean planning. Hieron-
der staan alle, door de respondenten gegeven, antwoorden op deze open vraag opgesomd weergegeven. 
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 “Opdrachtgever” 
 “Opdrachtgever en adviseurs” 
 “Interieur bouwer” 
 “uitvoerende” 
 “Een belangrijke afwezige? De Koning? Als iemand belangrijk 

is, is hij/zij niet afwezig...” 
 “De mensen die het in de praktijk moeten uitvoeren.” 
 “De personen (planners) die in het voortraject de planning 

hebben opgesteld” 
 “Deze vraag begrijp ik niet.” 
 “opdrachtgever als deelnemer” 
 “Directie hoeft niet aanwezig te zijn. Planning moet juist ge-

maakt worden door mannen van de werkvloer. Er moet wel 
iemand met mandaat aanwezig zijn om wijzigingen door te 
voeren.” 

 “opdrachtgevers zijn er niet altijd bij; huurders” 
 “mensen die het werk ook werkelijk uitvoeren” 
 “De klant” 
 “Weet ik niet n.v.t. ???” 
 “????????” 
 “iedereen is belangrijk” 
 “??” 
 “VOORMAN” 
 “Nuts bedrijven, gemeenten.” 
 “Iedereen die invloed heeft op de planning. Misschien zelfs, 

iedereen die het op de bouw uitvoert.” 
 “hoofdaannemer” 
 “Opdrachtgever” 
 “belangrijkste afwezigen???” 
 “voorlieden (werkvloer), werkvoorbereiders ( levertijden)” 

 “Zie boven” 
 “geen. Degene die er bij moeten zijn gewoon uitnodigen.” 
 “opdrachtgever, bewoners” 
 “onderaannemers en uitvoerder” 
 “als het goed is: geen!” 
 “Directie” 
  “geen” 
 “Opdrachtgevers” 
 “de man die het moet doen (voormannen)” 
 “Regelmatig de opdrachtgever” 
 “meestal opdrachtgever en de werklieden van de werkvloer” 
 “in basis zijn alle partijen zijn uitgenodigd. Een aanvulling 

kan zijn dat de gemeentelijke instanties aanschuiven bij de 
planning van de voorfases. Tot nog toe een utopie.” 

 “geen idee” 
 “Onderaannemers” 
 “geen commitment, relaties zijn niet duidelijk bij alle partij-

en” 
 “de uitvoerden op de werkvloer” 
  “uitvoerders/voormannen” 
 “Nvt” 
 “geen” 
 “Dit verschilt per project maar vaak zal de opdrachtgever 

denken dat een lean planning iets is voor \'op de bouw\' en 
niet voor hem, terwijl hier juist enorme voordelen in zitten 
voor iedereen.” 

 “Beslissingsbevoegde personen; Projectmanagers / uitvoer-
ders.” 

 “opdrachtgever” 

 
 Deelconclusie: Wie zijn er aanwezig bij het opstellen van de Lean planning? 
 
Uit de resultaten blijkt dat de voornaamste deelnemers bij het opstellen van een Lean planning de hoofdaan-
nemer, onderaannemer, ketenpartners en opdrachtgever zijn. Daarnaast blijkt dat deze selectie niet volledig 
bevonden wordt. De vaklieden van de werkvloer, de opdrachtgever en de bewoners worden genoemd als be-
langrijke afwezigen.      
 



7RR37 | Afstudeerproject | Eindrapportage 

 

80 

5 Conclusie vanuit de enquêteresultaten 

In de vorige paragraaf staan de resultaten uit de enquête waarmee antwoord geven wordt op de onderzoeks-
vragen, per onderzoeksvraag leverde dit een deelconclusie op. Met deze resultaten worden in dit hoofdstuk 
de vier taakstellingen beantwoord door het trekken van algemene conclusies. Vanuit deze conclusies kan de 
richting van de ontwerpoplossing bepaald worden om vervolgens dit afstudeeronderzoek te kunnen afronden.  
 
De doelstelling voor de onderzoeksfase in de afstudeeronderzoek luidt: “Het inzichtelijk maken van de huidige 
factoren, onvolkomenheden en verstoringen die van invloed zijn op het opstellen en gebruiken van een Lean 
planning waarmee het uitvoeringsproces van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden op de aspecten 
van tijd, arbeid en klanttevredenheid beheerst kunnen worden”. Hiervoor is een groot aantal bouwbedrijven 
geënquêteerd om data te verzamelen over het huidige gebruik van een Lean planning als procesbeheersmid-
del. De doelstelling zal beantwoordt worden nadat elke taakstelling afzonderlijk is besproken. 
 

5.1 De manier van noteren van projectgegevens op een Lean plan-

ning 

Vanuit de vraag naar de huidige wijze van het noteren van projectgegevens op een Lean planning zijn een 
aantal conclusies te trekken. Het is onder andere gebleken dat de projectgegevens volgens verschillende me-
thoden op een Lean planning genoteerd worden. Hierna staat specifiek uiteengezet op welke wijze invloed 
wordt uitgeoefend op het noteren van projectgegevens: 
 Er bestaan geen werkafspraken omtrent de indeling van een Lean planningsvel en Post-it sticker voor de 

notatie van projectinformatie. 
 Er is geen methode voorhanden om het authentieke karakter van een handgeschreven Post-it sticker, ge-

plakt op een Lean planningsvel, te waarborgen tijdens het digitaliseren van de Lean planning. 
 Het ontbreekt aan een methode om onderlinge relaties, een standlijn en het kritieke pad tussen de ge-

plakte Post-it stickers op een Lean planning te kunnen weergeven. 
 

5.2 De wijze van opstellen en gebruiken van een Lean planning 

Vanuit de vraagstelling naar de huidige wijze waarop een Lean planning wordt opgesteld, gebruikt en gewij-
zigd wordt kan geconcludeerd worden dat er op een aantal punten verschillen zijn op te merken. Hierna staan 
de specifieke punten benoemd die van invloed zijn op de huidige werkwijze: 
 Het personeel dat acteert op de werkvloer en praktische kennis kan toevoegen aan een Lean planning 

ontbreekt op het moment van opstellen.   
 De deelnemers beschikken over onvoldoende theoretische kennis rondom het gebruik van een Lean plan-

ning en blijken in mindere mate bereid te zijn om zich aan deze nieuwe manier van plannen te conforme-
ren. 

 Het communiceren van de Lean planning onder de gebruikers is omslachtig te noemen door de vele han-
delingen en het ontbreken van onderlinge afspraken. 

 Onvoldoende besluitvorming over de te plannen werkzaamheden tijdens het moment van opstellen is, 
gedurende het uitvoeringsproces, van invloed op de wijze van gebruik van een Lean planning.  

 Het aanvaarden en verwerken van bouwkundige wijzigingen tijdens het uitvoeringsproces is, gedurende 
dit proces, van invloed op de wijze van gebruik van een Lean planning. 

 

5.3 De manier waarop projectgegevens verkregen worden 

Bij het bepalen van de noodzakelijke projectgegevens uit de vooropnames om een Lean planning te kunnen 
opstellen is te concluderen dat er verschillende invloeden uitgeoefend worden op het verkrijgen van deze pro-
jectgegevens. Vanuit de enquêteresultaten zijn de volgende specifieke punten te benoemen die van invloed 
zijn op de huidige werkwijze: 
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 De verkregen projectgegevens uit de vooropnames om een Post-’it sticker te kunnen invullen en plakken 
op het Lean planningsvel blijken onvoldoende antwoord te geven op de vragen: wat moet er gedaan 
worden, door wie moet dat gedaan worden, waar dat gedaan moet worden, wanneer dat gedaan moet 
worden en hoe dat gedaan moet worden? 

 Uit de resultaten blijkt dat er geen vaste werkafspraken bestaan voor het verkrijgen van projectinformatie 
uit de vooropnames. 

 Het is onduidelijk wie er voorafgaand aan het opstellen van een Lean planning het beste de vooropnames 
kan verrichten en welke projectmatige (voor)kennis hiervoor dan benodigd is.  

 

5.4 De manier waarop verantwoordelijkheden gedragen worden 

De laatste vraag is gericht op het beantwoorden van de van invloed zijnde wijze waarop verantwoordelijkheid 
gedragen wordt tijdens het opstellen en gebruiken van een Lean planning. Hieruit wordt geconcludeerd dat er 
verschillende belangen gelden rondom verantwoordelijkheden. De specifieke punten hiervan zijn als volgt te 
benoemen: 
 Het initiatief voor het opstellen van een Lean planning is hoofdzakelijk afkomstig van de hoofdaannemer, 

het initiatief vanuit de overige deelnemers aan het bouwproces ontbreekt. 
 Er bestaat verdeeldheid over het dragen van de verantwoordelijkheid voor de voortgang van het proces 

van opstellen van een Lean planning. Deze wordt toegekend aan zowel alle deelnemers als aan de hoofd-
aannemer. Hieruit blijkt dat er geen eenduidigheid bestaat rondom gemaakte afspraken tussen de ver-
schillende deelnemers over de voortgang van het proces van opstellen van een Lean planning. 

 Er bestaat verdeeldheid over het dragen van de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een Lean 
planning. Deze wordt toegekend aan zowel alle deelnemers als aan de hoofdaannemer. Hieruit blijkt dat 
er geen eenduidigheid bestaat rondom gemaakte afspraken tussen de verschillende deelnemers over het 
proces van opstellen van een Lean planning. 

 
Uit alle verkregen factoren, onvolkomenheden en verstoringen die gepaard gaan met de inzet van een Lean 
planning als procesbeheersmiddel bij renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden is te concluderen dat de 
gebruikers voor deze methode een verandering moeten ondergaan. Deze verandering is onder te verdelen in 
een cultuurverandering en een structuurverandering. Voor de cultuurverandering speelt de mens als compo-
nent een belangrijke rol, bij de structuurverandering is het de methode die van belang is. Beide zijn verwan-
ten van elkaar en vormen gezamenlijk de mogelijkheid tot succes. 
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 6 Realisatie van de ontwerpoplossing 

Op basis van de verkregen informatie uit de online enquête en de hieruit getrokken conclusies wordt in dit 
hoofdstuk het programma van eisen uitgewerkt tot de ontwerpoplossing. De in hoofdstuk 3 beschreven doel-
stelling stelt het ontwikkelen van een hulpmiddel voor waarmee een verbeterde werkwijze gegenereerd kan 
worden voor het opstellen en gebruiken van een Lean planning als procesbeheersmiddel voor renovatie- en 
grootonderhoudswerkzaamheden. De doelstelling voor het afstudeeronderzoek luidt als volgt: 
“Het ontwikkelen van een hulpmiddel dat ondersteuning biedt bij het opstellen en gebruiken van 
een Lean planning en waarmee, 
 structuur geboden wordt voor het noteren van projectgegevens op een Lean planning; 
 eenduidigheid ontstaat in de werkwijze van opstellen en gebruiken van een Lean planning; 
 minimale projectgegevens verkregen worden om een Lean planning te kunnen opstellen; 
 verantwoordelijkheden vastgelegd worden tijdens het opstellen en gebruiken van een Lean 

planning; 
om daarmee het uitvoeringsproces van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden te be-
heersen”. 
 
Daarmee wordt gelijktijdig de doelstelling voor de ontwerpfase, deze luidt als volgt: 
“Het opstellen van een leidraad als een beslissingsondersteunend model waarmee, 
 structuur geboden wordt voor het noteren van projectgegevens op een Lean planning; 
 eenduidigheid ontstaat in de werkwijze van opstellen en gebruiken van een Lean planning; 
 minimale projectgegevens verkregen worden om een Lean planning te kunnen opstellen; 
 verantwoordelijkheden vastgelegd worden tijdens het opstellen en gebruiken van een Lean 

planning; 
om het uitvoeringsproces van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden ondersteuning te 
bieden en daarmee het proces te beheersen”. 
 
Dit hoofdstuk omschrijft daarnaast de gebruikseisen en gebruikswensen als kader waarbinnen de ontwerpop-
lossing uitgewerkt moet gaan worden. Deze eisen en wensen geven richting aan het ontwerp. Als laatste 
wordt een omschrijving van de uitvoering gegeven om tot de ontwerpoplossing te komen. Met het ontwerpen 
van een leidraad wordt ondersteuning geboden aan de huidige gebruikers van een Lean planning. Met het 
formuleren van eisen om de ontwerpoplossing uit te werken kan er een duidelijk beeld geschetst van het toe-
komstige eindproduct. Aan de hand van deze eisen kan het ontwerp na afloop getoetst worden om te beoor-
delen of de oplossing wel of niet voldoet.  

6.1 Gebruikseisen 

1. Standaardiseren van de opmaak van een Lean planning: 
De opmaak van het Lean planningsvel en de Post-it sticker moet voorzien worden van een standaard 
indeling voor de notatie van projectgegevens. Door het voorafgaand aan de Lean Planning Sessie ver-
spreiden van deze documenten onder de deelnemers wordt de onduidelijkheid over de te leveren in-
put deels weggenomen en biedt het de deelnemers de mogelijkheid om voorbereidingen te treffen. 
(Par.2.2 #26-29 & 4.3.1 vr.18-23,33)   

 
2. Authentieke karakter van een Lean planning tijdens het digitaliseren waarborgen: 

Het authentieke karakter van de handgeschreven Post-it sticker moet gewaarborgd kunnen worden. 
Dit is een belangrijk persoonlijk kenmerk dat betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de maker 
uitdraagt. Veelal gaat dit karakter verloren door het overtypen tijdens het digitaliseren van de Lean 
planning. Een foto applicatie met tekstherkenning zal ondersteuning bieden aan het digitaliseren van 
een met Post-it stickers geplande Lean planning. (Par.2.2 #11 & 4.3.2 vr.34,43) 

 
3. Visualiseren van relaties tussen werkzaamheden op een Lean planning: 

De opmaak van het Lean planningsvel en de Post-it sticker moet de mogelijkheid bieden om relaties 
tussen de werkzaamheden aan te geven. Dit is een belangrijk aspect om, wanneer er meerdere 
bouwstromen actief zijn, het onderlinge overzicht tussen deze bouwstromen te bewaken. Daarbij is 
inzicht in het kritieke pad en de niet opvolgende relaties een belangrijk aspect. (Par.4.3.2 vr.32) 
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4. Eenduidige werkomschrijving voor het opstellen [#4a] en gebruiken [#4b] van een Lean planning: 

De regels voor het opstellen, gebruiken en wijzigen van een Lean planning moeten bij aanvang van 
een project voor iedere deelnemer duidelijk zijn. Deze regels dienen schriftelijk of gesproken aan de 
deelnemers van de Lean Planning Sessie tijdig kenbaar gemaakt te worden. De controle op het nale-
ven van deze afspraken moet toebedeeld zijn aan een persoon welke deel uit maakt van het project-
team. (Par.4.3.2 vr.25,34) 

 
5. Verantwoordelijkheden voor het opstellen [#5a] en gebruiken [#5b] van een Lean planning: 

Er moet door alle deelnemers bij aanvang van een project duidelijke afspraken gemaakt zijn over de 
te nemen verantwoordelijkheden. Voor het succes van de Lean planning zijn afspraken over het ver-
diepen in projectinformatie voorafgaand aan het op het opstellen van een Lean planning van belang. 
Daarnaast zijn er afspraken nodig om de uitgevoerde werkzaamheden op momenten met een vaste 
frequentie te reflecteren aan de Lean planning en wanneer er verstoringen optreden wijzigingen door 
te voeren. (Par.2.2 #2,4,7,12 & 4.3.4 vr.26,29,30) 

 
6. Toepassen van ervaring uit het werkveld voor het opstellen van een Lean planning: 

Voor het opstellen van een Lean planning moet praktijk ervaring worden ingebracht. Het is belangrijk 
dat mensen vanaf de werkvloer tijdens het opstellen van een Lean planning meedenken over de in-
vulling hiervan. (Par.2.2 #22 & 4.3.4 vr.28,35) 

 
7. Communiceren van een Lean planning aan alle gebruikers vereenvoudigen: 

Een opgestelde Lean planning moet onder alle ketenpartners gecommuniceerd worden. Naderhand 
aangebrachte wijzigingen dienen daarbij ook gecommuniceerd te kunnen worden. Een mogelijkheid 
hiervoor is het digitaal opstellen van een Lean planning of het naderhand digitaliseren van een met 
Post-it stickers geplakte planning. (Par.2.2 #23,30 & 4.3.2 vr.43 & 4.3.3 vr.45) 

 
8. Minimaal benodigde projectinformatie voor het opstellen van een Lean planning: 

De, uit de vooropnames, verkregen projectinformatie voor het opstellen van een Lean planning moet 
antwoord te geven op de vragen wat, door wie, waar de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. 
Met deze informatie kan vervolgens gezamenlijk op de Lean planning het “wanneer, waarom en hoe” 
bepaald worden. De opmaak van zowel het Lean planningsvel alsmede de Post-it sticker dienen hier-
op te zijn ingericht zodat uitgesloten kan worden dat er projectinformatie ontbreekt. (Par.4.3.3 vr.31) 

 
9. Eenduidige werkwijze voor het verkrijgen van de minimaal benodigde projectinformatie: 

Het verkrijgen van projectinformatie voor het opstellen van een Lean planning moet aan de hand van 
een vast patroon doorlopen worden. Daarnaast moet deze werkwijze ruimte bieden om met onregel-
matigheden om te gaan, om zo ook buiten de standaardisering informatie te kunnen verwerken. De 
mogelijkheid van een vaste werkwijze staat alle gebruikers toe de meest relevante projectinformatie 
te verzamelen voor het opstellen van een Lean planning. 

 
10. Toegankelijkheid tot het gebruik van een Lean planning: 

De mogelijkheid tot het toepassen van een Lean planning moet laagdrempelig zijn en voor iedere ge-
bruiker bereikbaar zijn. Het middel en bijbehorende werkwijze van een Lean planning mag het initia-
tief tot het gebruik hiervan als procesbeheersmiddel niet in de weg staan.  

 
Met deze kaders is richting gegeven aan de ontwerpoplossing om de randvoorwaarde te scheppen voor een 
verbeterde werkwijze bij het opstellen en gebruiken van een Lean planning. De exacte positie van de wensen 
en eisen in het proces geeft een duidelijk beeld vanwaar er behoefte is aan een oplossing. Hierbij komt het 
voor dat sommige ontwerpoplossingen herhaaldelijk voor komen in het proces, zowel tijdens het opstellen 
van een Lean planning als tijdens het gebruik van een Lean planning. Binnen de ontwerpkaders zijn de eisen 
en wensen gepositioneerd, deze staan gevisualiseerd weergegeven in figuur 46. In het laatste deel, de ont-
werpfase van het afstudeerproject zal de ontwerpoplossing worden uitgewerkt. 
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Figuur 46: Schematische weergave van de ontwerpkaders met daarin gepositioneerd de eisen en wensen van de ont-
werpoplossing in het procesverloop. 
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6.2 Inrichten van het model 

Om tot uitwerking van de ontwerpoplossing te komen dienen er een aantal stappen doorlopen te worden. Met 
de gestelde kaders aan de ontwerpoplossing zoals deze in paragraaf 6.1 beschreven staan wordt het ontwerp 
opgemaakt. Hierbij is de doelstelling voor het ontwerpproces aan het begin van dit hoofdstuk het richtpunt. 
Het bereiken van het doel in dit ontwerpproces kan gezien worden als een iteratief proces. Hierbij wordt 
stapsgewijs van grof naar fijn gewerkt om tot een oplossing te komen dat voldoet aan de doelstelling van het 
ontwerp en in het proces geïmplementeerd kan worden. In dit gedeelte van het ontwerpproces wordt gebruik 
gemaakt van kennisbronnen vanuit de praktijk. Per individuele eis zal een uitwerking gemaakt worden welke 
gezamenlijk de ontwerpoplossing vormen, een leidraad als beslissingsondersteunend hulpmiddel voor het op-
stellen en gebruiken van een Lean planning.  
 
De leidraad bestaat uit een lijst met aanbevelingen die de eisen en wensen volgen vanuit de resultaten uit de 
enquête. De inzet van de leidraad biedt ondersteuning bij het opstellen en gebruiken van een Lean planning. 
De leidraad is een aanvulling op de bestaande individuele processen die gehanteerd worden door de verschil-
lende gebruikers. Hieronder staat in figuur 47 de vormgeving van de leidraad als ontwerpoplossing weergege-
ven. 
 

 
Figuur 47: Schema van de leidraad als ontwerpoplossing voor het opstellen en gebruiken van een Lean planning 
 
Voor de uitwerking per eis of wens wordt geïnventariseerd wat er als oplossing reeds bestaat voor het opstel-
len en gebruiken van een Lean planning. Aansluitend wordt benoemd wat er nog ontbreekt als oplossing en 
hoe en door wie dit gerealiseerd moet gaan worden. Daarbij wordt per wens of eis aangegeven waar de ont-
werpoplossing zich in het proces van opstellen of gebruiken van een Lean planning bevindt. In onderstaande 
tabel 4 staan de kernwaarden waaruit de ontwerpoplossing per eis of wens bestaat weergegeven. 
 
De uitwerking van de ontwerpoplossing zal getoetst worden aan de opgestelde eisen en wensen uit paragraaf 
4.3 Hiermee vindt de controle plaats op het behalen van de gestelde doelstelling in dit afstudeerproject. Met 
het voorleggen van het ontwerp aan een groep van mensen met relevante praktijkervaring en het aangaan 
van de discussie zal het ontwerp getoetst worden. Hiermee zal het tot een niveau gebracht worden om ver-
volgens in praktijk te kunnen gaan toepassen.  
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6.2.1  Standaardiseren van indeling Lean planning 
 

#1 Probleemstelling Ontwerpeis #1 Wat is er benodigd? Hoe dit te realiseren? 

O
ps

te
lle

n 
Le

an
 p

la
nn

in
g 

Er bestaan geen werk-
afspraken over het 

maken van een inde-
ling voor de notatie 
van projectgegevens 

op een Lean planning. 

Standaardiseren van de 
opmaak van een Lean 

planning. 
 

Opmaak voor een Lean 
planning voorzien van 
een indeling met de 
notatie van de mini-

maal vereiste project-
informatie 

*Tijdig verstrekken van 
stukken Lean planning 
+ gebruiksinstructie 
aan ketenpartners 

*Controleren op volle-
digheid Lean planning 

na opstellen 

 
De notatie van projectinformatie op een Lean planning is essentieel voor de bruikbaarheid. Als voor de notatie 
van alle benodigde projectinformatie een vaste plaats gecreëerd wordt verkrijgt men overzicht in de aanwezi-
ge en (nog) ontbrekende projectinformatie. Uiteraard moet de Lean planning ook ruimte bieden voor het in-
geven van alternatieven. Voornaamste is dat er ruimte op een planning geboden wordt waar de basis hoe-
veelheid aan projectinformatie genoteerd kan worden, zoals blijkt uit de enquêteresultaten (Par.4.3.1 vr.19-
21,33). De opmaak (uiterlijk) van de planning kan als een persoonlijke voorkeur beschouwd worden, de uit-
eindelijke indeling kan variëren. Er moet ten minste op een Lean planning ruimte geboden worden voor de 
notatie van de volgende projectinformatie: 
 Wat de werkzaamheden inhouden (zelfstandig naamwoord + werkwoord = bijvoorbeeld; kozijn vervan-

gen, keuken vernieuwen of voegwerk herstellen); 
 Wie de werkzaamheden verrichten (aantal personen / manuren = bijvoorbeeld; 2 man + naam keten-

partner); 
 Waar de werkzaamheden plaatsvinden (locatie / ruimte = bijvoorbeeld; straat en huisnummer + keuken 

of badkamer); 
 Verantwoordelijke ketenpartner tijdens de LPS (accorderen / paraferen = bijvoorbeeld; handtekening 

door uitvoerder of voorman ketenpartner); 
 Gereedmelding na uitvoering werkzaamheden ketenpartner (accorderen / paraferen = bijvoorbeeld; 

handtekening door uitvoerder of voorman ketenpartner); 
 Optie tot aanvulling van de projectinformatie (reservetijd voor opbouwen buffer = bijvoorbeeld; per week 

plannen met 36 uur en 4 uur reservetijd of reservetijd reserveren op avonden / in weekend en het aan-
geven van niet opvolgende relatie = bijvoorbeeld; raakvlakken tussen verschillende bouwstromen door 
transportbewegingen of bouwdelen van interieur en exterieur); 

 Eenheid van de kalenderschaal (uren / dagdelen / dagen / weken / maanden); 
 
Antwoord op “wanneer” de werkzaamheden uitgevoerd worden, blijkt uit de positie die de Post-it sticker krijgt 
op het Lean planningsvel. Deze positie is gerelateerd aan de tijdsschaal van de Lean planning. Onderbouwing 
voor de keuze van de positie van de Post-it sticker t.o.v. de tijdsschaal op het Lean planningsvel wordt ver-
kregen door samenspraak van de ketenpartners tijdens het moment van opstellen van de Lean planning. Ui-
teraard is hier grotendeels de volgorde van uit te voeren werkzaamheden lijdend. Daarnaast is het belangrijk 
te weten welke mogelijke factoren het “wanneer” kunnen beïnvloeden. Hierna staan voorbeelden genoemd 
die van invloed zijn op de wijze waarop de Post-it sticker geplakt moet worden. 
Het “wanneer” wordt onder andere bepaald door: 
 Beschikbaarheid van de locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden; 
 Relatie van de werkzaamheden met de vorige- en opvolgende werkzaamheden [serieel proces]; 
 
De Lean planning heeft twee mogelijkheden voor het noteren van de projectinformatie. Door gebruik te ma-
ken van het Lean planningsvel en de Post-it sticker zijn verschillende combinaties mogelijk voor het noteren 
hiervan. Hieronder staan als voorbeeld een drietal mogelijkheden weergegeven waarop deze combinaties ge-
maakt kunnen worden; opmaak #1, #2 en #3. Het aanhouden van een vaste indeling voor het invullen van 
projectinformatie geeft duidelijkheid wanneer er projectinformatie ontbreekt, dit vormt automatisch een con-
trolemethode op volledigheid tijdens het opstellen van een Lean planning.  
 
In mijn uitwerking van het ontwerpvoorstel benoem ik de “Plan-it sticker” i.p.v. Post-it sticker, dit omdat deze 
een opmaak heeft voor de notatie van de minimale hoeveelheid aan projectinformatie waarmee een Lean 
planning opgesteld kan worden.  
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Opmaak Lean planning #1 
 
Mogelijkheid #1 toont de opmaak van een Lean planning waarbij hetgeen wat [werkzaamheden] uitgevoerd 
moet worden, genoteerd wordt op het Lean planningsvel. Hierdoor zal er op de Plan-it sticker een beschrij-
ving van waar [locatie] de werkzaamheden plaatsvinden en wie [ketenpartner] de werkzaamheden gaat uit-
voeren genoteerd moeten worden. Voor het noteren van de werkzaamheden op het Lean planningsvel geeft 
de notatie van de volgorde van uitvoeren het meest duidelijke beeld van het proces weer. Op figuur 48 (op-
maak #1a) staat de notatiewijze van een Lean planning met #genummerde werkzaamheden [wat] op een 
Lean planningsvel weergegeven, de Plan-it sticker toont de projectinformatie over de ketenpartner [wie] en 
de locatie [waar]. De keuze voor het gebruik van een Lean planning met deze opmaak is aannemelijk als de 
werkzaamheden terug te brengen zijn naar kleine “batches” en een repeterend karakter hebben zonder al te 
veel afwijkingen. In het geval van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden geldt dit voor bijvoorbeeld 
werkzaamheden aan de schil van een woning. Alle woningen uit het project komen in aanmerking voor het 
vervangen van kozijnen waarbij iedere woning vrij identiek is wat voor het identieke karakter zorgt. Hooguit 
bestaan er verschillen tussen de hoek- en tussenwoningen. Figuur 49 (opmaak #1b) toont een voorbeeld 
waarbij gebruik is gemaakt van verschillende kleuren Plan-it stickers voor de weergave van de ketenpartners.  

Figuur 48: Opmaak #1a van een Lean planning met de notatiewijze van werkzaamheden [wat] op het Lean planningsvel en keten-
partner [wie] en locatie [waar] op de Plan-it sticker. 
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Projectinformatie: 
 Ketenpartner [Wie] = (kleur 

Plan-it sticker) 
 Locatie [Waar] 
Notitie / paraaf: 
 Verantwoordelijke LPS 
 Gereedmelding uitvoering 
Optioneel: 
 Reservetijd + Relatie 

Figuur 49: Opmaak #1b van een Lean planning met de notatiewijze van de werkzaamheden [wat] op het Lean planningsvel en de 
locatie  [waar] op de Plan-it sticker waarbij per ketenpartner [wie] een individuele kleur Plan-it sticker is toegepast. 
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Opmaak Lean planning #2 
 
Mogelijkheid #2 laat een opmaak zien van een Lean planning waarbij waar [locatie] hetgeen uitgevoerd moet 
worden, genoteerd wordt op het Lean planningsvel. Vervolgens dient er op de Plan-it sticker genoteerd te 
worden wat [werkzaamheden] er uitgevoerd moet worden en wie [ketenpartners] dit gaat uitvoeren. Als voor 
het noteren van de locatie de volgorde van uitvoering [routing] wordt aangehouden geeft dit een duidelijk 
beeld van het proces weer. Op figuur 50 (opmaak #2a) staat de notatie wijze van een Lean planning met # 
geletterde locaties [waar] op een Lean planningsvel weergegeven, de Plan-it sticker toont de projectinforma-
tie over de ketenpartners [wie] en de werkzaamheden [wat]. De keuze voor de notatie van de locatie [waar] 
op een Lean planningvel heeft de voorkeur wanneer per locatie de omvang van de werkzaamheden [wat] 
sterk verschillen. Deze verschillen kunnen optreden doordat er, in het geval van renovatie- en grootonder-
houdswerkzaamheden, optionele werkzaamheden [wat] aangeboden worden of dat er per locatie de werk-
zaamheden [wat] uiteenlopen doordat de bouwkundige staat sterk verschilt. Hierbij kan eventueel nog onder-
scheid gemaakt worden tussen het interieur en het exterieur van de betreffende locatie. Voor het verkrijgen 
van nog meer overzicht en het verhogen van de leesbaarheid van een Lean planning bij deze opmaak kan per 
ketenpartner [wie] een individuele kleur Plan-it sticker worden gebruikt. Hierbij is per locatie in een oogopslag 
te zien welke ketenpartner er op welk moment aan het werk is.  Figuur 51 (opmaak #2b) toont een voorbeeld 
waarbij gebruik is gemaakt van verschillende kleuren Plan-it stickers voor de weergave van de ketenpartners. 
 

Figuur 50: Opmaak #2a van een Lean planning met de notatiewijze van locatie [waar] op het Lean planningsvel en werkzaamheden 
[wat] en ketenpartners [wie] op de Plan-it sticker. 
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Projectinformatie: 
 Werkzaamheden [Wat] 
 Ketenpartner [Wie] = (kleur 

Plan-it sticker) 
Notitie / paraaf: 
 Verantwoordelijke LPS 
 Gereedmelding uitvoering 
Optioneel: 
 Reservetijd + Relatie 

Figuur 51: Opmaak #2b van een Lean planning met de notatiewijze van de locatie [waar] op het Lean planningsvel en werkzaamheden 
[wat] op de Plan-it sticker waarbij per ketenpartner [wie] een individuele kleur Plan-it sticker is toegepast. 
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Opmaak Lean planning #3 
 
Mogelijkheid #3 toont de opmaak van een Lean planning waarbij wie [ketenpartners] de werkzaamheden uit-
voeren, genoteerd staan op het Lean planningsvel. Vervolgens dient er op de Plan-it sticker genoteerd te 
worden wat [werkzaamheden] er uitgevoerd moet worden en waar [locatie] dit uitgevoerd moet worden. Het 
noteren van de ketenpartners op het Lean planningsvel kan in willekeurige volgorde dan wel alfabetische 
volgorde gebeuren wat een duidelijk beeld schets van de actieve ketenpartners in het proces. Op figuur 52 
(opmaak #3a) staat de notatie wijze van een Lean planning met # gecijferde ketenpartners [wie] op een Le-
an planningsvel weergegeven, de Plan-it sticker toont de projectinformatie over de werkzaamheden [wat] en 
de locaties [waar]. De keuze voor de notatie van de ketenpartners [wie] op een Lean planningvel heeft de 
voorkeur wanneer er veel verschillende soorten werkzaamheden [wat] uitgevoerd moeten worden en hiervoor 
veel verschillende ketenpartners aan het proces deelnemen. Deze verschillen kunnen optreden doordat er, in 
het geval van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden, afhankelijke van de bouwkundige staat in een 
relatief korte periode op een locatie veel uiteenlopende werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Bijvoor-
beeld dat in een woning een badkamer betegeld wordt en gelijktijdig vanaf de buitenzijde de kozijnen ver-
vangen worden. Voor het verkrijgen van nog meer overzicht en het verhogen van de leesbaarheid van een 
Lean planning bij deze opmaak kan per locatie [waar] een individuele kleur Plan-it sticker worden gebruikt. 
Hierdoor is in een oogopslag zichtbaar op welke locatie de ketenpartner op welk moment aan het werk is. Fi-
guur 53 (opmaak #3b) toont een voorbeeld waarbij gebruik is gemaakt van verschillende kleuren Plan-it stic-
kers voor de weergave van de locatie. 

 

Projectinformatie: 
 Werkzaamheden [Wat] 
 Locatie [Waar] 
Notitie / paraaf: 
 Verantwoordelijke LPS 
 Gereedmelding uitvoering 
Optioneel: 
 Reservetijd + Relatie 

Kalenderschaal 
 
 

Ke
te

np
ar

tn
er

 [
W

ie
] 

MA 
 
 

DI 
 
 

WO 
 
 

DO 
 
 

VR 
 
 I 

 
 II 
 
 III 
 
 IV 
 
 V 
 
 VI 
 

VII 
 
 

 

 

 

 

  

 

Figuur 52: Opmaak #3a van een Lean planning met de notatiewijze van ketenpartners [wie] op het Lean planningsvel en werkzaamhe-
den [wat] en locatie [waar] op de Plan-it sticker. 
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Het maken van de keuze voor het toepassen van de juiste opmaak wordt ondersteund met een stroomsche-
ma. Hierin beoordeeld men de gewenste opmaak van een Lean planning door het beantwoorden van een 
aantal vragen. Deze vragen hebben betrekking op een nog op te stellen Lean planning of op een bestaande 
opmaak van een Lean planning. Zo wordt er naar de volledigheid van projectinformatie geïnformeerd waarna 
verschillende voorstellen worden gedaan om tot een juiste keuze van de opmaak van een Lean planning te 
komen. 
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Projectinformatie: 
 Werkzaamheden [Wat] 
 Locatie [Waar] = (kleur 

Plan-it) 
Notitie / paraaf: 
 Verantwoordelijke LPS 
 Gereedmelding uitvoering 
Optioneel: 
 Reservetijd + Relatie 

 

Figuur 53: Opmaak #3b van een Lean planning met de notatiewijze van ketenpartner [wie] op het Lean planningsvel en werkzaamhe-
den [wat] op de Plan-it sticker waarbij per locatie [waar] een individuele kleur Plan-it sticker is toegepast. 



Eindrapportage | Afstudeerproject | 7RR37 

 

93 93 

Figuur 54:Het stroomschema voor het opmaken van een Lean planning, deel met beoordelen van situatie waarin de Lean planning toe-
gepast moet worden.  
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Figuur 55: Het stroomschema voor het opmaken van een Lean planning, deel met beoordelen van de 6-tal opmaak 
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6.2.2  Het waarborgen van projectinformatie op een Lean planning 
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Voor het plannen van werkzaamheden met behulp van een witdruk Lean planning is het noodzakelijk relevan-
te projectinformatie te noteren op een Plan-it sticker. Deze relevante projectinformatie omschrijft ten minste 
wat de werkzaamheden inhouden, wie deze werkzaamheden uitvoeren en waar de werkzaamheden uitge-
voerd worden. Vervolgens worden deze Plan-it stickers geplakt op het Lean planningsvel en vormen gezamen-
lijk de Lean planning. Iedere ketenpartner noteert hiervoor individueel de voor hem of haar relevante project-
informatie en laat daarbij zichtbaar zijn of haar handschrift achter. Dit handschrift is kenmerkend voor de ke-
tenpartner en vormt het authentieke karakter waarmee hij of zij zich geconformeerd heeft aan de Lean plan-
ning. Dit handschrift draagt vakmanschap, verantwoording en vertrouwen uit. Naast het handschrift moet ook 
de fysieke Lean planning gewaarborgd worden, een geplakte Plan-it sticker op een Lean planningsvel is 
kwetsbaar gedurende het verloop van de uitvoeringsfase. De uitgewerkte plakstrip van een Plan-it sticker, 
windvlaag langs een wand met Lean planningen, onbevoegden die Plan-it stickers herplakken, verhuizen van 
de Lean planning, etc. kunnen ervoor zorgen dat planningsgegevens verloren gaan.  
 
Als oplossing moet er na het opstellen van een Lean planning gebruik gemaakt worden van een software ap-
plicatie waarmee middels fotograferen/scannen de geplakte Lean planning gedigitaliseerd kan worden. De 
plan-it sticker wordt op dat moment gedigitaliseerd om vervolgens gepositioneerd te worden in een digitale 
planning. Het handmatig overtypen is immers tijdrovend en door menselijk handelen kwetsbaar voor typefou-
ten. De software hiervoor zal handgeschreven teksten moeten herkennen en vertalen naar een positie op een 
digitale Lean planning. De digitale handtekening zorgt voor de identiteit van de ketenpartner. Dit proces van 

Digitale Lean 
planning 

Software 

Digitale 
handtekening Camera/Scannen 

Figuur 56: Schematische weergave van de ontwerpoplossing voor het waarborgen van een met Plan-it stickers geplakte Lean planning. 
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waarborgen van een geplakte Lean planning staat in afbeelding 56 weergegeven21. Voor het digitaliseren van 
de Plan-it sticker is bestaande software beschikbaar in de vorm van een mobiele app van de 3M Company. 
Met de Post-it® Plus App is het mogelijk om handgeschreven notities te digitaliseren22.  

6.2.3  Weergeven van relaties op een Lean planning 
 

#3 Probleemstelling Ontwerpeis #3 Wat is er benodigd? Hoe dit te realiseren? 

O
ps

te
lle

n 
 

Le
an

 p
la

nn
in

g Het ontbreekt aan een 
methode om relaties 
op een Lean planning 

weer te geven. 

Visualiseren van rela-
ties tussen werkzaam-

heden op een Lean 
planning. 

 

Een methode om on-
derlinge relaties op een 
Lean planning te her-
kennen en te noteren 

*Herkennen van (mo-
gelijke) raakvlakken 

*Beoordelen van (mo-
gelijke) raakvlakken 
*Markeren van raak-

vlakken 

 
Om voldoende overzicht te behouden gedurende het plannen van het proces is het noodzakelijk dat er ver-
banden weergegeven kunnen worden op een Lean planning. Uiteraard bestaan de verbanden tussen de op-
volgende werkzaamheden, hiermee wordt specifiek per project de gunstigste doorlooptijd gepland. In het bij-
zonder bij het uitvoeren van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden is het belangrijk om de raakvlak-
ken tussen de verschillende werkzaamheden inzichtelijk te kunnen maken, zeker wanneer er meerdere pro-
cesstromen tegelijk zich op een project afspelen.   
 
Toegevoegde waarde aan een Lean planning is het duiden van verbanden die tussen de verschillende werk-
zaamheden bestaan. Een voorbeeld hierbij is het onderlinge raakvlak tussen werkzaamheden uit verschillende 
bouwstromen. Werkzaamheden aan interieur en exterieur ontmoeten zich bijvoorbeeld tussen het tegelwerk 
in de badkamer en het raamkozijn in de buitengevel. Figuur 57 geeft als voorbeeld een schematische weerga-
ve van het raakvlak van deze werkzaamheden uit de twee verschillende bouwstromen23. Daarnaast dient ook 

rekening gehouden te worden met de logistieke bewegingen die wel of niet plaats kunnen vinden ten opzichte 
van de werkzaamheden die uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld de bereikbaarheid van een woning tijdens werk-

                                                
21 Afbeeldingen ontleend aan de website van Protect it IP!, nl.dreamstime.com, play.google.com en verkregen via C.M. de Bruijn 
22 Zie website van Post-it | © 3M; www.post-it.com 
23 Foto’s door G.C.Baijer 

Figuur 57: Schematische weergave van het raakvlak tussen werkzaamheden van twee processtromen.   
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zaamheden vanaf een steiger aan een gevel of op door werkzaamheden op een galerij.  
 
Het tot stand brengen van onderlinge relaties op een Lean planning vraagt inzet en inbreng van kennis en 
kunde van de ketenpartners. Tijdens het opstellen van de Lean planning moet hier aandacht aan geschonken 
worden door naast de focus op het plannen van de doorlooptijd ook oog te houden voor de bouwkundige en 
logistieke relaties vooraf, tijdens en na afloop van de werkzaamheden uit de verschillende bouwstromen. 
 
Het visualiseren van deze relaties tijdens het opstellen van de Lean planning is noodzakelijk om tijdens het 
gebruik geattendeerd te worden op de aanwezigheid van deze verbanden. Het weergeven van de relaties op 
de planning kan door het maken van een notitie op de betreffende Plan-it stickers van beide werkzaamheden 
of doormiddel van een identieke markering op het Lean planningsvel met bijvoorbeeld gekleurde tape, ge-
kleurde knop punaises, gekleurde pijlmagneten, gekleurde speldenknoppen o.i.d. Onafhankelijk van de keuze 
voor de opmaak van de Lean planning dienen deze relaties weergegeven te worden. Relevant hiervoor is het 
visualiseren van de relaties, niet het hiervoor toegepaste markeringsmiddel. Figuur 58 geeft een voorbeeld 
van een Lean planning met gevisualiseerde relaties tussen de werkzaamheden #2 en #5. 
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Projectinformatie: 
 Ketenpartner [Wie] = (kleur 

Plan-it sticker) 
 Locatie [Waar] 
Notitie / paraaf: 
 Verantwoordelijke LPS 
 Gereedmelding uitvoering 
Optioneel: 
 Reservetijd + Relatie 

Figuur 58:Lean planning met gevisualiseerde relaties tussen de werkzaamheden #2 en #5. 
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6.2.4a Spelregels voor opstellen van Lean planning 
 

#4a Probleemstelling Ontwerpeis #4a Wat is er benodigd? Hoe dit te realiseren? 

O
ps

te
lle

n 
Le

an
 p

la
nn

in
g 

Het ontbreekt aan een 
werkwijze voor het op-
stellen van een Lean 

planning 

Eenduidige werkom-
schrijving voor het op-
stellen [#4a] van een 

Lean planning. 
 

Regels over minimale 
hoeveelheid projectin-
formatie, keuze voor 

de opmaak van de Le-
an planning en werkaf-

spraken rondom het 
opstellen 

Het voor aanvang van 
de LPS de regels over 
het opstellen van een 
Lean planning met de 

ketenpartners te  
communiceren 

 
Voor het succesvol opstellen van een Lean planning is het van belang dat voor iedere ketenpartner duidelijk is 
welke regels er gelden. Deze afspraken moeten voorafgaand aan de Lean Planning Sessie (LPS) aan iedere 
ketenpartner bekend gemaakt worden. Hiermee wordt duidelijkheid geschept zodat tijdens de LPS alleen  
maar met de inhoud rekening gehouden hoeft te worden. Hieronder staan een aantal werkafspraken om het 
opstellen van een Lean planning ondersteuning te bieden. In figuur 59 staan de na te streven werkafspraken 
voorafgaand aan het opstellen van een Lean planning geschematiseerd weergegeven. 
 
Afspraken die betrekking hebben op het opstellen van een Lean planning en waar vooraf door de organisator 
/ initiatiefnemer voor de inzet van een Lean planning als procesbeheersmiddel over na gedacht moet zijn: 
 Tijdig verschaffen van de minimale hoeveelheid projectinformatie om de uit te voeren werkzaamheden te 

kunnen plannen. Dit moet gebeuren voorafgaand aan het opstellen van een Lean planning. [Voor minima-
le hoeveelheid projectinformatie zie uitwerking #1];  

 
 De keuze voor de opmaak van de Lean planningsvellen en Plan-it stickers moet bekend zijn of hiervoor  

moet een voorstel gedaan zijn om de uit te voeren werkzaamheden te kunnen plannen. [Voor een moge-
lijke opmaak van een Lean planning zie uitwerking #1];  

 
 Werkafspraken maken over de manier van plannen, de omgang met verstoringen tijdens het plannen en 

het hierop anticiperen (als dit, dan dat);  
 

 
 

Zijn de werkafspraken over 
de wijze van plannen bij iede-
re ketenpartner bekend? 

Is de keuze voor de opmaak 
van de Lean planning bij ie-
dere ketenpartner bekend? 

Start opstellen Lean  
planning 

Is de minimale hoeveelheid 
projectinformatie voor het 
plannen van de uit te voeren 
werkzaamheden bij de keten-
partners bekend? 

Figuur 59: Visualisatie van werkafspraken voorafgaand aan het opstellen van een Lean planning 
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6.2.4b Spelregels voor gebruiken van Lean planning 
 

#4b Probleemstelling Ontwerpeis #4b Wat is er benodigd? Hoe dit te realiseren? 

G
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en
 

Le
an

 p
la

nn
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g Het ontbreekt aan een 
werkwijze voor het op-
stellen van een Lean 

planning 

Eenduidige werkom-
schrijving voor het ge-
bruiken [#4b] van een 

Lean planning 
 

Regels met werkaf-
spraken over het ge-
bruik van een Lean 

planning 

Het tijdens de LPS re-
gels over het gebruik 
van de Lean planning 
met de ketenpartners 

te communiceren 
 

 
Voor het succesvol gebruiken van een Lean planning is het van belang dat voor iedere ketenpartner duidelijk 
is welke regels er gelden. Deze afspraken moeten tijdens de LPS in samenspraak met de ketenpartners wor-
den besproken en vastgesteld. Hiermee wordt duidelijkheid geschept zodat tijdens het gebruik van de Lean 
planning de focus op de inhoud is gericht. Hieronder staan een aantal werkafspraken om het gebruiken van 
een Lean planning ondersteuning te bieden. In figuur 60 staan de na te streven werkafspraken voorafgaand 
aan het gebruiken van een Lean planning geschematiseerd weergegeven. 
 
Afspraken die betrekking hebben op het gebruik van een Lean planning zijn: 
 Werkafspraken maken over het monitoren van de geplande werkzaamheden (tijd, arbeid en kwaliteit); 

o Moment en locatie bepalen waarop de voortgang van de werkzaamheden door de ketenpartners 
besproken wordt (Daily Stand); 

 Kies voor een moment en locatie wat resulteert in een hoge opkomst van ketenpartners. 
Bijvoorbeeld in een leegstaande woning of keet op de bouwplaats, iedere werkdag op 
vast tijdstip in de ochtend. 

o Het aanstellen van een vertegenwoordiger per ketenpartner om de voortgang van de werkzaam-
heden te bespreken; 

 Kies voor een vertegenwoordiger die beslissingsbevoegd is. Bijvoorbeeld een uitvoerder 
of voorman die betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden, het liefst een deel-
nemers vanuit de LPS. 

o Het opstellen van een lijst met onderwerpen als richtlijn voor het monitoren van de geplande 
werkzaamheden, hiervoor kunnen bijvoorbeeld de volgende vragen gesteld worden; 

 Volstaat de geplande tijd voor het uitvoeren van de werkzaamheden? 
 Volstaat de te leveren arbeid voor het uitvoeren van de werkzaamheden? 
 Wordt er voldoende kwaliteit verkregen bij het uitvoeren van de werkzaamheden? 

 Werkafspraken maken over de omgang met verstoringen (tijd, arbeid en kwaliteit) en het daarop antici-
peren (als dit, dan dat); 

o Het voorstellen van een alternatief als de geplande tijd voor het uitvoeren van de werkzaamhe-
den niet haalbaar is; 

 Kies voor het inplannen van reservetijd op een Lean planning om werkzaamheden die uit-
lopen te kunnen afronden (buffertijd), bijvoorbeeld wanneer onwerkbaar weer of afwe-
zigheid van bewoners werkzaamheden langer heeft laten duren dan gepland was. Met 
het aanpassen van de geplande werkzaamheden in de Lean planning wordt de doorloop-
tijd verbeterd. 

o Het voorstellen van een alternatief als de geplande arbeid voor het uitvoeren van de werkzaam-
heden niet volstaat; 

 Kies voor het herzien van geplande werkzaamheden op een Lean planning om deze op de 
nieuwe manier van uitvoeren aan te passen, bijvoorbeeld wanneer werkzaamheden niet 
uitvoerbaar zijn door het afwijken van de aangenomen bouwkundige situatie zoals het 
aantreffen van asbest of een aangetaste constructie. Met het aanpassen van de geplande 
werkzaamheden in de Lean planning wordt de te verrichten arbeid verbeterd.  

o Het voorstellen van een alternatief als de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden afwijkt; 
 Kies voor het herzien van de geplande werkzaamheden en het inplannen van de herstel-

werkzaamheden op de Lean planning, bijvoorbeeld wanneer werkzaamheden ondeugde-
lijk zijn uitgevoerd door onjuist menselijk handelen of het gebruiken van een ondeugdelijk 
product. Met het aanpassen van de geplande werkzaamheden in de Lean planning wordt 
de kwaliteit verbeterd.  
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 Werkafspraken maken over het herzien van de geplande werkzaamheden (optimalisatie); 
o Het voorstellen van een alternatief wanneer blijkt dat de uitvoering van de geplande werkzaam-

heden verbeterd kan worden; 
 Kies voor het aanpassen van de geplande werkzaamheden op de Lean planning, bijvoor-

beeld nadat geconstateerd is dat de werkzaamheden in het proces geoptimaliseerd kun-
nen worden. Dit blijkt wanneer werkzaamheden sneller uitgevoerd worden dan oorspron-
kelijk gepland zijn of dat twee werkzaamheden wel gelijktijdig uitgevoerd kunnen wor-
den. Met deze aanpassingen wordt de doorlooptijd van de Lean planning geoptimaliseerd. 

 

6.2.5a  Verantwoordelijkheden tijdens opstellen van Lean planning 
 

#5a Probleemstelling Ontwerpeis #5a Wat is er benodigd? Hoe dit te realiseren? 
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Het ontbreekt aan dui-
delijk afspraken om-
trent de verantwoor-

delijkheden van de ke-
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planning. 

Verantwoordelijkheden 
voor het opstellen 

[#5a] van een Lean 
planning 

Afspraken over de 
aanwezigheid, de te 

vervullen taken en de 
hiervoor te nemen ver-

antwoordelijkheden 
door de ketenpartners 
tijdens het opstellen 
van de Lean planning 

Het voor aanvang van 
de LPS te nemen ver-
antwoordelijkheden 

voor het opstellen van 
de Lean planning met 
de ketenpartners te 

communiceren en vast-
stellen 

 
Voor het succesvol opstellen van een Lean planning is het van belang dat voor iedere ketenpartner duidelijk is 
wat hierbij zijn of haar verantwoordelijkheden zijn. Het bespreken van de verantwoordelijkheden tijdens de 
Lean Planning Sessie (LPS) gezamenlijk met alle ketenpartners is hiervoor een geschikt moment. De betrok-
ken ketenpartners verkrijgen op die manier een helder beeld van de taakverdeling en verwachtingen tijdens 
het opstellen van de Lean planning. De verantwoordelijkheden tijdens het gebruik liggen deels in het verleng-
de van de in #4a opgestelde regels voor het opstellen van de Lean planning. 
 
Iedere ketenpartner moet zijn verantwoording nemen ten aanzien van het opstellen van een Lean planning. 
Hiervoor dient minimaal rekening gehouden te worden met het volgende: 
 Het verkrijgen van de minimale hoeveelheid projectinformatie uit een geschreven of gesproken notitie.  

Zijn er door de ketenpartners 
werkafspraken gemaakt over 
het monitoren van de ge-
plande werkzaamheden in de 
Lean planning? 

Zijn er door de ketenpartners 
werkafspraken gemaakt over 
optredende verstoringen en 
het hierop aanpassen van de 
Lean planning? 

Start gebruiken Lean  
planning 

Zijn er door de ketenpartner 
werkafspraken gemaakt over 
het herzien en optimaliseren 
van de Lean planning? 

Figuur 60: Visualisatie van de werkafspraken voorafgaand aan het gebruik van een Lean plan-
ning  
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 Het tijdig verdiepen in de projectinformatie en hieruit de eigen werkzaamheden belichten die gepland 
moeten gaan worden op een Lean planning; 

 Het tijdig verdiepen in de gemaakte keuze voor de opmaak van de Lean planning en hierop de eigen te 
plannen werkzaamheden projecteren; 

 Het tijdig verdiepen in de overige (al reeds bekende) ketenpartners en hoe deze in relatie staan tot de  
eigen te plannen werkzaamheden; 

 Het tijdig informeren binnen de eigen organisatie naar het optreden als ketenpartner om tijdens het op-
stellen van de Lean planning beslissingsbevoegd te zijn en over voldoende kennis te beschikken om een 
gedegen Lean planning te kunnen opstellen; 

In figuur 61 staan de hiervoor omschreven verantwoordelijkheden waar tijdens het opstellen van een Lean 
planning rekening mee gehouden dient te worden schematisch weergegeven. 

 

6.2.5b  Verantwoordelijkheden tijdens gebruiken van Lean planning 
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Voor het succesvol gebruiken van een Lean planning is het van belang dat voor iedere ketenpartner duidelijk 
is wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn. Het bespreken van de verantwoordelijkheden tijdens de LPS 
gezamenlijk met alle ketenpartners is hiervoor een geschikt moment. De verantwoordelijkheden tijdens het 
gebruik liggen deels in het verlengde van de in #4b opgestelde regels voor het gebruik van de Lean planning. 
 
Iedere ketenpartner moet zijn of haar verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van het gebruik van een Lean 
planning. Hiervoor dient minimaal rekening gehouden te worden met het volgende:  

Is er door de ketenpartner  
projectinformatie verzameld  
waarmee hij/zij een Lean 
planning kan opstellen? 

Verdiept de ketenpartner 
zich in de verzamelde pro-
jectinformatie ter voorberei-
ding op het plannen van 
zijn/haar werkzaamheden? 

Start opstellen Lean  
planning 

Heeft de ketenpartner een 
keuze voor de opmaak van 
de Lean planning gemaakt en 
hierop zijn/haar werkzaam-
heden geprojecteerd?  

Heeft de ketenpartner kennis 
genomen van de overige ke-
tenpartners en zich verdiept 
in de relaties tussen elkaars 
werkzaamheden?  

Is de ketenpartner beslis-
singsbevoegd en vakbe-
kwaam voor deelname aan 
de LPS? 

Figuur 61: Visualisatie van de verantwoordelijkheden tijdens het opstellen van een Lean planning 
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 Het naleven van de geplande werkzaamheden; 
 Op vaste momenten monitoren van de eigen geplande werkzaamheden en hierbij verstoringen herkennen 

en oplossen. Tijdens een Daily stand, waarbij alle ketenpartners aanwezig zijn, kunnen deze bevindingen 
gedeeld worden en ten opzichte van overige geplande werkzaamheden worden beoordeeld. Hieruit volgt 
het wel of niet herzien van de Lean planning; 

 Het vanuit de geplande werkzaamheden beoordelen van het karakter van de verstoring op eenmalig of 
herhaaldelijk optreden. Hieruit volgt het wel of niet herzien van de Lean planning; 

 Het als ketenpartner proactief opstellen en de samenwerking aangaan tijdens de Daily stand. Daarnaast  
moet men elkaar blindelings weten te vinden bij het oplossen van verstoringen die kunnen optreden tij-
dens het uitvoeren van de geplande werkzaamheden; 

 Het als ketenpartner aannemen van een houding die openstaat voor het plannen van werkzaamheden in 
een Lean planning. 

In figuur 62 staan de hiervoor omschreven verantwoordelijkheden waar tijdens het opstellen van een Lean 
planning rekening mee gehouden dient te worden schematisch weergegeven. 

6.2.6 Gebruik maken van praktijkervaring vanaf de werkvloer voor opstellen Le-
an planning 
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*Kennis vanuit het uit-
voeringsproces 

*Kennis over het Lean 
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*Bevoegde personen 
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proces 

*Juiste selectie voor 
uitnodigen personen 

LPS 
*Kleine controle op 
aanwezige personen 

LPS 

 
Tijdens het opstellen van een Lean planning is het waardevol om gebruik te maken van de kennis en kunde 
van het bouwplaatspersoneel. Met het plannen van werkzaamheden door de personen die daadwerkelijk de 
werkzaamheden uitvoeren worden reële indicatoren voor tijd, arbeid en kwaliteit verkregen waarmee de Lean 
planning gevoed kan worden. Hiermee wordt immers ook de filosofie van Lean nagestreefd door in een orga-
nisatie “bottum up” te gaan werken. Daar staat tegen over dat deze personen wel kennis moeten bezitten van 

Houden de ketenpartners zich 
aan de geplande werkzaam-
heden tijdens de uitvoering? 

Monitoren de ketenpartners 
de eigen werkzaamheden en 
worden de bevindingen ge-
rapporteerd tijdens een Daily 
stand? 

Start gebruiken Lean  
planning 

Beoordelen de ketenpartners 
verstoringen in de Lean plan-
ning op incidenteel of structu-
reel voorkomen? 

Nemen de ketenpartners een 
gelijkwaardige houding aan 
om gezamenlijk verstoringen 
in de Lean planning op te los-
sen?  

Stellen de ketenpartners zich 
positief en proactief op ten 
opzichte van de methode Le-
an plannen?   

Figuur 62: Visualisatie van de verantwoordelijkheden tijdens het gebruiken van een Lean planning 
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het Lean planningsproces om tot een gedegen opstelling van een Lean planning te komen. In praktijk blijkt 
tevens dat tijdens het opstellen van de Lean planning de exacte project gebonden inzet van het bouwplaats-
personeel onbekend is. Daarbij wordt tegenwoordig veel gebruik gemaakt van zzp’ers als arbeidskrachten wat 
de inzet van personen op een project heel divers maakt en houdt. Het biedt dan ook geen mogelijkheid om 
voor het opstellen van een Lean planning alleen gebruik te maken van het bouwplaatspersoneel.  
 
Het is aan te raden in de meeste gevallen hiervoor gebruik te maken van de kennis en kunde van voorlieden 
en / of uitvoerders die de ketenpartners vertegenwoordigen in het Lean planningsproces. Deze mensen staan 
dicht op de werkvloer en sturen soms meerdere disciplines aan zodat de inbreng voor het opstellen van een 
Lean planning van voldoende niveau is. Daarbij bevinden zij zich immers in de positie om aanwezig te kunnen 
zijn op het moment waarop de Lean planning wordt opgesteld en de momenten van het dagelijks overleg tij-
dens het gebruik van de Lean planning. Tevens zijn deze personen ook beslissingsbevoegd. 
 
Het voordeel van het op deze manier plannen van werkzaamheden is dat ruimte geboden wordt aan de eigen 
inbreng van de ketenpartners en dat er juist wordt voorkomen dat een planning wordt opgelegd. Tegelijk 
draagt de eigen ervaring bij aan de toetsing van de uitvoerbaarheid van de geplande werkzaamheden wat de 
arbeid en kwaliteit in het proces ten goede komt. Figuur 63 toont de keuze voor deelname aan het bepalen 
van de bijdrage voor de Lean planning Sessie (LPS), waarbij vanaf de werkvloer praktijkervaring wordt ge-
deeld24.    

  

                                                
24 Afbeelding verkregen via khprojecten.nl 

Figuur 63: Visualisatie van de keuze voor deelname aan het delen van praktijkervaring vanaf de werkvloer tijdens het opstellen van een 
Lean planning. 

Gebruik maken van praktijkervaring vanaf de werkvloer tijdens LPS 

Deelname aan LPS 

Hoofdaannemer 
 Werkvoorbereider 
 Projectleider 

Ketenpartner (bijv. E/W- In-
stallateur, tegelzetter, schil-
der etc.) 
 Voorman 
 Uitvoerder 

Externe partijen 
 Adviseur 
 Opdrachtgever 
 Gebruiker/bewoner 

 Beheersing theorie Lean plannen?! 
 Beslissingsbevoegd persoon?! 
 Inbreng specialistische vakkennis vanuit eigen ervaring?! 

 Uitvoerder 
 Voorman 
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6.2.7  Het communiceren van de Lean planning 
 

#7 Probleemstelling Ontwerpeis #7 Wat is er benodigd? Hoe dit te realiseren? 

G
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Huidige manier van het 
communiceren van de 
Lean planning is om-
slachtig door de vele 

handelingen. 

Communiceren van een 
Lean planning aan alle 
gebruikers vereenvou-

digen. 
 

*Gegevensdrager voor 
het verspreiden van de  
Lean planning onder de 

ketenpartners 
*Gegevensdrager moet 
universeel leesbaar en 
aanpasbaar zijn voor 

ketenpartners 

*Digitalisering van Le-
an planningsvel + Plan-

it 
*Digitale document 

beheersing 
 

 
De Lean planning legt alle gemaakte afspraken over het uitvoeren van de werkzaamheden tussen de keten-
partners vast. Om deze geplande werkzaamheden succesvol te kunnen uitvoeren is het van belang de afspra-
ken tussen alle ketenpartners te communiceren, ook de naderhand aangebrachte wijzigingen. Voor het ver-
spreiden van een Lean planning tussen de ketenpartners na het opstellen en wijzigen tijdens het gebruik is 
een gegevensdrager benodigd. Deze gegevensdrager moet ruimte bieden voor het waarborgen van de plan-
ningsafspraken en dient door alle ketenpartners ingezien en aangepast te kunnen worden. Het is van belang 
om een gegevensdrager toe te passen die hanteerbaar is voor iedere ketenpartner en waarde toevoegt tij-
dens het uitvoeren van de werkzaamheden. Hierover dient gezamenlijk overeenstemming bereikt te worden.  
 
In veel gevallen wordt een Lean planning vroegtijdig opgesteld die afwijkt van de locatie waar de werkzaam-
heden uitgevoerd gaan worden. Deze afstand zorgt voor extra handelingen om de Lean planning na het op-
stellen te kunnen gebruiken. Uitgaande dat de Lean planning als witdruk wordt opgesteld met behulp van Le-
an planningsvellen en Plan-it stickers moet deze planningsinformatie in zekerheid gesteld worden. Het is be-
langrijk in te zien welke problemen er kunnen ontstaan na het opstellen van een Lean planning. De uitge-
werkte plakstrip van een Plan-it sticker, windvlaag langs een wand met een Lean planning, (on)bevoegden die 
Plan-it stickers herplakken zonder hier melding van te maken, het verhuizen van de Lean planning, etc. kun-
nen ervoor zorgen dat planningsgegevens onbruikbaar worden of verloren gaan. 
 
Digitalisering biedt de mogelijkheid tot het opstellen, verspreiden, wijzigen en aanvullen van de Lean plan-
ning. Het gebruik van een digitale gegevensdrager biedt de mogelijkheid voorafgaand aan het opstellen de 
opmaak van de Lean planning onder de ketenpartners te verspreiden. Hiermee kunnen voorbereidende maat-
regelen getroffen worden (zie uitwerking #1 voor het invoeren van de minimale projectgegevens). Daarmee 
voorziet een digitale Lean planning in het communiceren van een actuele werkplanning richting de ketenpart-
ners. Om tot het gebruik van een digitale Lean planning over te gaan bestaan er talrijke (specifieke) produc-
ten die zich toegelegd hebben op het faciliteren van digitaal plannen en documentbeheersing. 
 
Belangrijk voor de ketenpartners is om te bepalen of de Lean planning direct digitaal wordt opgesteld of dat 
de Lean planningsvellen en Plan-it stickers na het opstellen gedigitaliseerd moeten worden. Voordelen zijn het 
voorbereiden van de Lean planning Sessie (LPS) door het vooraf digitaal invullen van de projectinformatie en 
het naderhand digitaliseren waarbij typefouten gemaakt kunnen worden. Nadelen zijn dat een digitalie projec-
tie op een wand of scherm niet het juiste overzicht biedt en dat digitale projectie van de Lean planning min-
der toegankelijk en tastbaar is.  
 
Als oplossing kan worden aangedragen het digitaal opstellen van een Lean planning of het naderhand digitali-
seren van een met Plan-it stickers geplande Lean planning. Voor dit laatste is oplossingsmogelijk voorgesteld 
in uitwerking #2 waarin het waarborgen van projectinformatie op een met Plan-it gestickerde Lean planning 
omschreven staat. Voor het direct digitaal opstellen zou gebruikt gemaakt kunnen worden van een SMART-
board waarop iedere ketenpartner digitaal de Plan-it sticker invult en in samenspraak deze op de juiste plek in 
de digitale planning positioneert. Uiteraard moet het ook mogelijk zijn om individueel een Plan-it sticker op te 
stellen door gebruik te maken van telefoon, laptop of tablet. Vervolgens kan de digitale Lean planning direct 
aan iedere ketenpartner gecommuniceerd worden via e-mail of beschikbaar gesteld worden via een op een 
online opslag. Op figuur 64 staat schematisch het digitaal opstellen van een Lean planning gevisualiseerd 
weer gegeven25. 
                                                
25 Afbeeldingen verkregen via radionet.nl, smartboard.nl, nl.freepik.com 
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6.2.8 Verkrijgen van juiste projectinformatie voor opstellen Lean planning 
 

#8 Probleemstelling Ontwerpeis #8 Wat is er benodigd? Hoe dit te realiseren? 
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Uit de vooropname 
verkregen projectin-
formatie geeft onvol-
doende antwoord op 
de vragen wat, wie, 

waar, wanneer en hoe 
de werkzaam uitge-

voerd moeten worden. 

Minimaal benodigde 
projectinformatie voor 
het opstellen van een 

Lean planning. 
 

*Controlemiddel of alle 
gegevens beschikbaar 

zijn 
 

*Controleren van  kwa-
liteit van de verkregen 
projectinformatie uit de 
“koude en warme” op-

name 
 
 

 
Het is belangrijk om bij aanvang van de Lean Planning Sessie (LPS) alle projectinformatie over de uit te voe-
ren werkzaamheden beschikbaar te hebben. Dit voorkomt vertraging tijdens het opstellen van de Lean plan-
ning en kan het gebruik van aannames voor het opstellen van een Lean planning worden uitgesloten. Voor 
het opstellen van een Lean planning is vanuit de “koude” en “warme” opnames minimaal de volgende project-
informatie benodigd: 
 Wat de werkzaamheden inhouden (zelfstandig naamwoord + werkwoord = bijvoorbeeld; kozijn vervan-

gen, keuken vernieuwen of voegwerk herstellen); 
 Wie de werkzaamheden verrichten (aantal personen / manuren = bijvoorbeeld; 2 man + naam keten-

partner); 

V 
 
 VI 
 
 VII 
 
 

MA 
 
 

DI 
 
 

WO 
 
 

DO 
 
 

VR 
 
 

I 
 
 II 
 
 III 
 
 IV 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

Projectinformatie: 
 _____________ 
 _____________ 
Notitie / paraaf: 
 _____________ 
 _____________ 
Optioneel: 
 _____________ 

 

    

Figuur 64: Schematische weergaven van de mogelijkheid tot het digitaal opstellen van een Lean planning met behulp van SMART-board 
en tablet en het beschikbaar stellen aan de ketenpartners via een online opslag.  
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 Waar de werkzaamheden plaatsvinden (locatie / ruimte = bijvoorbeeld; straat en huisnummer + keuken 
of badkamer); 

In figuur 65 staan de hiervoor omschreven minimaal benodigde projectgegevens omschreven welke tijdens 
het opstellen van een Lean planning bij de ketenpartner bekend dienen te zijn, schematisch weergegeven. 

 
Om bij het ontbreken van projectinformatie het opstellen van een Lean planning toch te kunnen voortzetten is 
het mogelijk om voor de ontbrekende projectinformatie een aanname te doen. Deze “fictieve” projectinforma-
tie moet vervolgens wel herkenbaar in de planning worden opgenomen zodat, bij het beschikbaar komen van 
de juiste projectinformatie de Lean planning herzien kan worden. Daarbij is de aanname als zodanig herken-
baar tijdens het opstellen van de Lean planning dat hier rekening mee gehouden kan worden. Een mogelijk-
heid om de aanname te duiden op een Lean planning is het gebruik van een afwijkende kleur Plan-it sticker of 
lettertype, bijvoorbeeld de kleur rood. Figuur 66 geeft hieronder een voorbeeld weer waarin de opmaak van 
een Lean planning een rode Plan-it sticker is toegepast voor herkenbaar weergeven van een aanname die ge-
daan is tijdens het opstellen van de Lean planning. 

Kalenderschaal 
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tie
 [
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MA 
 
 

DI 
 
 

WO 
 
 

DO 
 
 

VR 
 
 #A 

 
 #B 
 
 #C 
 
 #D 
 
 #E 
 
 #F 
 
 #G 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

Projectinformatie: 
 Werkzaamheden [Wat] 
 Ketenpartner [Wie] = (kleur 

Post-it sticker) 
Notitie / paraaf: 
 Verantwoordelijke LPS 
 Gereedmelding uitvoering 
Optioneel: 
 Reservetijd 

Figuur 66: Voorbeeld van de opmaak van een Lean planning waarbij met een rode Plan-it sticker voor locatie [waar] #A en #D een 
aanname is gedaan voor het wel of niet uitvoeren van de werkzaamheden [wat]. 

Is het voor de ketenpartners 
duidelijk wat zijn/haar  werk-
zaamheden zijn die uitge-
voerd moeten worden? 

Heeft de ketenpartner 
zijn/haar personeelsinzet be-
paald op de uit te voeren 
werkzaamheden? 

Start opstellen Lean  
planning 

Weet de ketenpartners waar 
hij zijn/haar werkzaamheden 
moet gaan uitvoeren? 

Figuur 65: Visualisatie van de minimaal benodigde projectgegevens voor het opstellen van een Lean planning 



Eindrapportage | Afstudeerproject | 7RR37 

 

107 107 

 
Tijdens het opstellen van een Lean planning voor de uitvoering van renovatie- en grootonderhoudswerkzaam-
heden zou het bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat het onbekend is “waar” bepaalde werkzaamheden uitge-
voerd moeten gaan worden. Dit omdat nog niet alle “warme” opnames in een project verricht zijn er nog 
geen inzicht bestaat of daadwerkelijk wel alle keukens en badkamers vernieuwd moeten worden. Voor het 
opstellen van de Lean planning is dit wel relevant en moet hier rekening mee gehouden worden, hiervoor is 
het doen van een aanname noodzakelijk om een reëel beeld in de Lean planning te krijgen. 
 
Met de beschikbare projectinformatie kan vervolgens in samenwerking met de ketenpartners het “hoe” en 
“wanneer” bepaald worden met het plakken van een Plan-it sticker. 
 
De oplossing voor deze eis ligt in het verlengde van uitwerking #1. Hierin wordt voorgesteld gebruik te maken 
van een vaste opmaak en staan in de uitwerking de minimaal benodigde projectinformatie omschreven. De 
hoofdaannemer neemt hierin het initiatief en dient vervolgens het collectief te ontzorgen. 
 

6.2.9 Methode voor het verkrijgen van projectinformatie 
 

#9 Probleemstelling Ontwerpeis #9 Wat is er benodigd? Hoe dit te realiseren? 
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werkafspraken voor 

het verkrijgen van pro-
jectinformatie uit de 

vooropnames. 

Eenduidige werkwijze 
voor het verkrijgen van 
de minimaal benodigde 

projectinformatie. 

Werkwijze voor het 
verkrijgen van de juiste 
projectinformatie van-
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names. 
 

*Aanstellen van per-
soon die opname gaat 

verrichten 
*Gebruiken van een 
leegstaande woning 

voor het uitvoeren van 
de opname. 

 
De minimale hoeveelheid projectinformatie die benodigd is voor het opstellen van een Lean planning staat in 
de uitwerking van eis #1 omschreven. Om deze hoeveelheid te verkrijgen is een werkwijze benodigd die 
structuur biedt tijdens het verrichten van de opnames. In dit geval is het belangrijk dat de “warme” opname 
gericht is op het verkrijgen van de projectinformatie waarmee antwoord gegeven kan worden op “wat”, “wie” 
en “waar” de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Vervolgens dient tijdens de LPS door de keten-
partners met deze projectinformatie gezamenlijk naar het “hoe” en “wanneer” gekeken te worden om in over-
leg tot een methode en volgorde van uitvoering te komen.  
 
De hoofdaannemer zal richting de ketenpartners tijdig projectinformatie moeten verstrekken over de uit te 
voeren werkzaamheden. Naast de opdrachtomschrijving bestaat deze informatie uit bijvoorbeeld bestaande 
tekeningen of het faciliteren van een moment waar de ketenpartners in de gelegenheid worden gesteld om 
deze informatie op het betreffende project te kunnen verzamelen. Bij het verkrijgen van projectinformatie 
voor het uitvoeren van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden dient dan ook rekening gehouden te 
worden met een bestaand bouwwerk (in een bestaande omgeving) en met haar gebruikers/bewoners. Dit is 
kenmerkend voor het uitvoeren van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden.  
 
Voor het uitvoeren van de vooropnames kan bijvoorbeeld een leegstaande woning gebruikt worden. De 
hoofdaannemer en ketenpartners zijn dan vrij om in de woning opnames te verrichten. Hierbij wordt de ke-
tenpartner de mogelijkheid geboden om uitgebreid de woning te inspecteren voorafgaand aan het opstellen 
van de Lean planning. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om deze woning als modelwoning te gebruiken 
waarbij het opstellen van een Lean planning als het technisch uitvoeren van de werkzaamheden getest kun-
nen worden. Bijkomend voordeel is dat gelijktijdig aan bewoners/gebruikers het eindresultaat en mogelijke 
optionele werkzaamheden gepresenteerd kunnen worden. 
 
De vooropnames moeten zich richten op het minimaal verkrijgen van inzichten in de bestaande condities voor 
de uit te voeren werkzaamheden [wat], de bestaande omgeving [waar] van de uit te voeren werkzaamheden 
en de betrokken ketenpartners [wie] die de werkzaamheden in samenwerking gaan uitvoeren. Hieronder 
staan deze drie aspecten nader toegelicht: 
 Inzicht in de bestaande condities van de uit te voeren werkzaamheden [wat] richt zich op de opbouw van 

een constructie. Bij het uitvoeren van bijvoorbeeld dakrenovatie is het belangrijk om te weten of de con-
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structie asbest bevat of de hoofd draagconstructie is aangetast. Ook wanneer bijvoorbeeld een keuken 
wordt gerenoveerd is het belangrijk te weten of er voldoende capaciteit voor de technische installaties 
zoals riolering en E/W aanwezig is. 

 Inzicht in de condities van de bestaande omgeving [waar] richt zich op de locatie waar de werkzaamhe-
den uitgevoerd moeten worden. Bij het uitvoeren van bijvoorbeeld gevelrenovatie is het belangrijk te we-
ten of er objecten zijn die de werkzaamheden kunnen hinderen. Zoals bijvoorbeeld een uitbouw, zonne-
scherm of antenneschotel aan de gevel. Daarnaast dient de werkplek ook tijdelijk bereikbaar te zijn. Be-
langrijk is om te weten of er bijvoorbeeld ruimte is voor het plaatsen van een steiger of er opstelplaatsen 
zijn voor transportmiddelen zoals een mobiele kraan of verreiker. 

 Inzicht in de betrokken ketenpartners [wie] richt zich op de onderlinge communicatie en afstemming van 
de uit te voeren werkzaamheden. Bij het uitvoeren van bijvoorbeeld een badkamerrenovatie is het be-
langrijk dat E/W installateur en tegelzetter van elkaar weten welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten 
worden. Gezamenlijk kan afstemming worden bereikt over bijvoorbeeld het overnemen van elkaars werk-
zaamheden of gebruik maken van elkaars transportmiddelen.   

 
De verkregen informatie moet vervolgens door de ketenpartners vertaald worden naar een Lean planning. In 
voorbereiding op de LPS heeft iedere ketenpartner deze projectinformatie nodig om tot een gedegen Lean 
planning te komen waarmee het proces van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden beheerst kan 
worden. 
 

6.2.10 Bruikbaarheid van de Lean planning 
 

#10 Probleemstelling Ontwerpeis #10 Wat is er benodigd? Hoe dit te realiseren? 
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Initiatief voor opstellen 
Lean planning is af-

komstig van hoofdaan-
nemer, initiatief vanuit 

overige gebruikers 
ontbreekt sterk. 

Toegankelijkheid tot 
het gebruik van een 

Lean planning. 

*Vaste opmaak van 
documenten; 

*Voorlichting in begrij-
pelijke taal; 

*Bij voorlichting ieder-
een betrekken (voor 
zover dit mogelijk is); 

 

Lege kaders in een 
vaste opmaak invullen 

moet sturing geven 
aan de inzet Lean 

planning. 

 
Het toepassen van een Lean planning voor de beheersing van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden 
moet toegankelijk zijn voor iedere gebruiker. Aan het gebruik moeten geen ingewikkelde trainingen  vooraf 
gaan of vele handelingen tijdens het opstellen en gebruiken. De Lean planning moet, na een gedegen korte 
instructie, eenvoudig bruikbaar zijn voor iedereen. Met het wegnemen van deze drempel hoeven mensen niet 
meer door anderen aangespoord te worden om tot gebruik over te gaan. De wijze waarop de Lean planning 
wordt toegepast moet draagvlak creëren en betrokkenheid stimuleren om de bestaande hiërarchie te door-
breken en het initiatief vanuit de organisatie te laten ontstaan. De Lean planning als procesbeheersmiddel 
moet hiervoor zo zijn ingericht dat het middel de toepassing niet in de weg staat, het gebruik moet een “ge-
woonte” worden voor iedereen.  
 
Voor het inrichten van een Lean planning is de opmaak een belangrijke eigenschap waarmee een toegankelijk 
gebruik gecreëerd kan worden. Als de Lean planning uit een ‘basis’ opmaak bestaat, zoals in de uitwerking 
van eis #1 omschreven, wordt duidelijkheid geschept in de te noteren projectinformatie. Hiermee wordt aan 
iedere gebruiker een handvat geboden om dit procesbeheersmiddel direct in te zetten voor het plannen van 
werkzaamheden zonder eerst te moeten bedenken hoe de Lean planning in te richten. De opmaak moet dan 
bestaan uit lege kaders waaruit gemakkelijk is op te maken welke projectinformatie er genoteerd kan worden.  
 
Dit is een van de eerder genoemde uitwerkingen die op de toegankelijkheid van het gebruik van een Lean 
planning zijn invloed heeft. Daarnaast blijft de bewustwording en de mate van rek in de persoonlijke werkwij-
ze van mensen de voornaamste reden waarom mensen wel/niet kiezen voor het gebruik van een Lean plan-
ning. Dit wordt ook wel de cultuuromslag genoemd die moet plaatsvinden bij iedere verandering van aange-
leerde werkwijze. Om de kans van slagen daarvoor dan ook zo groot mogelijk te laten zijn is het faciliteren 
van de Lean planning met o.a. de hiervoor beschreven uitwerkingen van belang. 
 



Eindrapportage | Afstudeerproject | 7RR37 

 

109 109 

6.3 Conclusie ontwerpresultaten 

De ontwerpeisen uit paragraaf 6.2 vormen gezamenlijk de leidraad welke ondersteuning biedt bij het opstel-
len en gebruiken van een Lean planning tijdens het uitvoeren van renovatie- en grootonderhoudswerkzaam-
heden. Samenvattend bestaat de leidraad uit 10 speerpunten waarmee het gebruik van een Lean planning; 
 structuur geboden wordt voor het noteren van projectgegevens op een Lean planning; 
 eenduidigheid ontstaat in de werkwijze van het opstellen en gebruiken van een Lean planning; 
 minimale projectgegevens verkregen worden om een Lean planning te kunnen opstellen; 
 verantwoordelijkheden vastlegt tijdens het opstellen en gebruiken van een Lean planning; 
om het uitvoeringsproces van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden ondersteuning te bieden en 
daarmee het proces te beheersen. Hieronder staan in figuur 66 de tien speerpunten, onderverdeeld naar het 
opstellen en gebruiken van een Lean planning weergegeven. In bijlage V is de leidraad als document toege-
voegd.  
 

 
 
Figuur 67: Visualisatie van de oplossing, Leidraad met de 10 speerpunten 

Leidraad met 10 speerpunten  

Opstellen van een Lean planning 

1.  Gebruik de Plan-it i.p.v. een Post-it;	  

2.  Gebruik de mobiele App om de Lean planning te waarborgen en te digitaliseren;  

3.  Geef alle niet-opvolgende relaties op een Lean planning weer; 

4a.  Stel spelregels op voor de wijze van opstellen van een Lean planning;    

5a.  Maak afspraken over verantwoordelijkheden tijdens het opstellen van een Lean planning;  

6.  Raadpleeg de beschikbare kennis en kunde vanuit het werkveld; 

7.  Gebruik de mobiele App om de Lean planning te communiceren; 

8.  Gebruik minimaal projectinformatie over wat, wie en waar voor het opstellen van een Lean 
 planning; 

9.  Faciliteer een gezamenlijke opname om met alle ketenpartners  projectinformatie over wat, wie en 
 waar te verkrijgen; 

10.  Richt de Lean planning in voor een laagdrempelig gebruik;  

Gebruiken van een Lean planning 

4b.  Stel spelregels op voor de wijze van gebruiken van een Lean planning;    

5b.  Maak afspraken over verantwoordelijkheden tijdens het gebruiken van een Lean planning; 	  

7.  Gebruik de mobiele App om de Lean planning te communiceren;	  

10.  Richt de Lean planning in voor een laagdrempelig gebruik; 	  
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7 Evaluatie vanuit de praktijk 

Om te kunnen beoordelen of de ontwerpresultaten in de leidraad voldoende invloed uitoefenen bij het opstel-
len en gebruiken van een Lean planning als procesbeheersmiddel bij het uitvoeren van renovatie- en groot 
onderhoudswerkzaamheden zal deze worden voorgelegd aan ervaringsdeskundigen. Omdat de enquête een 
breed publiek in de bouwsector bereikt heeft, zal de ontwerpoplossing niet op een specifiek project worden 
getoetst. De ervaringsdeskundigen zal worden gevraagd om de ontwerpeisen te toetsen op de bij hem of 
haar parate praktijkkennis. 
 
De leidraad met de tien speerpunten uit paragraaf 6.3 en bij behorende ontwerpoplossingen uit paragraaf 6.2 
zijn voorgelegd aan mevrouw Wortman van CTB xRM, de heer Schotvanger van HEMUBO en de heer Ilbrink 
van Courage Architecten. Van mevrouw Wortman en de heer Ilbrink heb ik een reactie hierover mogen ont-
vangen. In bijlage VI is de reactie van mevrouw Wortman de opgenomen. 

7.1 Controle door ervaringsdeskundigen 

Hieronder staan de uitkomsten vermeld die verkregen zijn nadat de ontwerpoplossing, de leidraad met 10 
speerpunten, is voorgelegd aan een aantal ervaringsdeskundigen. Er is gevraagd om de ontwerpoplossing te 
beoordelen op het omschreven resultaat en het te verwachte resultaat bij een mogelijke toepassing in de 
praktijk. De positieve reacties op de ontwerpoplossing hebben de overhand waardoor hieronder alleen de 
vragen genoteerd staan waar een opmerking op geplaatst is.    
 

 De heer Ilbrink benoemt de “tien” punten als zeer nuttig waar hij in de praktijk zeker iets mee kan. Het is 
een eerste stap in de goede richting om op deze manier, in dit afstudeeronderzoek, de belangrijkste pun-
ten op een rijtje te zetten. Hij zei letterlijk: “Jouw oplossingen kunnen LEAN plannen laagdrempeliger ma-
ken. We stellen het wel eens voor om te doen in de uitvoeringsfase, maar dan voelt het voor bouwers 
soms eng, onbekend, dus lastig. Jouw plan-it's en het digitaliseren maken het juist heel eenvoudig en ge-
bruiksvriendelijk, dus wordt LEAN plannen laagdrempeliger”. 	  

 
 Mevrouw Wortman reageert positief op de duidelijke omschrijving van de tien speerpunten. Daarbij merkt 

zij gelijk op dat een gelijktijdige toepassing van alle speerpunten is uit te sluiten, wel verwacht zij dat er 
individuele speerpunten door aannemers en ketenpartners toegepast gaan worden. Wat betreft de uit-
werking in Par. 6.2.1 benoemd zij: “kan ik zeggen dat wij deze keuze in de praktijk niet echt tegen ko-
men, omdat wij vanuit Asta Powerproject denken. Dit is een projectplanning, dus de werkzaamheden 
staan links en de rest rechts (even grof gezegd). Maar door middel van het toekennen van codes (denk 
aan locatie of partner) is het mogelijke om een view te maken voor locatie(s) of partner(s). Dus op die 
manier kan dit wel geboden worden”. Zij geeft aan dat het binnen ASTA Powerproject technisch mogelijk 
om de verschillende perspectieven weer te geven.  

 
 Als opmerking op de uitwerking in Par. 6.2.7 benoemt mevrouw Wortman het volgende: “De planningsaf-

spraken laten zien aan iedereen is goed. Maar ik zou eigenlijk maar 1 of misschien 2 'planningsdeskundi-
gen' de planning willen laten aanpassen. Deze mensen moeten voldoende kennis hebben van het hele 
project om in te kunnen zien of de aanpassing geen conflicten oplevert”.  
 

 Bij Par 4.2.9 benoemt mevrouw Wortman het volgende: “Een projectportaal is een oplossing kunnen bie-
den, dit is een digitaal portaal waarop alle relevante informatie te vinden is van dit project en benader-
baar is voor alle betrokkenen. Je kunt hierin zelfs de betrokkenen via rollen en recht toegang geven van 
de informatie die ze mogen zien. Natuurlijk is bij onderhouds- en renovatiewerkzaamheden ook van be-
lang dat je ter plaatse kunt om te werkelijk te zien waar een en ander moet gebeuren”. 
 

 Als laatste benoemt mevrouw Wortman Par. 6.2.10 het volgende: “Dit zou ook een voorlichtingsfilmpje 
kunnen zijn, die ook al eerder beschikbaar is”. Hiermee duidt ze op een praktische toepassing voor ge-
bruik van al deze informatie. Hiermee wordt een constante aangebracht in de verstrekking van projectin-
formatie richting de ketenpartners”. 
 

Op basis van het voorleggen van de ontwerpresultaten aan de ervaringsdeskundigen is de leidraad gecontro-
leerd. Per ontwerpoplossing wordt aan elke gebruikseis voldaan, hier biedt het omschreven resultaat uit 
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komst. Voor de toepassing van de ontwerpoplossing in de praktijk is het lastiger om per uitwerking te kunnen 
zeggen dat de gebruikseis haalbaar is. Doordat bijvoorbeeld de benoemde mobiele App in uitwerking #2 en 
#7 niet ontwikkeld is tot een werkende mobiele App is het eigenlijk niet mogelijk om vast te stellen dat aan 
deze gebruikseis kan worden voldaan. Het is echter wel aan te nemen dat met een functioneerde mobiele 
App de gebruikseis behaald zal worden. Hierna staat in tabel 6 per gebruikseis weergegeven op basis van 
welke aspecten de gebruikseisen zijn geëvalueerd.  
 
Evaluatie van de eisen op de volgende aspecten: 
a. Omschreven resultaat van de ontwerpoplossing; 
b. Mogelijk te verwachten resultaat bij de toepassing van de ontwerpoplossing in de praktijk; 
 
 
Gebruikseisen 
 #1 Standaardiseren van de opmaak van een Lean planning a - b 
 #2 Authentieke karakter van een Lean planning tijdens het digitaliseren waarborgen a 
 #3 Visualiseren van relaties tussen werkzaamheden op een Lean planning a - b 
 #4 Eenduidige werkomschrijving voor het opstellen [#4a] en gebruiken [#4b] van een Lean plan-

ning 
a 

 #5 Verantwoordelijkheden voor het opstellen [#5a] en gebruiken [#5b] van een Lean planning a 
 #6 Toepassen van ervaring uit het werkveld voor het opstellen van een Lean planning a 
 #7 Communiceren van een Lean planning aan alle gebruikers vereenvoudigen a 
 #8 Minimaal benodigde projectinformatie voor het opstellen van een Lean planning a - b 
 #9 Eenduidige werkwijze voor het verkrijgen van de minimaal benodigde projectinformatie a - b 
 #10 Toegankelijkheid tot het gebruik van een Lean planning a 
 
Tabel 6:Toetsing van de gebruikseisen op basis van het omschreven resultaat en toepassing in de praktijk 
 

7.2 Aanbeveling 

Tijdens de afronding van dit afstudeerproject zijn er onderwerpen gepasseerd welke niet binnen de kaders 
van dit onderzoek vielen of aan andere oorzaken toebedeeld kunnen worden. Deze onderwerpen zijn deson-
danks relevant om in de toekomst verder te onderzoeken.  
 

1. Het doorontwikkelen van de mobiele App. 
Vervolg onderzoek is nodig om software te schrijven waarmee de mobiele App (speerpunt 7) kan functione-
ren. Hiervoor moet software geschreven worden welke universeel toepasbaar is op mobiele gegevensdragers 
zoals bijvoorbeeld smart phones of tablet’s en de taal spreekt van de al reeds bestaande Lean planningssoft-
ware zoals bijvoorbeeld ASTA Powerproject, KYP, MS Project ect. Met de mobiele App moet de digitale Plan-it 
stickers, vanaf een smart phone of tablet, kunnen worden ingevuld en op een Lean planning (smart-board) 
gepositioneerd worden.  
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Verklarende woordenlijst 

Woordenlijst 
  
Aanbrengen Het ergens plaatsen van iets waar zich nog niets bevind. 
  “Batch” Een onderdeel of samenvoeging van onderdelen uit een bouwwerk welke in een keer 

vervaardigd kunnen worden waardoor repeterende werkzaamheden ontstaan dat ten 
goede komt aan de waardestroom van het proces. 

  Bouwplaats Een door de opdrachtgever aangewezen locatie voor het vervaardigen van een bouw-
werk waarvoor een bouwconstructiebedrijf wordt opgericht welke een tijdelijk karakter 
heeft en over de eigenschappen als een distributiefunctie, transportfunctie, assembla-
gefunctie, arbeidsfunctie en een managementfunctie beschikt. 

  
Doorlooptijd De periode tussen de start van een eerste bewerking tot en met de beëindiging van de 

laatste bewerking. 
  
Faalkosten Alle onnodig gemaakte kosten in het bouwproces ten behoeve van het eindproduct 

door inefficiëntie, leveren van onvoldoende kwaliteit en herstel of vervanging.  
  First Planner Sys-
tem 

Het in hiërarchisch verband opstellen van een planning door één partij met afstand tot 
de praktijk waaraan zich overige partijen moeten conformeren. 

  Grootonderhoud Het volgens een vooraf bepaalde tijdsinterval vernieuwen van delen van een bouw-
werk. 

  Iteratief Proces Algoritme voor het verkrijgen van het gewenste resultaat, door het herhaald uitvoeren 
van een reeks bewerkingen 

  Last Planner Sys-
tem 

Het in eenheid opstellen van een planning door meerdere partijen vanuit de praktijk en 
waarvoor gedeelde verantwoordelijkheid wordt gedragen. 

  Lean De naam van een door Toyota ontwikkelde managementfilosofie met als hoofddoel het 
elimineren van verspillingen en creëren van waarde waarbij de klant centraal staat. 

  Onwerkbaar weer Een situatie waarin weersinvloeden het onmogelijk maakt arbeid en materieel in te zet-
ten voor het uitvoeren van werkzaamheden. Hiervoor zijn normen opgesteld ten aan-
zien van neerslag, wind en temperatuur. 

  Prestatieborging Het treffen van maatregelen ter voorkoming van het optreden van prestatieverlies bij 
bouwwerken. 

  Renovatie Het zodanig aanpassen van een bouwwerk zodat deze aan de meest actuele techni-
sche- en gebruikseisen voldoet. 

  Warme opname Het laatste moment voor de aanvang van werkzaamheden waarin van een bouwwerk 
de actuele staat van het vastgoed bepaald wordt. 

  
Webpagina Een pagina op het World Wide Web die bestaat uit een HTML- of XHTML code en wel-

ke met een webbroser te bekijken zijn.  
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Bijlage  

Bijlage I: Theorie rondom het begrip Lean 
 Wat is Lean? 
 
Lean is een managementfilosofie gericht op het elimineren van verspillingen en het creëren van waarde voor 
klant of gebruiker. Deze Engelse term heeft vertaald naar het Nederlands de betekenis van schraal of mager. Dit 
principe kent zijn oorsprong vanuit de automobielindustrie waarbij Toyota als de belangrijkste grondlegger gezien 
kan worden. Sinds de Tweede Wereldoorlog worden er door Toyota “Lean” auto’s geproduceerd. Door een opti-
maal productieproces creëert men waarde voor de klant met een minimale verspilling aan materialen en midde-
len. Dit proces wordt ook wel het Toyota Production System (TPS) genoemd en bestaat uit een vijftal basisaspec-
ten welke richting geven aan deze methodiek. In de onderstaande subparagrafen wordt verder ingegaan op het 
ontstaan van deze filosofie en het positioneren van dit principe in de huidige bouwsector. 
 
 De ontstaansgeschiedenis van Lean 
 
Voor het allereerst kan er gesproken worden van Lean manufacturing ofwel Lean produceren bij de productie van 
de T- Ford in het jaar 1908 door Henry Ford. Autofabrikant Ford positioneerde alle op één volgende bewerkingen 
in het fabricageproces op een lijn. De gedachte van Ford hierbij was om de carrosserie van zijn auto door de fa-
briek te lijden  en onderwijl hier alle onderdelen op en aan te sleutelen. Het idee hiervoor deed Ford op in een 
abattoir, waar in één lijn verschillende handelingen de verwerking van vlees verrichten. Dit resulteerde uiteindelijk 
in een continue productie door standaardisatie van het product en werkzaamheden. Afbeelding I-1 geeft een 
weergave van productie aan de lopende band van de T-Fordi. Nadelig aan de productie bij Ford was het ontbre-
ken van de mogelijkheid tot inbreng van variatie. Het T-Ford model was beperkt tot één kleur en één uitvoering, 
wat zorgde voor een identieke productie tot aan het jaar 1926.  
 
De firma Toyota, vertegenwoordigd door onder ander Kiichiro Toyoda en Taiichi Ohno, bracht voor het eerst in 
het jaar 1930 een bezoek aan de fabrieken van Ford. Hierbij verdiepten ze zich in de werkwijze bij Ford wat resul-

teerde in een tweede, veel intensiever, bezoek vlak na de 
Tweede Wereldoorlog. Het verhogen van de eigen productie 
was het voornaamste doel van Toyota. Op dat moment produ-
ceerde Ford dagelijks 8000 auto’s tegenover 2500 geprodu-
ceerde auto’s in 13 jaar tijd door Toyota. In tegenstelling tot 
Ford, welke grote hoeveelheden voorraad en halffabricaten 
aanhield, beschikte Toyota hiervoor niet over de juiste financië-
le middelen om dit na te streven. Toyota werd hierdoor ge-
dwongen tot het ontwikkelen van een innovatieve oplossing om 
met minder voorraad wel de grote verscheidenheid qua pro-
ductaanbod te kunnen bieden. Op basis van deze voorwaarden 
ontwikkelde Toyota het TPS. Hiervoor gebruikte men de filoso-
fie van Ford, maar werd gedreven door de eigen beperkingen. 
De Lean gedachte zoals door Toyota is gecreëerd, kenmerkt 
zich aan een vijftal verschillende basisaspecten. Value, Stream, 
Flow, Pull and Perfection zijn de aspecten die behoren tot de 
Lean methodiek uit het productieproces bij Toyotaii.  
 

Lean is tegenwoordig een veel gebruikte term die in diverse sectoren, waaronder de zorgsector, de automobielin-
dustrie, de productiesector en de bouwsector, zijn toepassing heeft gevonden. In deze theoretische omschrijving 
zal de Lean methodiek alleen in relatie tot de bouwsector nader worden belicht. 
 
 
 
 
 
i Geraadpleegd via de website van Geschiedenis 24. 
ii Ontleend aan het boek “Lean Thinking, elimineer verspillingen en creëer waarde in uw organisatie” door Womack en Jones. 

Afbeelding I-1: Lopende band productie van het T-Ford model. 
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 Het principe van Lean Bouwen 
 
Met het wereldwijd verspreiden van de door Toyota 
ontwikkelde managementfilosofie Lean, heeft zich deze 
visie inmiddels in verschillende sectoren, waaronder de 
bouwsector, gepositioneerd. Door verschillende pioniers 
is deze filosofie uitgedragen en in de literatuur naar de 
diverse vakgebieden uitgebreid omschreven. Voor het 
toepassen van de denkwijze zijn de vijf basisaspecten 
van Toyota gekwalificeerd naar de bouwsector. De ba-
sisaspecten die gelden voor het Lean Bouwen zijn in 
volgorde te noemen als:  
 

• Klantwaarde; 
• Waardestroom; 
• Processtroom; 
• Vraaggestuurde keteninrichting; 
• Streven naar perfectie; 

 
Lean Bouwen richt zich op de organisatie van een 
bouwonderneming welke intern aanstuurt op een conti-
nu verbeterproces. De vijf basisaspecten uit de managementfilosofie van het Lean Bouwen, schematisch weerge-
geven in afbeelding I-2, staan hieronder in volgorde nader benoemd en omschreven. 
 
o Klantwaarde 
 
Onder het begrip klantwaarde verstaat men het creëren van waarde voor de opdrachtgever en/of eindgebruiker 
van een te realiseren bouwwerk. Deze waarde wordt gecreëerd door het nastreven van het opgestelde program-
ma van eisen en het bijbehorende verwachtingsniveau van de opdrachtgever. Door als opdrachtnemer jezelf af te 
vragen wat, waar, wanneer en voor welke prijs de opdrachtgever dat wil, wordt hiermee duidelijkheid verkregen.  
 
Naast het, door de opdrachtnemer, centraal stellen van de klant heeft deze als doel voor geleverde inspanning 
ook een vorm van erkenning na te streven. Klantwaarde kenmerkt zich dan ook in het uitspreken van waardering 
door de klant, gebruiker, bouwpartner en personeel richting de opdrachtnemer. Het begrip klantwaarde kent de 
volgende definitie: 

 
o Waardestroom 
 
De waardestroom wordt in een bouwproces gecreëerd door alle operationele processen zo in te richten dat er 
waarde toevoeging richting de klant plaatsvindt en verspilling wordt voorkomen. De waarde toevoeging aan de 
klant kan gezien worden als alle te verrichte handelingen in het realisatieproces die de klant waardeert of waar-
voor de klant wil betalen. Al het andere wordt volgens de Lean managementfilosofie gezien als verspilling, welke 
naar een aantal categorieën te onderscheiden zijn. Het betreft de volgende verspillingssoorten:  
♦ Overproductie; 
♦ Wachten; 
♦ Transport; 
♦ Over processing; 
♦ Voorraad; 
♦ Beweging; 
♦ Gemaakte fouten; 
♦ Onbenutte kennis / talent. 
 
Het toevoegen van waarde richting de opdrachtgever is een actueel onderwerp in de huidige bouwsector. Aan-
sprekende onderwerpen op het maatschappelijke vlak hierin zijn “sneller bouwen”, aanbieden van “energiebespa-

Klantwaarde: “Het bepalen van waarde voor de opdrachtgever en/of eindgebruiker waarbij deze als 
middelpunt van het proces kan worden gepositioneerd”. 

Vijf basisaspecten Lean 
Bouwen 

Afbeelding I-2: Schematische weergave van de vijf basisaspecten Lean Bou-
wen 
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rende woningen”, bieden van “transparantie gedurende het gehele bouwproces” et cetera. Het bewerkstelligen 
van dit soort onderwerpen vraagt van een bouwer een proactieve houding waardoor beter gepland en gebouwd 
kan worden. Deze verwachting ligt niet alleen bij de bouwer maar wordt ook verwacht van zijn of haar bouwpart-
ners.  
 
Verspillingen worden gedefinieerd als “muda”, de Japanse 
term voor alles wat verspilling is. Deze term is afkomstig 
uit de Lean managementfilosofie bij Toyota. Als de verspil-
ling optreedt tijdens de processen spreekt men over “mu-
ra”, verspillingen die ontstaan door complexiteit, worden 
benoemd als “muri”. Het tegengaan van verspillingen, of-
wel van “muda’s”, kent zich in de Japanse term “kaizen” 
wat naar het Nederlands vertaald de betekenis heeft van 
“verbeteringen” of “veranderen naar beter”. Een meer 
omvattende uitleg van dit Japanse begrip wordt gegeven 
door de definitie “uiteen halen en opnieuw in elkaar zetten 
op een betere manier”. Dit begrip is toepasbaar op alle 
fasen en facetten die in het bouwproces voorkomen. Een 
bekend hulpmiddel voor het nastreven van verbeteringen, 
om zo verspilling tegen te gaan, is het hanteren van de 
kwaliteitscirkel van Deming3 ook wel de PDCA- cirkel genoemd. Dit hulpmiddel beschrijft de volgende vier activi-
teiten; Ontwerpen (Plannen), Uitvoeren (Doen), Toetsen (Controleren) en Bijstellen (Acteren) ofwel Plan, Do, 
Check and Act. Deze vier aspecten staan in afbeelding I-3, de kwaliteitscirkel van Deming, gevisualiseerd weerge-
geven. 
 
Het begrip waardestroom kent de volgende definitie: 

 
o Processtroom 
 
Het aspect processtroom wordt geïnterpreteerd als het inrichten en afstemmen van processen voor het creëren 
van een stroom van werkzaamheden waarbij er geen kwaliteitsproblemen optreden. Hierbij wordt een optimum 
gezocht in een gestage stroom van werkzaamheden ter bevordering van de kwaliteit van het werken. Met het 
aanbrengen van repetitie in de werkzaamheden zorgt men ervoor dat fysieke handelingen dicht bij elkaar liggen 
en zo een stroom ofwel “flow” ontstaat. Voorwaarde voor het creëren van repetitie is standaardisatie ofwel het 
aanbrengen van eenduidigheid in techniek, materiaal en werkwijze. Met de huidige, steeds complexere, bouw-
werken is op een bredere schaal specifieke kennis en techniek benodigd waar een huidig bouwbedrijf niet over 
beschikt. Aan het bouwproces wordt daarom door meer partijen deelgenomen, waarbij elke partij zijn verant-
woordelijkheid draagt voor realisatie en inbreng van informatie voor een deel van het bouwwerk. Belangrijk hier-
bij is de onderlinge afstemming van de opeenvolgende werkzaamheden, uitgevoerd door verschillende partijen, 
die verricht worden zodat er een stroming in de uit te voeren werkzaamheden gevormd kan worden. Het nastre-
ven van een goede processtroom valt of staat met de inzet van bouwpartners die deelnemen aan het bouwpro-
ces. Deze vaak specialistische werkzaamheden zijn opeenvolgend in het bouwproces en dienen juist op elkaar af-
gestemd te worden.  
 
Met de inbreng van het specialisme ontstaat een opeenvolging van werkzaamheden door de bouwpartners welke 
onderling geen contractuele relatie met elkaar hebben. De overeenkomst is er wel met de aannemer, waar door 
een juiste afstemming en planning noodzakelijk is om een goede processtroom voor het te realiseren bouwwerk 
te bewerkstelligen. De aannemer vervult hierin vaak een coördinerende rol door de juiste afstemmingen tussen 
partijen te organiseren. Kernbegrippen die gerelateerd zijn aan de processtroom zijn onder andere: kwaliteitszorg, 
standaardiseren, ketenintegratie en BIM.  
 
 
 
iii Geraadpleegd via de website van Intermax. 
iv Geraadpleegd via de website van Wikimedia. 

Waardestroom: “Het op die wijze inrichten van operationele processen zodat er voor opdrachtgever en/of 
eindgebruiker waarde wordt gecreëerd en verspillingen worden geëlimineerd”. 

Afbeelding I-3: Kwaliteitscirkel van Deming 
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Op het begrip processtroom is de volgende definitie van toepassing:  

 
o Vraaggestuurde keteninrichting 
 
Met het inrichten van het proces streeft men naar de beste mogelijkheid om aan de klantvraag te voldoen. Met 
deze focus stelt men het doel om de aspecten van levertijd, klanttevredenheid, reactiesnelheid op klantvraag en 
onderhanden werk hierbij centraal te stellen. Variatie in de aspecten ontstaat door de voortdurende veranderende 
maatschappij waardoor creativiteit gevraagd wordt in het gebruik van materialen, toepassingen en constructies. 
Om aan deze vraag te voldoen is het noodzakelijk zorg te dragen voor een flexibele organisatie, zodat gemakke-
lijk op de veranderingen in de markt ingespeeld kan worden. Hiermee profileert een bouwende partij zich door 
haar klanten te kunnen blijven bedienen en zich in een veranderede markt te kunnen blijven handhaven. 
 
Op het begrip vraaggestuurde keteninrichting is de volgende definitie van toepassing:  

 
o Streven naar perfectie 
 
Het laatste punt van de in totaal vijf aspecten, welke vanuit de Lean managementfilosofie vertaald zijn naar het 
“Lean Bouwen”, is het streven naar perfectie. Een bouwdeel is perfect als er op geen enkel punt onvolkomenhe-
den zouden optreden. Echter is het onmogelijk dat er foutloos, een project gerealiseerd wordt. Om het beoogde 
doel na te kunnen streven is het continu verbeteren van het proces een belangrijk speerpunt. Hierbij heeft het 
werken in teamverband de voorkeur boven het individueel uitvoeren van werkzaamheden. Door het gezamenlijk 
aangrijpen van de werkzaamheden behoudt men korte lijnen en kan men, met alle ketenpartners, aansturen op 
een lerende projectorganisatie.  
 
Op het begrip streven naar perfectie is de volgende definitie van toepassing: 

 
Met de beschrijving van deze vijf basisaspecten is een eerste aanzet gegeven in de verduidelijking van de Lean 
managementfilosofie in relatie tot de bouwsector. De diverse pioniers op dit gebied hebben in verschillende litera-
tuur de vertaalslag gemaakt naar het Lean bouwenv vi. De inhoud van de omschreven aspecten dient project spe-
cifiek toegepast en benaderd te worden. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld de gestelde eisen door een opdracht-
gever en het soort werkzaamheden dat verricht dient te worden. In de volgende subparagraaf worden de be-
schikbare hulpmiddelen omschreven waarvan gebruik gemaakt kan worden om de aspecten van het Lean bouwen 
te kunnen nastreven.  
 
Voor het resterende deel van deze rapportage en het vervolg van dit afstudeeronderzoek zullen de vijf aspecten 
van het Lean Bouwen, zoals hiervoor omschreven staan, in verband gebracht worden met het onderwerp van het 
afstudeeronderzoek en het project “Troelstrastraat”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Ontleend aan het boek “Transformatie van kantoorgebouwen: thema’s, actoren, instrumenten en projecten” door Van der Voordt. 
vi Ontleend aan het boek “Lean Bouwen” door Van Randen.  

Processtroom: “Het afstemmen en inrichten van operationele processen zodat er een stroom van werkzaam-
heden ontstaat waarbij geen kwaliteit verloren gaat”. 

Vraaggestuurde keteninriching: “Het op die wijze inrichten van operationele processen zodat er een op-
timale aansluiting ontstaat bij de klantvraag”. 

Streven naar perfectie: “Het gezamenlijk nastreven van het leveren van een hoge productkwaliteit aan de 
klant en/of eindgebruiker”. 
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 Hulpmiddelen voor het Lean Bouwen 
 
Voor het nastreven, van de in subparagraaf 2.1.2 benoemde aspecten, van het gebruik van Lean in de bouwsec-
tor zijn verschillende hulpmiddelen voorhanden. Deze hulpmiddelen zijn afgeleid vanuit de oorspronkelijke Lean 
managementfilosofie vanuit Toyota waar Lean manufacturing is ontstaan. Technieken als 5S, Value Stream Map-
ping, Lean plannen en Concurrent Engineering zijn voorbeelden van beschikbare gereedschappen om de metho-
diek van het Lean Bouwen na te streven. De hulpmiddelen kunnen worden ingezet om zowel projectspecifiek als 
bedrijfsmatig resultaten te boeken. Gewenst rendement hierbij is het verkorten van de doorlooptijd, het beter op 
elkaar afstemmen van werkzaamheden en het verkrijgen van inzicht in verspillingen. 
 
o 5S 
 
Het gebruik van het hulpmiddel 5S of werkplekoptimalisatie staat voor het: scheiden, schikken, schoonmaken, 
standaardiseren en systematiseren. Deze methode heeft als doel een opgeruimde, overzichtelijke en georgani-
seerde werkplek na te streven. Daarbij neemt de veiligheid en overzichtelijkheid tijdens de werkzaamheden toe. 
Een voorbeeld waarbij dit hulpmiddel projectspecifiek wordt ingezet is het verzorgen van een opgeruimde en in-
gedeelde bouwplaats. Met het bedrijfsmatig inzetten van het hulpmiddel 5S of werkplekoptimalisatie kan er ge-
stuurd worden op een gestructureerd en overzichtelijk beheer van documenten. Hierbij kan gebruik gemaakt 
worden van software waarmee documenten volgens een eenduidig principe beheerd worden. Ook zijn er voor-
beelden van het visueel maken van document beheer door het gebruik van kleuren bij kastindelingen of opberg-
systemen. Deze methodiek komt de waardestroom in het bouwproces ten goede. 
  
o Value Stream Mapping 
 
Value Stream Mapping, hierna te noemen als VSM, of waardestroomanalyse is een hulpmiddel waarmee een pro-
cesstroom visueel, geanalyseerd en eventueel aangepast kan worden. Deze verbeterstrategie kan zowel toege-
past worden op processen welke bedrijfsmatig of projectspecifiek zijn. Het kenmerk van deze methodiek is de 
doorlooptijd. Voorbeelden voor het opstellen van een VSM zijn het in kaart brengen van de factuurstroom binnen 
een organisatie en het in kaart brengen van het monteren van prefab beton wanden. Deze methodiek komt het 
streven naar perfectie in het bouwproces ten goede.  
 
De hiervoor omschreven hulpmiddelen 5S, Value Stream Mappingvii staan in afbeelding I-4 gevisualiseerd weer-
gegeven. 
 

 
o Lean planning 
 
“Lean Planning”, “Brown Paper Planning” en het “Last Planner Systeem” zijn veelgebruikte begrippen in de litera-
tuur die het zelfde principe nastreven. In deze rapportage zal het begrip “Lean Planning” worden gebruikt. Dit 
hulpmiddel heeft de meeste bekendheid vanuit de methodiek Lean bouwen, herkenbaar door het plakken van de 
gele notitie stikkers. Het Lean plannen voorziet in de mogelijkheid om voorafgaand aan de uitvoeringsfase alle 

Afbeelding I-4: Visualisatie van de Lean hulpmiddelen 5S en VSM.  
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partners gezamenlijk haar werkzaamheden te laten bepalen met als doel ten opzichte van elkaar sneller en effici-
enter te werken. Hiervoor komen de mensen in actie die invloed hebben op de aansturing en uitvoering ofwel 
daadwerkelijk in het proces de laatste hand leggen aan het bouwwerk.  
Met de inbreng van deze specifieke ervaring en vakkennis  streeft men naar het verkrijgen van een “flow” in de 
werkzaamheden. Hiervoor dienen de werkzaamheden onderverdeeld te worden in kleine overzichtelijke hoeveel-
heden ofwel kleine “batches”. Dit heeft als doel het na streven van een korte doorlooptijd om het proces gemak-
kelijker te kunnen bijsturen. Dit hulpmiddel is toepasbaar tijdens de voorbereiding- en de uitvoeringsfase van het 
bouwproces. Deze methodiek komt de waardestroom in het bouwproces ten goede. 
 
o Concurrent Engineering 
 
Concurrent Engineering in relatie tot het Lean bouwen stuurt aan op het samen brengen van mensen net zoals bij 
het Lean Plannen maar dan in een eerder stadium. Waarbij tijdens de uitvoeringsfase een Lean Planning wordt 
opgesteld om alle activiteiten uit te plannen richt Concurrent Engineering zich op het faciliteren van overlegmo-
menten tijdens de voorafgaande fases. Op vastgestelde momenten tijdens de engineering van een bouwwerk 
komen specialisten bijeen die gezamenlijk overleggen, onderling afstemming vinden, details uitwerken en ter 
plekke de definitieve stukken uitwerken. Concurrent Engineering heeft een groot raakvlak met bedrijfsprocessen 
waarin doorlooptijd de belangrijke factor is. Deze methodiek komt het streven naar perfectie in het bouwproces 
ten goede. 
 
De hiervoor omschreven hulpmiddelen Lean planning en Concurrent Engineering staan in afbeelding I-5 gevisuali-
seerd weergegeven. 
 

 
o Daily Stand 
 
De Lean filosofie kent dagelijkse bijeenkomsten waar door de deelnemers aan het proces de stand van zaken, de 
struikelmomenten en verbeterpunten betreffende het project wordt besproken. Kenmerkend is hierin het tijdstip, 
de procedure, de duur en locatie van deze bijeenkomsten welke altijd volgens hetzelfde principe en tempo verlo-
pen. De benaming voor deze overleg momenten is “Daily Stand” ofwel stand van de dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vii Geraadpleegd via de website van Arpa. 

Afbeelding I-5: Visualisatie van de Lean hulpmiddelen Lean planning en Concurrent Engineering. 
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Bijlage II: Theorie rondom renovatie- en onderhoudswerkzaamheden 
 

 Prestatiebeheersing van bouwwerken 
 
Na de realisatie van een bouwwerk start de beheer-, en 
gebruiksfase. De overgang tussen deze beide fasen wordt 
gemarkeerd door het moment van oplevering. Deze fase 
behoort tot één van de, volgens de NEN 2574, fasen uit 
het bouwproces. In dit stadium voldoet een bouwwerk aan 
de gestelde prestatie eisen vanuit het ontwerp. Gedurende 
de levensduur van een bouwwerk neemt zowel de techni-
sche staat alsmede de gebruikswaarde af, beide graadme-
ters vormen samen de te leveren prestatie eis van het 
bouwwerk. Een schematische weergave van de verschil-
lende fasen binnen het bouwproces staat in afbeelding II-1 
weergegeven. 
 
Voor een bouwwerk geldt dat de terugloop van de techni-
sche staat het gevolg is van invloeden op het materiaal en 
de constructie, de terugloop van de gebruikswaarde is het 
gevolg van maatschappelijke en culturele invloeden. De 
omvang van de prestatievermindering van de technische 
staat van een bouwwerk is afhankelijk van een aantal fac-
toren. Zo bepaalt het toegepaste materiaal de wijze van 
slijtage door gebruik en klimatologische omstandigheden. 
Daarbij is het gepleegde onderhoud en de intensiviteit van 
het gebruik van het bouwwerk van invloed op de prestatievermindering. 
 
De gebruikswaarde kan gezien worden als een beoordeling van persoonlijke voorkeur en smaak. Deze graadme-
ter kan onder andere beïnvloed worden door mode en trends, comfort, gebruiksgemak, maatschappelijke aspec-
ten en duurzaamheidsaspecten. Deze aspecten tonen aan dat er onder de gebruikers continu een veranderend 
denkbeeld bestaat over de beleving hoe een bouwwerk te gebruiken. 
 
o Prestatieverlies van een bouwwerk 
 
De afname van de technische staat alsmede de gebruikswaarde van een bouwwerk ofwel de prestatieverminde-
ring wordt ook wel het prestatieverlies van een bouwwerk genoemd. De beïnvloeding van het prestatieverloop 
van een bouwwerk kan zich, afhankelijk van organisatorische of technische beslissingen, zowel in positieve als 
negatieve zin laten beïnvloeden. 
 
Na de ingebruikname van een bouwwerk treedt er prestatieverlies op. De afname van de gebruikswaarde open-
baard zich op een directe of indirecte manier.  
 
Directe gevolgen: 
 Het verlies van de oorspronkelijke samenstelling van een element (door corrosie, carbonatie, verpoedering, 

verzeping of kristallisatie). 
 Het verlies van de effectieve doorsnede van een element (door erosie, insecten, schimmels of knaagdieren). 
 Het verlies van samenhang van meerdere materialen van een element (door loslaten van pleister- of dakbek-

kingslagen, van verven, lijmen en kitten). 
 Het verlies van sterkte, stijfheid en stabiliteit van een element. 
 Het slecht of geheel niet meer functioneren van een element. (door het optreden van slijtage aan bijvoor-

beeld hang- en sluitwerk). 
 
Indirecte gevolgen: 
 De aantasting van de omringende elementen (bijvoorbeeld door houtrot, vochtige isolatie of ontwerpfouten). 
 Gevolgschade (bijvoorbeeld waterschade, instorting of onjuiste uitvoering). 
 
Deze vormen van prestatievermindering resulteren in een afname van de technische staat en gebruikswaarde van 

Afbeelding II-1: Schematische weergave van de fasen in het bouwproces volgens 
de NEN 2574. 
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een bouwwerk welke vaak op elementniveau worden beoordeeld. Met prestatieborging draagt men zorg voor de 
instandhouding van het verwachtingspatroon van een bouwwerk door toepassing van verschillende onderhouds-
vormen per elementengroep. Hiermee wordt de afname van de prestatie-eis beheersbaar zodat een bouwwerk 
kan blijven voldoen aan de gestelde grenzen en de bepaalde beleidsdoelen.  
 
Een schematische weergave van het prestatieverloop van een bouwwerk staat in afbeelding II-2 weergegeven, 
hierin staat de te leveren prestatie van een bouwwerk ten opzichte van de tijd weergegeven. De curve van de 
prestatie stijgt naarmate het verstrijken van 
de verschillende fasen in het bouwproces. 
Op het moment van oplevering, aan het ein-
de van de realisatiefase, heeft deze qua 
prestatie de gevraagde bovengrens bereikt. 
Tijdens het gebruik van het bouwwerk daalt 
deze vervolgens tot en voorbij de onder-
grens van de gevraagde prestatie. Deze da-
ling is het gevolg van de ingebruikname van 
een bouwwerk vanaf het moment dat deze 
aan de gevraagde prestatie eis voldoet. 
 
o Prestatieborging van een bouwwerk 
 
De gemaakte keuzes en beslissingen gedurende het verloop van het bouwproces bepalen de invloed van het op-
tredende prestatieverlies van een bouwwerk. Naarmate het proces vordert neemt de beïnvloedingsmogelijkheid 
van het prestatiegedrag af, terwijl de kennis betreffende het prestatiegedrag van een bouwwerk toeneemt. Met 
dit gegeven dient het beoogde prestatieniveau van een bouwwerk gedurende de gebruiksperiode gewaarborgd te 
worden. Voor het in stand houden van het prestatieniveau zijn er verschillende vormen van onderhoud voor han-
den, welke zich onderling grotendeels onderscheiden in onder andere de gedragen belangen, juridische verplich-
tingen, financieringssystemen, et cetera. Desondanks bestaan er onderling raakvlakken waardoor er op de grens 
van de gestelde kaders een overlap qua werkzaamheden waarneembaar is. Grootonderhoud, renovatie, achter-
stallig onderhoud, klachtenonderhoud, mutatieonderhoud zijn voorbeelden van onderhoudsvormen welke kunnen 
worden toegepast bij de instandhouding van het prestatieniveau van een bouwwerk. 
 
De doelstellingen van het onderhoud richten zich op een specifiek tijdsbestek en elementengroep van een bouw-
werk. Hierin zijn een drietal categorieën te onderscheiden: 
 Het verrichten van onderhoud op de langere termijn voorziet in het in stand houden van een bouwwerk. De 

werkzaamheden richten zich op primaire elementen zoals de fundering, de constructie en de schil van het 
bouwwerk.  

 Het verrichten van onderhoud op de middellange termijn voorziet in het bruikbaar houden van een bouw-
werk. De werkzaamheden richten zich op secundaire elementen zoals de keuken, het sanitair, de scheidings-
wanden, de vloer- en wandafwerkingen. 

 Het verrichten van onderhoud op de korte termijn voorziet in het laten functioneren van een bouwwerk. De 
werkzaamheden richten zich op tertiaire elementen zoals de verlichting en inrichting. 

Het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden zal geschieden volgens een onderhoudsplan welke per ele-
mentgroep gespecificeerd is naar de duur van de onderhoudsintervallen, levensduurverwachting en de gestelde 
grenzen van het verwachtingspatroon. Met het specifiek plannen van onderhoud voor een bouwwerk kunnen op 
bepaalde momenten in de cyclus onderhoudswerkzaamheden met verschillende doelstelling in combinatie worden 
uitgevoerd. 
 
Het acteren op het optredende prestatieverlies van een bouwwerk door het plegen van onderhoud laat in een 
grafische weergave een karakteristieke “zaagtand” zien. Het prestatieverlies uitgezet in de tijd geeft rechtlijnig 
een daling weer waar de periodieke onderhoudsactiviteiten de prestatieverbetering van het bouwwerk binnen de 
gestelde prestatiegrenzen behoud. Een weergave van een “zaagtand” grafiek met onderhoudsintervallen en pres-
tatieniveaus staat weergegeven in afbeelding II-3. Met het verrichten van onderhoud op de vastgestelde onder-
houdstermijnen kan de te leveren prestatie van een bouwwerk worden beheerst zodat voldaan kan worden aan 
de gevraagde prestatie van de opdrachtgever / gebruikeri 

 
Om de te leveren prestatie van een bouwwerk te waarborgen zijn verschillende onderhoudsvormen voorhanden. 
Als voorbeeld van een tweetal beheersvormen zijn grootonderhoud en renovatie te benoemen. De definities van 

Afbeelding II-2: Prestatieverloop van een bouwwerk waarbinnen de grenzen van het acceptatiegebied van 
de te leveren prestatie van een bouwwerk zijn  aangegeven. 
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deze begrippen zijn in de onderstaande kaders als volgt uiteengezet: 

 
Het uitvoeren van grootonderhoud aan een 
woning gaat gepaard met ingrijpende werk-
zaamheden zoals het vervangen van ramen 
en kozijnen, het upgraden van sanitaire 
voorzieningen, de indeling van het bouw-
werk, de afwerking van het interieur. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd zonder 
dat de bewoners tijdelijk elders onderge-
bracht hoeven te worden.  
 
 
Het verrichten van renovatiewerkzaamheden 
voorziet in het volledig aangrijpen van een woning zodat deze aan de meest actuele technische- en gebruikseisen 
te laten voldoen. Als voorbeeld is hierbij te noemen het vernieuwen van E & W installaties en het aanbrengen van 
isolerende maatregelen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden dienen de bewoners tijdelijk elders onder-
gebracht te worden.  
 
o Het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. prestatieborging van een bouwwerk 
 
Het verrichten van werkzaamheden om het prestatieverlies bij een bouwwerk te beheersen en daarmee presta-
tieborging te garanderen verschilt met dat van het realiseren van nieuwbouw. Het onderscheid hierin is dat bij 
het uitvoeren van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden men te maken heeft met een tweetal vaste 
waarden, het bestaande bouwwerk en de gebruikers, c.q. bewoners van het bouwwerk. Voor de deelnemers aan 
het bouwproces vraagt dit een extra inspanning om hiermee om te gaan en zich vertrouwd te maken met de 
aanwezige technische en sociale aspecten die het verrichten van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden 
met zich meebrengen. Bij de voorbereiding en uitwerking zal dit een sterk bepalende factor zijn voor de in deze 
categorie te realiseren werkzaamheden. De werkzaamheden zullen zich hoofdzakelijk richten op de geheel of 
deels vervangen van bouwdelen van een bouwwerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i Ontleend aan het boek “Jellema 13” door van Eekelen. 

Afbeelding II-3: ”Zaagtandgrafiek” met prestatieniveaus 

Renovatie: “Het zodanig aanpassen van een bouwwerk zodat deze aan de meest actuele technische-, 
en gebruikseisen voldoet”. 

Grootonderhoud: “Het volgens een vooraf bepaalde tijdsinterval vernieuwen van delen van een bouwwerk”. 



Eindrapportage | Afstudeerproject | 7RR37 

 

123 123 

Bijlage III: Theorie analysemethode van Porras 
 

De Porras stroomanalyse bestaat uit het verrichten van een vijftal stappen: verzamelen van knelpunten, keuze 
van knelpunten, relaties tussen knelpunten, het stroomdiagram en knelpuntenverhalen. Porras verstaat onder het 
verzamelen van knelpunten bijvoorbeeld het observeren van medewerkers, het interviewen van medewerkers, 
het analyseren van bedrijfsinformatie of het afnemen van vragenlijsten bij de medewerkers binnen een bedrijfs-
organisatie. De verkregen knelpunten kunnen vervolgens, aan de hand van een verdeling in categorieën, de rela-
ties tussen de knelpunten worden bepaald. Daarbij wordt ook de richting van het verband van de relaties be-
paald. De voornaamste stap bij het toepassen van deze probleemdiagnose is het stroomdiagram. In het stroom-
diagram worden de verbanden tussen de knelpunten schematisch weergegeven. Het stroomdiagram heeft een 
opbouw uit meerdere kolommen waar elke kolom een categorie vertegenwoordigd die van belang is voor de op-
steller van het diagram. De knelpunten worden als een blok in het diagram gepositioneerd. De verbanden tussen 
de knelpunten worden door middel van pijlen tussen deze blokken aangegeven. Door het aangeven van de ver-
banden is het mogelijk om de problemen te definiëren. Hierin zijn drie verschillende soorten problemen van elkaar 
te onderscheiden. 
 Een kernprobleem. Dit is een knelpunt dat alleen andere knelpunten veroorzaakt en hierdoor in het stroom-

schema alleen uitgaande pijlen kent. 
 Een probleem. Dit is een knelpunt dat zowel een oorzaak als een gevolg heeft en hierdoor in het stroom-

schema ingaande en uitgaande pijlen kent. 
 Een symptoom. Dit is een knelpunt dat alleen oorzaken heeft en hierdoor in het stroomschema alleen ingaan-

de pijlen kent. 
 
Daarnaast zijn de stippellijnen in het stroomschema een aanvulling op de methode die verwijzen naar het gevolg 
van de optredende kernproblemen, problemen en symptomen. Als laatste wordt in deze analysemethode het on-
derlinge verband tussen de optredende knelpunten aangetoond. De zo geheten ‘knelpuntenverhalen’ geven deze 
verbanden weer. Door vanuit de symptomen terug te redeneren naar de kernproblemen worden deze verbanden 
gevonden.  
 
Aan de hand van de analysemethode van Porras kunnen de vastgestelde knelpunten geanalyseerd worden. Hier-
voor dienen de vijf stappen uit deze analysemethodiek doorlopen te worden. Na het afronden van deze analyse 
kunnen de gevonden “problemen” aangegrepen worden om uit te werken tot een ontwerpoplossing. 
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Bijlage IV: Vragenlijst online enquête 
 

 [Intro tekst] 
 
Bedankt voor uw interesse in deze enquête! De vragenlijst is opgesteld ten behoeve van een afstudeeronderzoek voor de 
masteropleiding Uitvoeringstechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven en richt zich op de meerwaarde van Lean plan-
nen bij het uitvoeren van renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden. Het onderzoek gaat specifiek over procesbeheersing 
met behulp van een Lean planning in de uitvoeringsfase. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten van uw 
tijd. Het eerste deel zal bestaan uit algemene vragen, het tweede deel heeft meer betrekking op het gebruik van het Lean  
plannen in uw organisatie. Het onderzoek is in samenwerking met CTB xRM tot stand gekomen. Mocht u interesse hebben in 
de resultaten van dit onderzoek, dan kunt u aan het einde uw e-mailadres invullen zodat u op de hoogte gesteld kan worden 
van de resultaten. Veel succes gewenst! 
 
Deel I 
 
Om nauwkeurig de situatie in kaart te kunnen brengen, volgen enkele achtergrond vragen over u en het bedrijf waar u werk-
zaam bent. 
 
{Start} 
 
[Vraag 1] Wat is uw geslacht? – 1 antwoord mogelijk 
• Man 
• Vrouw 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 2] Wat is uw leeftijd? – 1 antwoord mogelijk 
• <25 
• 25-30 
• 30-40 
• 40-50 
• 50-60 
• >60 
• Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 3] Wat is uw hoogst genoten opleiding? – 1 antwoord mogelijk 
• MAVO 
• HAVO  
• VWO 
• LBO 
• MBO 
• HBO 
• WO 
• Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 4] In welke regio is het bedrijf gevestigd waar u werkzaam bent? – 1 antwoord mogelijk 
• Noord 
• Oost 
• Zuid 
• West 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 5] Wat is de personeelsomvang van het bedrijf waar u werkzaam bent? – 1 antwoord mogelijk 
• <25 
• 25-250 
• 250-500 
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• >500 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 6] In welke specialisatie binnen uw vakgebied bent u werkzaam? – Meerdere antwoorden mogelijk 
• Woningbouw 
• Utiliteitsbouw 
• Beheer, renovatie en onderhoud  
• Restauratie 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 7] In welke functie bent u werkzaam? – 1 antwoord mogelijk 
• Directie 
• Projectleiding 
• Werkvoorbereiding 
• Calculatie 
• Uitvoering 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 8} Hoe lang bent u werkzaam bij dit bedrijf? – 1 antwoord mogelijk 
• < 2 jaar 
• 2 – 5 jaar 
• 5 – 10 jaar 
• >10 jaar 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
  
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 9] Bent u bekend met Lean plannen en heeft u deze methode ooit toegepast? – 1 antwoord mogelijk 
• Nee, nog nooit toegepast 
• Ja, toegepast op de volgende manier: tekstvak voor antwoord 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 10] Wat is Lean plannen volgens u? – 1 antwoord mogelijk 
• Ik heb geen idee 
• Post-it’s plakken 
• Last Planner System, Post-it’s plakken 
• Ketensamenwerking, Last Planner System, Post-it’s plakken 
• Procesverbetering, Ketensamenwerking, Last Panner System, Post-it’s plakken  
• Anders: tekstvak voor antwoord 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 11] Voor welke doeleinden wordt het Lean plannen in uw organisatie toegepast? – Meerdere antwoor-
den mogelijk 
• Het plannen van uw eigen werkzaamheden 
• Het plannen van de werkzaamheden in de uitvoering 
• Het plannen van de werkzaamheden in de werkvoorbereiding 
• Het optimaliseren van de werkzaamheden in de uitvoering 
• Het optimaliseren van de werkzaamheden in de werkvoorbereiding 
• Anders: tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
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[Vraag 12] Beoordeel de onderstaande vragen op een niveau van 0 tot 4 in welke mate, volgens u, Lean plan-
nen als beheersmiddel voor renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden wordt toegepast bij het bedrijf 
waar u werkzaam bent. – 1 antwoord mogelijk 
• Beantwoord de vragen door een oordeel te geven op een niveau van 0 tot 4, waarbij: 
• 0 is geen standaard op projecten, komt niet voor 
• 1 is op pilotprojecten standaard, komt soms voor 
• 2 is op projecten vaker de standaard, komt geregeld voor 
• 3 is op veel projecten vaker de standaard, komt vaak voor 
• 4 is standaard op projecten, komt bijna altijd voor 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 13] Hoe ziet het bedrijf waar u werkzaam bent de toepassing van Lean plannen voor het beheersen van 
renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden? – Meerdere antwoorden mogelijk 
• Als innovatie 
• Als noodzakelijke stap 
• Als middel voor ketensamenwerking 
• Als communicatie middel 
• Als technologie 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
[Vraag 14] Komt het bedrijf waar u werkzaam bent “Lean plannen” als voorwaarde tegen bij aanbestedingen 
en/of tenders? – 1 antwoord mogelijk 
• Vaak 
• Af en toe 
• Zelden Nooit 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 15] Op de momenten dat “Lean plannen” als voorwaarde werd gesteld bij een aanbesteding en/of ten-
der, waar werd in die situaties het meest naar gevraagd? – 1 antwoord mogelijk 
• Ervaring te kunnen aantonen in het Lean plannen 
• Bereid zijn om Lean te plannen 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 16] Heeft het bedrijf waar u werkzaam bent zich toen geprofileerd als bedrijf dat Lean plannen toepast? 
– 1 antwoord mogelijk 
• Ja, omdat: 
• Nee, omdat: 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 17] Hoeveel projecten heeft het bedrijf waar u werkzaam bent recent opgeleverd waarbij de Lean plan-
ning als procesbeheersmiddel is toegepast? – 1 antwoord mogelijk 
• < 3 projecten 
• 3 - 5 projecten 
• 6 - 9 projecten 
• 9 projecten 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
Deel II 
 
Hierna volgt het tweede gedeelte van de vragenlijst welke meer inhoudelijk ingaat op het opstellen en gebruiken van een Lean 
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planning. 
 
[Vraag 18] Op welke wijze wordt door u de Lean planning vormgegeven? – 1 antwoord mogelijk 
• Als witdruk met daarop geplakte Post-it stickers 
• Een witdruk met Post-it stickers welke vervolgens gedigitaliseerd is in een spreadsheet 
• Digitaal in een spreadsheet 
• Digitaal met behulp van een speciale Lean planningssoftware, zo ja welke software, tekstvak voor ingeven antwoord  
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 19] Welke indeling kent de door u gebruikte Lean planning voor de weergave van de verschillende soor-
ten WERKZAAMHEDEN? – 1 antwoord mogelijk 
• Aan de linkerzijde van de Lean planning, gesorteerd naar werkvolgorde 
• Op de Post-it sticker 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 Tijd →    

Werkzaamheden 
↓ * 

   

  
* 

  

   
* 

 

     

*Post-it met “Locatie” en “Personeel / Arbeid”  
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 20] Welke indeling kent de door u gebruikte Lean planning voor de weergave van de KETENPARTNERS? 
– 1 antwoord mogelijk 
• Aan de linkerzijde van de Lean planning, gesorteerd naar ketenpartners 
• Op de Post-it sticker 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 Tijd →    

Ketenpartners 
↓ * 

   

  
* 

  

   
* 

 

     

*Post-it met “Werkzaamheden” en “Personeel / Arbeid”  
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 21] Welke indeling kent de door u gebruikte Lean planning voor de weergave van de LOCATIE van de 
uit te voeren werkzaamheden? – 1 antwoord mogelijk 
• Aan de linkerzijde van de Lean planning, gesorteerd naar bouwstroom/routing 
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• Op de Post-it sticker 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 Tijd →    

Locatie 
↓ * 

   

  
* 

  

   
* 

 

     

*Post-it met “Werkzaamheden” en “Personeel / Arbeid”  
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 22] Welke indeling kent de door u gebruikte Lean planning voor de weergave van de 
KALENDERSCHAAL? – 1 antwoord mogelijk 
• Aan de bovenzijde van de Lean planning 
• Aan de linkerzijde van de Lean planning 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 

 Tijd →    

Locatie 
↓ * 

   

  
* 

  

   
* 

 

     

*Post-it met “Werkzaamheden” en “Personeel / Arbeid” 

 
 

 Werkzaamheden 
→ 

   

Tijd 
↓ * 

   

  
* 

  

   
* 

 

     

*Post-it met “Locatie” en “Personeel / Arbeid”  
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 23] Welke tijdseenheid hanteert u voor de door u gebruikte Lean planning? – 1 antwoord mogelijk 
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• Week 
• Dag 
• Halve dag 
• Uur 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 24] Wordt door u de Lean planning op een vast moment in het voorbereidingsproces opgesteld? – 
Meerdere antwoorden mogelijk  
• Nee, dat wisselt per project 
• Nee, dat wordt bepaald door de projectleider 
• Ja, vanaf dat de gegevens vanuit de “koude” opname bekend zijn 
• Ja, vanaf dat de gegevens vanuit de “warme” opname bekend zijn 
• Ja, vanaf dat de ketenpartners bekend zijn 
• Ja, altijd n weken voor start uitvoering: n=, tekstvak voor ingeven aantal weken 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatie 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 25] Wordt de Lean planning door u volgens een bepaald stappenplan opgesteld? – 1 antwoord  
mogelijk 
• Nee, zonder enige structuur 
• Ja, aan de hand van een eigen werkwijze, zo ja, omschrijf de soort werkwijze, tekstvak voor ingeven antwoord 
• Ja, met behulp van extern advies, zo ja, omschrijf het externe advies, tekstvak voor ingeven antwoord 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 26] Wie neemt volgens u het initiatief voor het opstellen van de Lean planning? – Meerdere  
antwoorden mogelijk 
• Hoofdaannemer 
• Onderaannemer 
• Ketenpartners (projectoverstijgend) 
• Opdrachtgever 
• Lean planningsadviseur 
• Management / Directie 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 27] Wordt door u de Lean planning eenmalig of gefaseerd opgesteld? – 1 antwoord mogelijk 
• De Lean planning wordt tijdens één moment opgesteld 
• De Lean planning wordt tijdens meerdere momenten opgesteld. Zo ja, tijdens hoeveel momenten, tekstvak voor ingeven 

alternatief 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 28] Wie zijn er volgens u betrokken bij het opstellen van de Lean planning? – Meerdere antwoorden 
mogelijk 
• Hoofdaannemer 
• Onderaannemer 
• Ketenpartners (projectoverstijgend) 
• Opdrachtgever 
• Lean planningsadviseur 
• Management / Directie 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
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{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 29] Wie bewaakt volgens u de voortgang tijdens het moment van opstellen van de Lean planning? – 
Meerdere antwoorden mogelijk 
• Alle deelnemers 
• Hoofdaannemer 
• Onderaannemer 
• Ketenpartners (projectoverstijgend) 
• Opdrachtgever 
• Lean planningsadviseur 
• Management / Directie 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 30] Wie is er volgens u verantwoordelijk voor het opstellen van de Lean planning? – Meerdere ant-
woorden mogelijk 
• Alle deelnemers 
• Hoofdaannemer 
• Onderaannemer 
• Ketenpartners (projectoverstijgend) 
• Opdrachtgever 
• Lean planningsadviseur 
• Management / Directie 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 31] Welke informatie is volgens u nodig om een Lean planning te kunnen opstellen? – Open vraag 
• Antwoord, tekstvak voor ingeven antwoord 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 32] Welke uiterlijke kenmerken ontbreken er volgens u aan de door u gebruikte Lean planning? {infor-
matieve tekst toevoegen: Onder het uiterlijk wordt onder andere verstaan: kleurgebruik, overzichtelijkheid, 
leesbaarheid, ruimte voor inhoudelijke informatie, structuur in weergave van informatie} – Open vraag 
• Tekstvak voor ingeven antwoord: Type hier uw antwoord 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 33] Welke inhoudelijke informatie ontbreekt er volgens u in de door u gebruikte Lean planning? – 
Meerdere antwoorden mogelijk 
• Er ontbreek GEEN informatie in de gebruikte Lean planning 
• Informatie over “Personeel / Arbeid” voor het uitvoeren van de werkzaamheden, zo ja welke informatie, tekstvak 
• Informatie over “Locatie” voor het uitvoeren van de werkzaamheden, zo ja welke informatie, tekstvak 
• Informatie over “Tijd” voor het uitvoeren van de werkzaamheden, zo ja welke informatie, tekstvak 
• Informatie over “Werkzaamheden” die uitgevoerd worden, zo ja welke informatie, tekstvak 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 34] Welke belemmeringen ondervindt u bij het opstellen van een Lean planning? – Open vraag 
• Tekstvak voor ingeven antwoord 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 35] Wie zijn er volgens u de belangrijkste afwezigen bij het opstellen van de Lean planning? –  
Open vraag 
• Tekstvak voor ingeven antwoord 
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{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 36] Wat wordt er volgens u verstaan onder het gebruik van een Lean planning? – 1 antwoord  
mogelijk 
• Aflezen van uit te voeren werkzaamheden 
• Aflezen van uit te voeren werkzaamheden en herplakken van Post-it stickers bij verstoringen 
• Aflezen van uit te voeren werkzaamheden, herplakken van Post-it sticker bij verstoringen en optimaliseren van het proces 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 37] Wat wordt er volgens u, naast de werkzaamheden in het uitvoeringsproces, nog meer gepland 
met behulp van een Lean planning? – Meerdere antwoorden mogelijk 
• Werkzaamheden tijdens de aanbesteding / gunning van een project 
• Werkzaamheden in het voorbereidingsproces van een project 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 38] Op welk(e) moment(en) in de uitvoeringsfase wordt volgens u een Lean planning geraadpleegd? – 
1 antwoord mogelijk 
• Dagelijks 
• Wekelijks 
• Tweewekelijks 
• Maandelijks 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 39] Wordt de door u gebruikte Lean planning op een vast moment in het uitvoeringsproces, waarnodig, 
aangepast? – 1 antwoord mogelijk 
• Nee, nooit 
• Ja, alleen bij verstoringen 
• Ja, tijdens een vooraf afgesproken periodiek moment 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 40] Welke verstoring is voor u een aanleiding om de Lean planning aan te passen? – Meerdere ant-
woorden mogelijk 
• Bewoners komen de gemaakte afspraken niet na, als bijv. afwezigheid op moment van uitvoering werkzaamheden 
• Weersinvloeden verhinderen de werkzaamheden 
• Onvoldoende tijd om de werkzaamheden uit te voeren 
• Ruim voldoende tijd om de werkzaamheden uit te voeren 
• Optreden van bouwtechnisch gerelateerde verstoringen, als bijv. aantasting van constructie of aanwezigheid van asbest-

houdende materialen  
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord opgeven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 41] Hoe vaak dient volgens u een verstoring op te treden alvorens de Lean planning aan te passen? 
• 1 keer 
• 2 - 4 keer 
• >5 keer 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
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[Vraag 42] Wie maakt er volgens u in de uitvoeringsfase gebruik van de Lean planning? – Meerdere antwoor-
den mogelijk 
• Vaklieden 
• Voorlieden 
• Uitvoerder 
• Werkvoorbereider 
• Projectleider 
• Lean planningsadviseur 
• Management / directie 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 43] Wat ontbreekt er volgens u aan de Lean planning om deze tijdens het gebruik te kunnen actualise-
ren en/of optimaliseren? – Meerdere antwoorden mogelijk 
• Voorwaarden om te bepalen of er een aanpassing aan de Lean planning gedaan kan worden. 
• Geautomatiseerde communicatie richting alle ketenpartners  
• Een gedigitaliseerde Lean planning 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord opgeven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 44] Wat belemmerd het gebruik van de Lean planning voor haar gebruikers volgens u? - Meerdere ant-
woorden mogelijk 
• Onvoldoende kennis / opleiding van de gebruikers 
• Onvoldoende afspraken tussen de gebruikers 
• Onvoldoende inzicht in de mogelijkheden voor de gebruikers  
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 45] Welke belemmeringen ondervindt u bij het actualiseren en/of optimaliseren van de Lean planning? 
– Meerdere antwoorden mogelijk 
• Geen mogelijkheid om de stand van het werk te visualiseren 
• Geen mogelijkheid om digitaal wijzigingen aan te brengen en te communiceren 
• Geen beoordelingscriteria om storingen en verbeterpunten te kunnen doorvoeren   
• Anders, tekstvak voor ingeven antwoord 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord opgeven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 46] Wanneer wordt door u het opstellen en gebruiken van een Lean planning geëvalueerd?  
• Er wordt nooit een project geëvalueerd 
• Het project wordt na oplevering geëvalueerd 
• Het project wordt tussentijds meerdere keren geëvalueerd 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 47] Met wie evalueert u het opstellen en gebruiken van de Lean planning? – Meerdere antwoorden  
mogelijk 
• Met niemand 
• Met alle deelnemers 
• Hoofdaannemer 
• Onderaannemer 
• Ketenpartner (projectoverstijgend) 
• Opdrachtgever 
• Lean planningsadviseur 
• Management / Directie 
• Projectleider 



Eindrapportage | Afstudeerproject | 7RR37 

 

133 133 

• Werkvoorbereider 
• Uitvoerder 
• Voorlieden 
• Vaklieden 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatief 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 48] Op welke, voor u belangrijke onderdelen, evalueert u het opstellen van de Lean planning? 
(denk hierbij aan bijv. toegankelijkheid van de methode, gebruiksgemak en efficiëntie van het middel en de 
verwachte resultaten e.d.) 
• Tekstvak voor ingeven antwoord 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 49] Op welke, voor u belangrijke onderdelen, evalueert u het gebruik van de Lean planning? 
(denk hierbij aan bijv. toegankelijkheid van de methode, gebruiksgemak en efficiëntie van het middel en de 
verwachte resultaten e.d.) 
• Tekstvak voor ingeven antwoord 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 50] Hoe gebruikt u de informatie uit projectevaluaties op volgende projecten? – Meerdere antwoorden 
mogelijk 
• Niet, ik maak geen gebruik van de informatie 
• De informatie wordt geïntroduceerd als leermoment bij de start van een volgend project 
• Informatie wordt gedeeld met ketenpartners, dus projectoverstijgend toegepast 
• Informatie wordt gebruikt om bestaande werkwijze aan te passen 
• Anders, tekstvak voor ingeven alternatie 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 51] In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? 
 
Het gebruik van een Lean planning stimuleert de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners bij het uitvoeren van 
renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden.  
• Helemaal mee oneens 
• Mee oneens 
• Neutraal 
• Mee eens 
• Helemaal mee eens 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
Het gebruik van een Lean planning wordt in de komende vijf jaar noodzakelijk bij het uitvoeren van renovatie- en grootonder-
houdswerkzaamheden. 
• Helemaal mee oneens 
• Mee oneens 
• Neutraal 
• Mee eens 
• Helemaal mee eens 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 52] Hoe ziet u het bedrijf waar u werkzaam bent ten opzichte van uw collega aannemers op het gebied 
van Lean plannen? 
• Loopt voorop 
• Volgt 
• Wacht af 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
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[Vraag 53] Hoe ziet u het bedrijf waar u werkzaam bent ten opzichte van uw ketenpartners op het gebied van 
Lean plannen? 
• Loopt voorop 
• Volgt 
• Wacht af 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
[Vraag 54] Verwacht u dat in de toekomst een Lean planning als procesbeheersmiddel bij een meerderheid van 
renovatie- en grootonderhoudsprojecten zal worden toegepast?  
• Nee 
• Ja, binnen 2 – 5 jaar 
• Ja, binnen 5 – 10 jaar 
• Ja, binnen 10 – 15 jaar 
• Ja, op lange termijn 
• Onbekend / Wil ik geen antwoord op geven 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
Heeft u opmerkingen of suggesties op deze enquête dan kunt u hieronder uw opmerking(en) plaatsen 
 
• Tekstvak voor ingeven opmerkingen / suggesties. 
 
{Vorige vraag}|{Volgende vraag} 
 
Laat hier uw e-mail adres achter als u over de resultaten van dit onderzoek geïnformeerd wilt worden.  
 
• Tekstvak voor ingeven e-mail adres 
 
Hartelijk dank voor het invullen van de vragen 
 
[Verstuur enquête] 
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Bijlage V: Leidraad voor het opstellen en gebruiken van een Lean planning 

 
 

Leidraad met 10 speerpunten  

Opstellen van een Lean planning 

1.  Gebruik de Plan-it i.p.v. een Post-it;	  

2.  Gebruik de mobiele App om de Lean planning te waarborgen en te digitaliseren;  

3.  Geef alle niet-opvolgende relaties op een Lean planning weer; 

4a.  Stel spelregels op voor de wijze van opstellen van een Lean planning;    

5a.  Maak afspraken over verantwoordelijkheden tijdens het opstellen van een Lean planning;  

6.  Raadpleeg de beschikbare kennis en kunde vanuit het werkveld; 

7.  Gebruik de mobiele App om de Lean planning te communiceren; 

8.  Gebruik minimaal projectinformatie over wat, wie en waar voor het opstellen van een Lean 
 planning; 

9.  Faciliteer een gezamenlijke opname om met alle ketenpartners  projectinformatie over wat, wie en 
 waar te verkrijgen; 

10.  Richt de Lean planning in voor een laagdrempelig gebruik;  

Gebruiken van een Lean planning 

4b.  Stel spelregels op voor de wijze van gebruiken van een Lean planning;    

5b.  Maak afspraken over verantwoordelijkheden tijdens het gebruiken van een Lean planning; 	  

7.  Gebruik de mobiele App om de Lean planning te communiceren;	  

10.  Richt de Lean planning in voor een laagdrempelig gebruik; 	  
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Leidraad met 10 speerpunten  

Opstellen van een Lean planning 

1.  Gebruik de Plan-it i.p.v. een Post-it;	  
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| Ontwerpeis #1 

Ja 

Nee 

Bestaat opmaak 
Lean planning 
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waar + eenheid 
kalenderschaal? 

 

Nee 

Lean planning toepas-
sen 

Is de opmaak 
voor Lean plan-

ning bekend 
(Lean plan-

ningsvel & Plan-
it sticker)? 

 

Ja 

Extra informa-
tie aan Lean 
planning toe-

gevoegd? 
 

Nee 

Ja 

Keuze uit opmaak 
#1, #2, #3 

Keuze uit opmaak 
#1, #2, #3 

Start keuze structuur 
opmaak Lean planning 

Bijvoorbeeld: 
 Toevoegen reservetijd 

per bewerking; 
 Ruimte voor paraaf na 

opstellen Lean plan-
ning en gereed mel-
ding uitvoering;  
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Nee 

Bestaan er veel 
verschillende 

locaties [waar] 
voor het uitvoe-

ren van de 
werkzaamhe-

den? Ja 

Nee 

Zijn er veel ver-
schillende ke-
tenpartners 
[wie] die de 

werkzaamheden 
moeten uitvoe-

ren?  
Ja 

Nee 

Moeten er veel 
verschillende 

werkzaamheden 
[wat] per loca-
tie uitgevoerd 

worden? Ja 

Zijn er veel ver-
schillende ke-
tenpartners 
[wie] die de 

werkzaamheden 
moeten uitvoe-

ren?  
Ja 

Nee 

Zijn er veel ver-
schillende ke-
tenpartners 
[wie] die de 

werkzaamheden 
moeten uitvoe-

ren?  Ja 

Nee 

Keuze uit opmaak 
#1, #2, #3 | 

Ontwerpeis #1 

Start keuze opmaak 
#1, #2 of #3 

Kies voor opmaak #1b 

 

Kies voor opmaak #1b 

 

Gebruik opmaak #2b 

 

Gebruik opmaak #3b 

 

Lean planning toepas-
sen 

Gebruik opmaak #2b 
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Leidraad met 10 speerpunten  

Opstellen van een Lean planning 

2.  Gebruik de mobiele App om de Lean planning te waarborgen en te digitaliseren;  

Digitale Lean 
planning 

Software 

Digitale 
handtekening Camera/Scannen 
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Leidraad met 10 speerpunten  

Opstellen van een Lean planning 

3.  Geef alle niet-opvolgende relaties op een Lean planning weer; 
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Leidraad met 10 speerpunten  

Opstellen van een Lean planning 

4a.  Stel spelregels op voor de wijze van opstellen van een Lean planning;    

Zijn de werkafspraken over 
de wijze van plannen bij iede-
re ketenpartner bekend? 

Is de keuze voor de opmaak 
van de Lean planning bij ie-
dere ketenpartner bekend? 

Start opstellen Lean  
planning 

Is de minimale hoeveelheid 
projectinformatie voor het 
plannen van de uit te voeren 
werkzaamheden bij de keten-
partners bekend? 
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Leidraad met 10 speerpunten  

Opstellen van een Lean planning 

5a.  Maak afspraken over verantwoordelijkheden tijdens het opstellen van een Lean planning; 

Is er door de ketenpartner  
projectinformatie verzameld  
waarmee hij/zij een Lean 
planning kan opstellen? 

Verdiept de ketenpartner 
zich in de verzamelde pro-
jectinformatie ter voorberei-
ding op het plannen van 
zijn/haar werkzaamheden? 

Start opstellen Lean  
planning 

Heeft de ketenpartner een 
keuze voor de opmaak van 
de Lean planning gemaakt en 
hierop zijn/haar werkzaam-
heden geprojecteerd?  

Heeft de ketenpartner kennis 
genomen van de overige ke-
tenpartners en zich verdiept 
in de relaties tussen elkaars 
werkzaamheden?  

Is de ketenpartner beslis-
singsbevoegd en vakbe-
kwaam voor deelname aan 
de LPS? 
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Leidraad met 10 speerpunten  

Opstellen van een Lean planning 

6.  Raadpleeg de beschikbare kennis en kunde vanuit het werkveld; 

Gebruik maken van praktijkervaring vanaf de werkvloer tijdens LPS 

Deelname aan LPS 

Hoofdaannemer 
 Werkvoorbereider 
 Projectleider 

Ketenpartner (bijv. E/W- In-
stallateur, tegelzetter, schil-
der etc.) 
 Voorman 
 Uitvoerder 

Externe partijen 
 Adviseur 
 Opdrachtgever 
 Gebruiker/bewoner 

 Beheersing theorie Lean plannen?! 
 Beslissingsbevoegd persoon?! 
 Inbreng specialistische vakkennis vanuit eigen ervaring?! 

 Uitvoerder 
 Voorman 
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Leidraad met 10 speerpunten  

Opstellen van een Lean planning 

7.  Gebruik de mobiele App om de Lean planning te communiceren; 

V 
 
 VI 
 
 VII 
 
 

MA 
 
 

DI 
 
 

WO 
 
 

DO 
 
 

VR 
 
 

I 
 
 II 
 
 III 
 
 IV 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

Projectinformatie: 
 _____________ 
 _____________ 
Notitie / paraaf: 
 _____________ 
 _____________ 
Optioneel: 
 _____________ 
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Leidraad met 10 speerpunten  

Opstellen van een Lean planning 

8.  Gebruik minimaal projectinformatie over wat, wie en waar voor het opstellen van een Lean 
 planning; 

Leidraad met 10 speerpunten  

Opstellen van een Lean planning 

9.  Faciliteer een gezamenlijke opname om met alle ketenpartners  projectinformatie over wat, wie en 
 waar te verkrijgen; 

Leidraad met 10 speerpunten  

Opstellen van een Lean planning 

10.  Richt de Lean planning in voor een laagdrempelig gebruik;  

Is het voor de ketenpartners 
duidelijk wat zijn/haar  werk-
zaamheden zijn die uitge-
voerd moeten worden? 

Heeft de ketenpartner 
zijn/haar personeelsinzet be-
paald op de uit te voeren 
werkzaamheden? 

Start opstellen Lean  
planning 

Weet de ketenpartners waar 
hij zijn/haar werkzaamheden 
moet gaan uitvoeren? 
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Leidraad met 10 speerpunten  

Gebruiken van een Lean planning 

4b.  Stel spelregels op voor de wijze van gebruiken van een Lean planning; 

Leidraad met 10 speerpunten  

Gebruiken van een Lean planning 

5b.  Maak afspraken over verantwoordelijkheden tijdens het gebruiken van een Lean planning; 	  

Houden de ketenpartners zich 
aan de geplande werkzaam-
heden tijdens de uitvoering? 

Monitoren de ketenpartners 
de eigen werkzaamheden en 
worden de bevindingen ge-
rapporteerd tijdens een Daily 
stand? 

Start gebruiken Lean  
planning 

Beoordelen de ketenpartners 
verstoringen in de Lean plan-
ning op incidenteel of structu-
reel voorkomen? 

Nemen de ketenpartners een 
gelijkwaardige houding aan 
om gezamenlijk verstoringen 
in de Lean planning op te los-
sen?  

Stellen de ketenpartners zich 
positief en proactief op ten 
opzichte van de methode Le-
an plannen?   

Zijn er door de ketenpartners 
werkafspraken gemaakt over 
het monitoren van de ge-
plande werkzaamheden in de 
Lean planning? 

Zijn er door de ketenpartners 
werkafspraken gemaakt over 
optredende verstoringen en 
het hierop aanpassen van de 
Lean planning? 

Start gebruiken Lean  
planning 

Zijn er door de ketenpartner 
werkafspraken gemaakt over 
het herzien en optimaliseren 
van de Lean planning? 
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Leidraad met 10 speerpunten  

Gebruiken van een Lean planning 

7.  Gebruik de mobiele App om de Lean planning te communiceren;	  

Leidraad met 10 speerpunten  

Gebruiken van een Lean planning 

10.  Richt de Lean planning in voor een laagdrempelig gebruik; 	  

V 
 
 VI 
 
 VII 
 
 

MA 
 
 

DI 
 
 

WO 
 
 

DO 
 
 

VR 
 
 

I 
 
 II 
 
 III 
 
 IV 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

Projectinformatie: 
 _____________ 
 _____________ 
Notitie / paraaf: 
 _____________ 
 _____________ 
Optioneel: 
 _____________ 
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Bijlage VI: Reactieformulier evaluatie ontwerpoplossing 
 

 Mevrouw Hilda Wortman 
 #1 Standaardiseren van de opmaak van een Lean planning. 

a Ja/Nee Opm.  
b Ja/Nee Opm. “kan ik zeggen dat wij deze keuze in de praktijk niet echt tegen komen, omdat wij 

vanuit Asta Powerproject denken. Dit is een projectplanning, dus de werkzaamheden 
staan links en de rest rechts (even grof gezegd). Maar door middel van het toekennen 
van codes (denk aan locatie of partner) is het mogelijke om een view te maken voor 
locatie(s) of partner(s). Dus op die manier kan dit wel geboden worden”. 

 #2 Authentieke karakter van een Lean planning tijdens het digitaliseren waarborgen. 
a Ja/Nee Opm.  
b Ja/Nee Opm.  

 #3 Visualiseren van relaties tussen werkzaamheden op een Lean planning. 
a Ja/Nee Opm.  
b Ja/Nee Opm.  

 #4 Eenduidige werkomschrijving voor het opstellen [#4a] en gebruiken [#4b] van een Lean planning. 
a Ja/Nee Opm.  
b Ja/Nee Opm.  

 #5 Verantwoordelijkheden voor het opstellen [#5a] en gebruiken [#5b] van een Lean planning 
a Ja/Nee Opm.  
b Ja/Nee Opm.  

 #6 Toepassen van ervaring uit het werkveld voor het opstellen van een Lean planning. 
a Ja/Nee Opm.  
b Ja/Nee Opm.  

 #7 Communiceren van een Lean planning aan alle gebruikers vereenvoudigen. 
a Ja/Nee Opm. Par. 4.2.7 is een mooie en dat zou perfect zijn. Maar er is volgens mij op dit moment 

geen oplossing mogelijk die dit biedt. Dat is echt toekomst. 
b Ja/Nee Opm. “De planningsafspraken laten zien aan iedereen is goed. Maar ik zou eigenlijk maar 1 

of misschien 2 'planningsdeskundigen' de planning willen laten aanpassen. Deze men-
sen moeten voldoende kennis hebben van het hele project om in te kunnen zien of de 
aanpassing geen conflicten oplevert”. 

 #8 Minimaal benodigde projectinformatie voor het opstellen van een Lean planning. 
a Ja/Nee Opm.  
b Ja/Nee Opm.  

 #9 Eenduidige werkwijze voor het verkrijgen van de minimaal benodigde projectinformatie. 
a Ja/Nee Opm.  
b Ja/Nee Opm. Bij Par 4.2.9 zou een projectportaal ook een oplossing kunnen bieden, dit is een digi-

taal portaal waarop alle relevante informatie te vinden is van dit project en benader-
baar is voor alle betrokkenen. Je kunt hierin zelfs de betrokkenen via rollen en recht 
toegang geven van de informatie die ze mogen zien. Natuurlijk is bij onderhouds- en 
renovatiewerkzaamheden ook van belang dat je ter plaatse kunt om te werkelijk te 
zien waar een en ander moet gebeuren. 

 #10 Toegankelijkheid tot het gebruik van een Lean planning. 
a Ja/Nee Opm.  
b Ja/Nee Opm. Advies: Gebruik maken van een instructiefilm 
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