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Voorwoord 

Voor u ligt het eindrapport, onderdeel van het afstudeertraject van de mastertrack 

Construction Technology aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit 

Eindhoven. Het eindrapport is het vervolg op het verslag participerend observeren, 

waarin het logistieke proces gedurende de afbouw vanaf het bepalen van de 

inkoopstrategie tot het afvoeren van de restproducten in kaart is gebracht. 

De uitkomsten van het participerend observeren vormen de basis en aanleiding voor het 

opstellen van het onderzoeksrapport. De uitkomsten van de analyse van het 

participerend observeren, interviews en literatuurstudie hebben als basis gediend voor 

het formuleren van de probleemstelling, doelstelling en taakstelling. In het aansluitend 

onderzoek zijn de gegevens vergaard voor het opstellen van een programma van eisen 

die het fundament vormen voor het ontwerpen van een hulpmiddel. In dit eindrapport 

zijn de stappen en resultaten van dit onderzoek weergegeven. Het afstudeertraject vindt 

plaats bij New Main B.V. en haar onderaannemers in opdracht van JP van Eesteren.  

Voor de bijdrage aan de totstandkoming van dit verslag wil ik graag een aantal mensen 

bedanken. De medewerkers van New Main B.V. voor het delen van hun kennis en 

ervaring; in het bijzonder de geïnterviewde medewerkers en de heer Cor Ruitenberg 

allen werkzaam bij New Main B.V.. Ook wil ik mijn dank uitspreken aan René 

Rooijakkers en Dennis de Nijs van de onderaannemers HCKP respectievelijk Verwol 

voor het delen van hun kennis en inzicht in de bedrijfsprocessen. Tot slot wil ik mijn 

bedrijfsbegeleider Gerben Broekhuijsen en de begeleiders Cor de Bruijn en Eric Vastert 

van de Technische Universiteit Eindhoven bedanken voor hun begeleiding.  

Rijswijk, 27 Juni 2016 

C.W. Prins 

Technische Universiteit Eindhoven 
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Samenvatting 

De vrije ruimte op de bouwplaats wordt steeds kleiner, zeker bij binnenstedelijk gelegen 

projecten. Ook wordt de beschikbare bouwtijd steeds korter en is de vraag naar 

integrale samenwerking steeds groter. Dit vraagt om een adequate afstemming in de 

toe- en afvoer van goederen en een eenduidig en heldere afstemming tussen de 

verschillende partijen over de logistiek op een bouwplaats. Tijdens het vooronderzoek is 

het logistieke proces van materiaal en materieel in de afbouwfase in kaart gebracht. 

Hierbij zijn een groot aantal knelpunten geconstateerd. Deze knelpunten spitsen zich toe 

op het inkoopproces, informatievoorziening en afstemming. Deze knelpunten zijn de 

aanleiding geweest voor de volgende probleemstelling: 

De verwachting is dat tijdens het logistieke proces naar, op en van de bouwplaats in de 

afbouwfase van het project EPO vermijdbare kosten worden gemaakt voor materieel en 

materiaal en dat het aantal niet-vaktechnische manuren onnodig hoog is, die zonder 

aanpassing zullen leiden tot een kostenpost van 1,4% à 2,6% van de aanneemsom voor de 

afbouw, waardoor het rendement voor uitvoerende partijen wordt verkleind. 

Om tot het gewenste logistieke proces te komen waarin de geconstateerde knelpunten 

worden ondervangen is de volgende doelstelling uit de probleemstelling afgeleid:  

Het ontwerpen van een hulpmiddel waarmee het logistieke proces naar, op en van de 

bouwplaats van de afbouw van het project EPO tussen de verschillende uitvoerende 

partijen eenduidig en helder is gedefinieerd, voor de benodigde partijen inzichtelijk is in 

welke fase van het inkoopproces (van inkopen tot afvoeren restproducten) producten zich 

bevinden en deze op het benodigde moment de processtap hebben doorlopen, de juiste 

informatie aan de juiste partijen wordt verstrekt aan de hand van een eenduidig, 

transparant en met alle partijen afgestemd logistiek plan waarmee de vermijdbare kosten 

voor inzet van materieel, materiaal en aantal niet-vaktechnische manuren worden 

verminderd wat leidt tot een reductie van de kostprijs van de afbouw van 1,4% à 2,6%.  

Middels kwalitatief onderzoek is in kaart gebracht waar en waarom er zich problemen 

voordoen in het inkoopproces, in welke fase van het inkoopproces het 

materiaal/materieel zich bevindt en of dit volgens de planning verloopt, hoe de 

benodigde informatie aan de juiste partijen is verstrekt en hoe een eenduidig, 

transparant en met alle partijen afgestemd logistiek plan binnen het bedrijf en tussen 

bedrijven tot stand komt. Het proces is onvoldoende gestructureerd en onvoldoende 

controleerbaar. Ook is het logistieke proces nauwelijks geautomatiseerd. Daarom is 

onderzocht welke relevante, beschikbare bedrijfskundige/ ICT systemen en -methodes 

in andere industrieën en de bouw worden toegepast, die gebruikt zouden kunnen 

worden om het logistieke proces op een bouwplaats te optimaliseren. 
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Op basis van de geconstateerde problemen is het programma van eisen gedefinieerd dat 

als fundament fungeert voor het te ontwerpen van het hulpmiddel. Het hulpmiddel dient 

alle beschreven problemen te ondervangen op basis van een evenwichtig ontwerp. Het 

hulpmiddel bestaat uit drie delen. Ten eerste zijn er nadere specificaties opgesteld voor 

het inrichten van het logistieke proces op de bouwplaats/gebouw. Hierin zijn de 

universele specificaties beschreven voor de logistiek op de bouwplaats en in een 

gebouw. Ten tweede is een ontwerp vervaardigd gebaseerd op deze specificaties voor 

het project New Main. Tot slot is een hulpmiddel ontworpen voor het 

vaststellen/controleren/bijsturen van de status van de materiaalpakketten in het 

productieproces. Dit wordt toegelicht aan de hand van de fasen in het logistieke proces 

en het bijbehorende rekenmodel.  

Het ontworpen hulpmiddel is getoetst door middel van een formulier met 

representanten afkomstig van meerdere afdelingen binnen New Main en die betrokken 

zijn bij verschillende fases van het proces. Deze representanten hebben vanuit hun 

functie en expertise beoordeeld of het hulpmiddel voldoet aan de gestelde eisen en een 

inschatting gegeven over de waarde van het hulpmiddel voor de praktijk 

Uit de toetsing is gebleken dat het hulpmiddel aan bijna alle eisen kan voldoen indien er 

aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan en men zich houdt aan de gemaakte 

afspraken. Kanttekeningen zijn geplaatst bij de wijze van weergave van de benodigde 

hoeveelheid vierkante meters voor opslag, het uitvoeren van de activiteiten en het 

lossen van de leveringen. Het hulpmiddel reserveert echter wel het benodigde gebied 

voor deze activiteiten, maar geeft dit niet fysiek weer. Ook ontbreekt de weergave van 

het volume van de leveringen. Op basis van de opbouw van een materiaalpakket is 

echter eenvoudig te beredeneren wat het volume is.  

Het is aannemelijk dat de doelstelling wordt behaald. Na invoering van het hulpmiddel 

op het project EPO en eindevaluatie van de gehele afbouw kan pas vastgesteld worden of 

de vermijdbare kosten voor inzet van materiaal, materieel en aantal niet vaktechnische 

manuren een reductie van de kostprijs van de afbouw hebben opgeleverd. Tijdens het 

uitvoeren dient gemonitord te worden hoeveel de reductie bedraagt om uiteindelijk vast 

te kunnen stellen of een reductie tussen de 1,4% à 2,6% van de afbouw wordt bereikt. Er 

kan op dit moment wel geconcludeerd worden dat door het ontwerp van het hulpmiddel 

het logistieke proces naar, op en van de bouwplaats eenduidig en helder is gedefinieerd. 

Ook is voor de benodigde partijen inzichtelijk in welke fase de producten zich bevinden, 

waardoor gecontroleerd en eventueel bijgestuurd kan worden mocht zich hier stagnatie 

voor doen. Tevens wordt de juiste informatie aan de juiste partijen verstrekt aan de 

hand van een eenduidig en transparant met alle partijen afgestemd logistiek plan.  
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Summary  

The free space at the construction site is decreasing, particularly when located in a 

residential area. The time available for construction is getting shorter and there is an 

increasing demand for collaboration between different disciplines.  This requires a well 

thought out balance in the supply and discharge of parts and clear coordination between 

the various parties on logistics at a construction site. During the pre-research, the 

logistics of materials and construction equipment at the finishing phase of a 

construction were examined. During this research, a large number of problems have 

been identified. These problems focus on procurement, information and coordination. 

As a result of these problems the following problem definition is formed: 

It is expected that during the logistics process to, at and from the construction site during 

the finishing phase of the construction of the project EPO, avoidable costs occurred for 

construction equipment, construction materials and unnecessarily high use of labour, 

which, without modifications will lead to a cost of 1.4% to 2.6% of the contract for the 

finishing phase, and in turn results in a reduction of the rate of return for the contractor.  

To achieve the desired logistics process in which the problems are solved the following 

objective is set:  

Designing a device for the logistics process to, at and from the construction site for the 

finishing phase of the construction for the project EPO that provides a clearly defined, 

transparent plan for the different contractors, for the required parties is at any stage of the 

procurement process (form purchase to dispose of waste products) the location known and 

the products have finished the steps at the required time, the correct information will be 

provided to the proper people based on a clear, transparent and well-coordinated logistics 

plan which will result in the reduction of the costs for the use of construction equipment, 

construction materials and labour. This reduction will lead to a reduction of the cost for 

the finishing phase of the construction at a rate of 1.4% to 2.6%. 

As a result of this research, it is identified where and the reason why the problems occur 

in the procurement process, at what stage the construction materials/ construction 

equipment are located and if they are proceeding as planned, how the necessary 

information is provided to the right participants and how clear, transparent and 

coordinated this process happens within and between the companies. Right now, the 

process is insufficiently structured and insufficiently verifiable. The logistics process is 

hardly automated. Therefore, there has been an investigation as to which relevant 

manufacturing and service operations ICT systems are applied in the construction 

industry and witch systems are used in other industries that could be applied to 

optimize the logistics at the construction site.   
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Based on the observed problems, a program of requirements is defined that will be used 

as a foundation for the design of the device to solve these problems. The device is 

intended to overcome all the problems described on the basis of a well-balanced design. 

The device consists of three parts. Firstly, there are the specifications for setting up the 

logistics process at the construction site/building. These describe the universal 

specifications for logistics at all construction sites and inside the building. Secondly, 

there is the design based on the universal specifications for the project of New Main. 

Finally, the device makes it possible to establish/check/adjust the state of the products 

in the process. This will be illustrated for the different stages of the logistics process on 

the basis of the calculation model.  

The designed device has been tested based on testing with representatives from several 

departments within New Main who are involved in different stages of the process. These 

representatives have decided whether the device conforms to the given requirements 

based on their function and expertise and have given an estimation on the value of the 

device for practice purpose.   

The assessment has shown that the device almost meets the requirements if it meets the 

prescribed conditions and adheres to the made agreements. Comments are posted by 

displaying the amount of square meters for storage, performing the operation and 

unloading the supplies. The device however does take this into account, but does not 

display it. However the device lacks the display of the volume of the deliveries, this is 

simple to determine due to the displayed number of the product.  

It is likely that the objective states can be achieved. After the introduction of the device 

on the project EPO, a final exaltation of the entire reduction can be determined and 

whether the avoidable costs occurred for construction equipment, construction 

materials and unnecessarily high use of labour have resulted in a reduction of the costs 

of the finishing of the conduction. During the implementation of the device it should be 

monitored how much the reduction is to determine whether this will finally result in a 

reduction between 1,4% and 2,6%. It can be concluded that at this moment, the logistics 

process to, at and from the construction site has been clearly defined due to the device. 

The phase of the product is known to the required parties, which can be verified and 

adjusted if necessary.  The right information is also provided to the appropriate people 

on the basis of a clear, transparent and with all parties coordinated logistics plan.  
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Begrippenlijst 

Bestellen: kopen van materiaal en kopen/huren van materieel. 

Bouwplaatsmedewerker: de verwerker van de producten. De bouwplaatsmedewerker is 

een verzamelnaam voor o.a.: monteur, sjouwer, stukadoor, schilder, elektricien, 

loodgieter, dakbedekker, metselaar, etc. 

Hoofdaannemer: is de partij die de opdracht heeft aangenomen. Hij kan zelf 

bouwactiviteiten uitvoeren of de partijen besturen die de bouwactiviteit uitvoeren als 

onderaannemer.  

Generieke materialen: materialen die in grote hoeveelheden worden gebruikt tijdens het 

bouwproces, bijvoorbeeld: schroeven, bouten, moeren, koppelstukken en 

wandcontactdozen. 

JIT: Just in time, de leveringen komen op de gewenste tijd en kunnen meteen verwerkt 

worden.  

Leverancier: is de partij die verantwoordelijk is voor het aanleveren van het bestelde 

materiaal en materieel op de bouwplaats. Dit kan de onderaannemer zijn, als hij het 

product heeft vervaardigd of de fabrikant, de onder onderaannemer of de groothandel. 

Het materiaal en/of materieel kan geleverd worden met eigen vrachtwagen of door een 

transporteur.  

Niet-vaktechnische manuren: uren zonder direct toegevoegde waarde aan het 

eindproduct.  

Onderaannemer: is een uitvoerende partij die verantwoordelijk is voor de uitvoering 

van een deelproduct en de daarbij behorende logistieke organisatie. 

Uitvoerende partijen: dit zijn de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de 

afbouw en verantwoordelijk zijn voor een eindproduct of een deel hiervan en betreffen 

zowel de hoofdaannemer als de onderaannemers.  

Vaktechnische manuren: uren met een toegevoegde waarde aan het eindproduct 

EPO: Het bedrijf New Main B.V. is verantwoordelijk voor de bouw van het project EPO 

(European Patent Office) 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  
De vrije ruimte op de bouwplaats wordt steeds kleiner. Steeds meer bouwprojecten zijn 

binnenstedelijk gelegen. Doordat er gebouwd wordt op een ruimte ter grootte van een 

postzegel is er weinig ruimte voor de opslag van materiaal, materieel en afval. De 

oplossing van dit probleem wordt vaak gezocht in het Just In Time (JIT) aanleveren van 

producten. Dit veronderstelt echter een adequate afstemming van toe- en afvoer van 

goederen. Naast de afname van de hoeveelheid ruimte is de beschikbare bouwtijd steeds 

korter waardoor afstemming nog crucialer wordt. Een andere ontwikkeling in de bouw 

is het integrale samenwerken van verschillende disciplines: bouwkunde, 

werktuigbouwkunde en elektrotechniek die samen één portemonnee beheren waaruit 

één gezamenlijk product wordt vervaardigd met als doel een hogere kwaliteit tegen een 

beter rendement. Uit het werkveld komen signalen dat eenduidige en heldere 

afstemming tussen de verschillende partijen op een bouwplaats soms nog te wensen 

overlaat en dat de logistieke activiteiten nog weinig samenhang vertonen. Deze 

ontwikkelingen zijn tezamen met persoonlijke interesse en de zoektocht naar een 

optimale bouwlogistiek met een minimaal percentage faalkosten de aanleiding geweest 

voor het onderwerp van het participerend observeren.  

Ook op het integrale TBI-project EPO, bestaande uit de TBI bedrijven JP van Eesteren, 

Wolter & Dros en Croon, heeft het realiseren van een goede logistieke samenwerking 

een hoge urgentie. Het proces spitst zich toe tot de afbouw. Deze keuze is gemaakt, 

omdat gedurende het bouwproces de intensiteit van de goederenstromen het hoogst is 

gedurende deze fase. Daarnaast is het van belang de gehele cyclus van inkoop tot en met 

het afvoeren van het afval te beschouwen om op deze wijze  de complexiteit inzichtelijk 

te maken.  
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1.2 Gastbedrijf en afstudeerproject 

1.2.1 TBI  

TBI behoort tot één van de vijf grootste 

bouwbedrijven van Nederland met een 

omzet van €1,6 miljard in 2014. De TBI 

holdings is een niet beursgenoteerd 

concern dat volledig in handen is van de 

stichting TBI. Alle TBI-ondernemingen 

opereren onder hun eigen naam, maar 

vallen onder de vlag van de TBI. De 

missie van de holding is optimale 

samenwerking tussen de verschillende 

dochterondernemingen. TBI is 

gespecialiseerd in drie disciplines: 

techniek, bouw en infra. Door de 

combinatie van deze specialismen kan 

discipline-overstijgend samen gewerkt 

worden met één gezamenlijk belang. De 

opbouw van TBI met haar disciplines en 

ondernemingen is in Figuur 1.1 

weergegeven.   

1.2.2 New Main B.V.  

Het afstuderen vindt plaats bij New Main B.V.. Deze besloten vennootschap is een 

samenwerkingsverband tussen de drie TBI bedrijven: JP van Eesteren gespecialiseerd in 

utiliteitsbouw, Croon elektrotechniek en  Wolter & Dros specialist in 

werktuigbouwkundige installaties. Dit drietal TBI bedrijven zal uit één gezamenlijke 

portemonnee het gebouw vervaardigen. Dit project is bij uitstek geschikt voor 

discipline-overstijgende samenwerking vanwege zijn Design & Build contract. Op 1 

september 2014 is het bouwconsortium New Main gestart met de bouw van het nieuwe 

kantoor voor de European Patent Office (EPO) aan de Patentlaan te Rijswijk. Bij aanvang 

van de bouw was er op de bouwkavel nog een pand in bedrijf, waardoor het project 

gefaseerd uitgevoerd diende te worden. Achtereenvolgens zullen de volgende fases 

worden doorlopen: verhuizing van de bestaande functies; sloop van de aanwezige 

bebouwing op het bouwterrein; bouw van het nieuwe pand; sloop van een deel van de 

nog aanwezige bebouwing naast de bouwplaats en tot slot de herinrichting van het 

landschap. De nieuwbouw dient een 90000m2 BVO kantoor met kantoorruimte voor 

1750 personen. Het ontwerp is een 107 meter hoge staalconstructie voorzien van een 

vliesgevel en tweede huidfaçade.  De nieuwbouw zal in 2017 opgeleverd worden en het 

gehele project in 2019. Afbeelding 1.1 geeft een artist impression van architect Ateliers 

Jean Nouvel en Dam & Partners van het beoogd eindresultaat.  

Figuur 1.1: Organogram TBI holding 
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1.2.3 New Main realiseert project EPO 

Het bedrijf New Main heeft de opdracht om het European Patent Office (EPO) aan de 

Patentlaan te Rijswijk te mogen bouwen. Zoals hiervoor beschreven zijn er in dit project 

verschillende fases te onderscheiden. Tijdens het afstuderen wordt alleen de fase 

behandeld waarin het nieuwe kantoor wordt gebouwd dat opgeleverd dient te worden 

in augustus 2017. Om deze deadline te halen is een hoog bouwtempo vereist. Volgens de 

bouwplanning zal er een aantal maanden worden gewerkt aan zowel het betonwerk, 

staalconstructie, eerste huid, tweede huid als aan de afbouw. Conform planning moet er 

gedurende een aantal weken één verdieping per week worden opgeleverd. Om dit 

tempo te realiseren wordt de productie van de 2500m2 tellende verdieping verdeeld 

over 12 onder elkaar liggende verdiepingen.  Productieploegen hebben een week de tijd 

om de vastgestelde productie voor de betreffende verdieping te behalen. Omdat het 

gebouw 107 meter hoog wordt, vergt dit veel verticaal transport. Het verticaal transport 

van de ruwbouw verloopt via de torenkraan en de afbouw via liften. De bouwlogistiek 

wordt bemoeilijkt door de beperkte omvang van de bouwplaats zoals te zien is in Figuur 

1.2. Met de lichtgroene kleur is aangegeven waar niet gebouwd wordt. Bovenaan de 

tekening is met donkergroen de ruimte aangegeven waar de gevelbouwer (AKS) de 

gevelelementen voor de tweede huid samenstelt en de staalbouwer (RijnDijk) zijn 

tijdelijke opslag heeft. Rechts bovenaan is in donkergroen de schaftkeet en de entree 

voor de bouwplaatsmedewerkers aangegeven. Dit impliceert dat de ruimte rondom de 

lift de enige plek is voor het laden en lossen van de leveringen van de afbouw. Om een 

goede doorstroming mogelijk te maken is accurate afstemming van de leveringen 

noodzakelijk.  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1.1: Artist impression EPO Rijswijk (bron: Ateliers Jean Nouvel) 

Figuur 1.2: Bouwplaatsindeling 
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Figuur 1.3: Ontvangst vrachtwagen op het bouwterrein 

1.2.4 Samenwerking New Main en DHL supply chain 

Zoals eerder vermeld is het organiseren van de bouwlogistiek cruciaal voor het project 

EPO. De bouwlogistiek wordt extra bemoeilijkt door de grote verscheidenheid aan 

uitvoerende partijen. Dit in combinatie met het benodigde hoge bouwtempo, de 

beperkte ruimte en gebrek aan specialistische kennis heeft het directie van New Main 

doen besluiten een samenwerking aan te gaan met een externe logistiek partner, 

namelijk DHL supply chain.  

DHL supply chain richt zich op logistieke procescoördinatie en optimale uitvoering van 

dit proces in afstemming met leveranciers en het bedrijf waarvoor ze werken. DHL 

supply chain richt zich op verschillende sectoren zoals de automotive, life sciences & 

healthcare en Engineering & manufacturing. Op het gebied van bouwindustrie is DHL 

supply chain een nieuwkomer op de Nederlandse markt. DHL supply chain heeft in 

Engeland eerder met bouwkundige aannemers samengewerkt en in Nederland met 

Croon elektrotechniek het recent opgeleverde O2 laboratorium van de Vrije Universiteit 

in Amsterdam.  

DHL supply chain heeft twee opdrachten gekregen op het project EPO. Ten eerste het 

coördineren, afstemmen en het gestructureerd uitvoeren van de logistiek van zowel 

ruwe als fijne afbouw. Alle vrachtwagens krijgen een door DHL genereerde bouwticket 

en  worden op het bouwterrein door een DHL-medewerker gewezen naar de losplaats 

(Figuur 1.3). Ten tweede gaat DHL supply chain voor de afbouw al het materiaal/ 

materieel lossen en vervoeren naar de vooraf aangegeven verwerk-plek van het 

specifieke product en het afvoeren van restproducten (Figuur 1.4 & 1.5 ). DHL supply 

chain is de enige partij die materiaal/ materieel  vervoert in de bouwlift en op de 

verdiepingsvloeren.  

Figuur 1.4: Lossen vrachtwagens 

Figuur 1.5: Geloste materiaal/materieel vervoeren naar verwerkplek 
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Figuur 1.6: De toeleveringen aan de HUB en het project EPO 

Om zo min mogelijk transportbewegingen te genereren in het gebouw en het aantal 

vrachten op het bouwterrein te verminderen zullen de niet volgeladen vrachtwagens of 

vrachtwagens gevuld met materialen/materieel die fijnmazig over het gebouw 

uitgelopen moeten worden naar het logistieke centrum van DHL supply chain worden 

gebracht. In dit centrum worden materiaal-pakketten vervaardigd die naar de 

bouwplaats worden gevoerd en door DHL-werknemers naar de gewenste locatie 

worden gebracht (Figuur 1.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Vooronderzoek  
Gedurende het vooronderzoek is het logistieke proces van de afbouw in kaart gebracht 

vanaf de inkoopstrategie tot het afvoeren van de restproducten, zie Figuur 1.7. Er zal 

kort beschreven worden op welke manier het logistieke proces van de afbouw verloopt, 

welke knelpunten en symptomen zich hierbij voordoen en hoe deze symptomen worden 

gekwantificeerd. Na de analyse van de knelpunten volgt de probleemstelling voor het 

vervolgonderzoek. 

Logistiek omvat de organisatie, de planning, de besturing en de uitvoering van de 

goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en distributie naar de 

eindafnemer, inclusief de retourstromen. Het doel is om tegen lage kosten en 

kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt, teneinde een langdurige relatie 

met de klant op te bouwen (Goor, 2008). 

Figuur 1.7: SADT-schema logistiek van de afbouw 
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Bepalen inkoopstrategie(A) 

Het logistieke proces begint met de vaststelling van de inkoopstrategie. Er zijn 

verschillende manieren van inkoop mogelijk. De keuze hiervan heeft invloed op wie 

verantwoordelijk is voor de logistieke bewegingen, het aantal participerende partijen en 

het aantal deelnemende leveranciers voor de realisatie van het gebouw. Bij een groot 

project worden bij het bepalen van de inkoopstrategie vaak delen uitbesteed aan 

onderaannemers. Deze onderaannemers worden daarmee verantwoordelijk voor het 

organiseren van hun eigen logistiek. Hierdoor zijn er meerdere partijen 

verantwoordelijk voor een gedeelte van de logistiek op, naar en van de bouwplaats.  

Inkopen eindproduct (B) 

Bij het bepalen van de inkoopstrategie wordt vastgesteld welke producten als  

eindproduct worden ingekocht bij een onderaannemer. In deze fase wordt gekeken 

welke potentiële onderaannemers voldoen aan de gestelde criteria. Aan de hand van 

verschillende aanbiedingen wordt het eindproduct ingekocht bij de kandidaat die 

hieraan voldoet en economisch het meest interessante is.  

Bestellen materiaal/materieel (C) 

De fase van het bestellen van materiaal/materieel is het vervolg op de inkoopstrategie. 

In deze fase worden de orders geplaatst voor materiaal/materieel die door de 

uitvoerende partij worden ingekocht. De orders worden zowel door de hoofdaannemer 

als de onderaannemer geplaatst. 

Produceren producten (D) 

In deze fase zijn alle materialen en het materieel ingekocht en besteld, is het 

levermoment vastgesteld en zijn de exacte maten en productspecificaties bekend. De 

producten worden gefabriceerd en gereed gemaakt voor levering, zodat ze op het 

gewenste moment afgeroepen kunnen worden voor het afleveren op de bouwplaats. Dit 

geldt voor alle producten van alle uitvoerende partijen en leveranciers.  

Afroepen materiaal/materieel (E) 

Na de fabricage van de producten worden de vrachten samengesteld. Om de levering 

van de vrachten af te stemmen en een vloeiend verloop van de levering te garanderen is 

er in deze fase veel contact tussen de uitvoerende en leverende partij en is er veel 

informatieoverdracht. De fase wordt afgesloten met het laden van de vracht en het 

vertrek naar de bouwplaats.  

Leveren materiaal/materieel (F) 

In deze fase worden de materialen en het materieel geleverd op de bouwplaats, alvorens 

deze door de uitvoerende partij worden verplaatst naar de verwerkingsplek. 

Contractueel is vastgelegd wie de verplaatsingen op de bouwplaats dient uit te voeren. 

Indien de leverancier niet levert in dienst van een onderaannemer, is hij contractueel 

alleen verantwoordelijk voor het leveren op de bouwplaats nabij het verticale stijgpunt 

(torenkraan of lift). Er is veel overdracht van informatie tussen de verschillende partijen 

over de losplaats op het bouwterrein en de verwerkplek.  
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Verwerken producten (G) 

In deze fase worden de producten verwerkt op de bouwplaats. Na het bestuderen van de 

werkomschrijving wordt het benodigde materiaal en materieel verzameld en vervolgens 

verwerkt.  

Afvoeren restproducten (H) 

Na de productie blijven er restproducten over, bestaande uit restmaterialen, materieel 

en afval. Deze worden afgevoerd naar de leverancier, materieeldienst of afvalverwerker, 

waarna oplevering volgt. Het logistieke proces wordt hiermee afgesloten. 

1.3.1 Geconstateerde knelpunten logistiek proces van de afbouw  

Gedurende het in kaart brengen van het logistieke proces van de afbouwfase van het 

bepalen van de inkoopstrategie tot het afvoeren van de restproducten, zijn 38 

knelpunten geconstateerd op het project EPO en/of vergelijkbare projecten. Een 

opsomming hiervan is te vinden in bijlage A.   

1.3.2 Analyse knelpunten logistiek proces van de afbouw   

Van de knelpunten die zijn geconstateerd tijdens het participerend observeren is nog 

niet duidelijk hoe zij zich tot elkaar verhouden. Om op hoofdlijnen de oorzaken en 

gevolgen in kaart te brengen is een oorzaak-en-gevolg-diagram opgesteld. Omdat de 

knelpunten nog niet precies zijn beschreven is vervolgens een oorzaak-gevolg matrix 

opgesteld. Uit deze oorzaak-gevolg matrix is niet direct af te leiden in welke categorie 

het knelpunt valt. Tevens is het niet duidelijk geworden hoe de knelpunten onderling 

aan elkaar zijn gerelateerd. Om de relaties tussen de knelpunten overzichtelijk te 

rangschikken is de Stream Analysis Method toegepast. In het Porras-stroomdiagram in 

Figuur: 1.8 is het resultaat hiervan weergegeven. De Knelpunten zijn gegroepeerd in drie 

categorieën: ten eerste de kernoorzaak: dit is een knelpunt met alleen gevolgen; ten 

tweede de bijkomende oorzaak: dit is een knelpunt met zowel oorzaken als gevolgen en 

ten derde  symptoom: dit is een knelpunt met alleen oorzaken.  

Figuur 1.8: Porras-stroom 
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1.3.3 Toelichting kernoorzaken  

De zes kernoorzaken en de drie symptomen (Figuur 1.8) vormen de basis voor het 

vervolg van het afstudeertraject. Aan de hand van de resultaten uit de observatie en het 

literatuuronderzoek worden de kernoorzaken toegelicht. Deze knelpunten zijn 

geconstateerd op EPO en/of vergelijkbare bouwprojecten.  

• Niet tijdig inkopen van materiaal/materieel door de uitvoerende partijen 

Door problemen gedurende het inkoopproces worden materiaal/materieel door de 

voorbereiding van de uitvoerende partij niet tijdig besteld. Uit interviews met de 

leidinggevende van de afdeling Voorraad en logistiek van Materieel Dienst Bergambacht 

(MDB) en de manager van de afdeling Logistiek van de firma Oosterberg blijkt dat 20-

30% van generieke materialen met spoed wordt besteld. TNO (2011) constateert dit ook 

als knelpunt en stelt dat dit vaak veroorzaakt wordt door het bestelpatroon van de 

aannemer en een ‘verkeerde’ planning. Deze spoedbestellingen kunnen vaak niet 

gebundeld vervoerd worden waardoor het aantal vrachtwagenleveringen en loopuren 

(niet-vaktechnisch manuren) op de bouwplaats toeneemt. Niet tijdig bestelde producten 

moeten met spoed geleverd worden en verstoren hiermee het geplande logistieke 

proces. Ook wordt hierdoor inkoopverlies geleden wat tot een verhoging van de 

materiaalkosten leidt.   

• Het logistieke plan van de uitvoerende partijen en leveranciers is niet specifiek genoeg 

uitgewerkt en mist transparantie 

De hoofdaannemer bezit geen plan voor de bouwplaats waarop staat waar de vracht 

gelost/geladen moet worden, waar de geleverde materialen en materieel naar vervoerd 

kunnen worden, via welk beschikbaar verticaal transportmiddelen vervoerd kunnen 

worden en hoe de restproducten kunnen worden afgevoerd. Op de bouwplaatstekening 

zijn alleen zones aangegeven waar goederen gelost/geladen kunnen worden. Hierdoor 

kan er onvoldoende afgestemd worden met de onderaannemers en leverancier 

voorafgaand aan de levering. TNO (2011) zegt dan ook dat goede informatiestromen van 

groot belang zijn om een goede samenwerking te realiseren. Het ontbreken hiervan leidt 

ertoe dat de chauffeurs niet weten waar zij de producten dienen te lossen/laden. De 

uitvoerder of hoofdmonteur is onvoldoende geïnformeerd over de plek waar de 

goederen gelost/geladen moeten worden en wijst daardoor zelf een losplaats/laadplaats 

aan. Er is sprake van een niet eenduidig georganiseerde bouwplaats. De informatie die 

de bouwplaatsmedewerker heeft ontvangen over de exacte afleverlocatie is niet voor 

alle leveringen/afvoer toereikend. Hierdoor kan de bouwplaatsmedewerker de geloste 

producten niet meteen naar de verwerkplek transporteren en kunnen de restproducten 

niet meteen worden afgevoerd.  Deze onduidelijke situaties leiden tot meer manuren.  
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• De informatie over verpakkingswijze, losplaats en verwerkplek bereikt niet de correcte 

personen bij de leveranciers, transporteurs en uitvoerende partijen  

Bij de leverancier is niet bekend welke materialen gebundeld aangeleverd kunnen 

worden en welke producten niet gebundeld mogen worden. Er ontbreekt informatie 

over waar producten naartoe vervoerd moeten worden in het gebouw. Zo bevat de 

afleverbon onvoldoende informatie om de vracht op de juiste plaats af te leveren, 

waardoor de chauffeurs bij de verkeerde ingang het bouwterrein terecht komen. Bij het 

samenstellen van de lading voor de bouwplaats is het voor de leveranciers niet van elk 

product bekend aan welke eisen het product moet voldoen. Het blijkt dat bij het 

samenstellen van de levering niet genoeg informatie beschikbaar is om de goederen op 

de juiste manier te verpakken en te laden om bij aankomst op de bouwplaats eenvoudig 

naar de verwerkplek te kunnen vervoeren. Naast onbekendheid over de plaats waar de 

producten gelost dienen te worden en de eisen die aan de producten worden gesteld, is 

ook de informatie die de bouwplaatsmedewerker heeft ontvangen over de exacte 

afleverlocatie niet voor alle leveringen toereikend. Hierdoor kan de 

bouwplaatsmedewerker de geloste producten niet meteen naar de verwerkplek 

transporteren en zijn hiervoor extra manuren nodig. Xue (2005) en Construction 

product association (2005) bevestigen dit. Bij projecten waar men al bezig is met 

bouwplaatsoptimalisatie blijken de informatiestromen voor het afleveren een probleem 

(Karabulut, 2012).   

• Uitvoerende partijen stemmen onvoldoende de bewegingen naar, op en van de 

bouwplaats met elkaar af 

Onderaannemers en leveranciers regelen elk op een eigen manier via eigen 

transporteurs het transport naar, op en van de bouwplaats. Het valt op dat er weinig 

afstemming is over gezamenlijk transport en exacte levermomenten. Vanwege het grote 

aantal partijen dat betrokken is bij het logistieke proces zijn er veel schakels en kan het 

logistieke proces als complex worden bestempeld. Afstemming van het logistieke proces 

is daardoor noodzakelijk. TNO (2011) zegt daarover dat partijen in de bouwketen door 

de huidige manier van samenwerken hun expertise niet optimaal kunnen inzetten om 

structureel te verbeteren. De afstemming tussen de partijen is nog niet optimaal. Dit  

leidt ertoe dat de planning niet precies wordt opgevolgd. Sommige vrachten worden niet 

in een leveringsplanning opgenomen, terwijl er wel een levermoment is afgesproken. 

Hierdoor komt het regelmatig voor dat handelingen dubbel worden uitgevoerd en dat er 

miscommunicatie optreedt. Dit kan leiden tot een verhoging van de materieelkosten, 

materiaalkosten en inzet van manuren. Dit resulteert in een verhoging van de 

bouwkosten. Dit wordt bevestigd door Construction product association (2005). Een 

deel van de onderaannemers realiseert zich niet dat logistieke samenwerking een 

vermindering van de kosten kan opleveren. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de 

terughoudendheid van de onderaannemers in het delen van gegevens over hun 

logistieke uitvoering, zowel op het financiële vlak als op de wijze van uitvoeren. Zoals de 

Amerikaanse econoom Stephen M.R. Covey stelde: ’Niets is zo winstgevend als de 

economie van vertrouwen’ (Brunel, 2009). TNO (2011) zegt hierover dat betrokken 
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partijen zich niet realiseren dat door samenwerking meer logistieke synergie ontstaat 

en dat er efficiënter kan worden bevoorraad. Tevens kunnen door deze samenwerking 

inefficiënties in het (verbrokkelde) logistieke proces worden verminderd. Er zijn 

onderaannemers die bang zijn dat samenwerken in de voorbereiding tot extra kosten 

leidt, die niet worden terugverdiend in de uitvoering (TNO, 2011 & Merrienboer TNO, 

2013). Deze onderaannemers realiseren zich niet dat door samen te werken het aantal 

manuren op de bouwplaats afneemt en het proces gestructureerde verloopt. Zoals Prof. 

Hans de Jong TU Delft zegt: ‘Er dient een verandering plaats te vinden niet incidenteel 

maar door structurele samenwerking’ (Brunel, 2009).   

• Er is geen overzicht van de stand van zaken van materiaal/materieel in het logistieke 

proces en er is onvoldoende controle hierop 

Er is geen eenduidig overzicht van de vrachten die al zijn afgeroepen, de geleverde 

vrachten en de verwerkte vrachten. Hoewel in de planning van het afroepen bekend is 

wanneer er welke vracht geleverd moet worden, blijkt dat deze planning niet precies 

wordt opgevolgd. Sommige vrachten worden niet in een leveringsplanning opgenomen, 

terwijl er wel een levermoment is afgesproken. Deze tekortkoming in de afstemming 

wordt veroorzaakt doordat het onvoldoende inzichtelijk is wat de verschillende partijen 

op welk moment gaan leveren. Ook blijkt dat sommige uitvoerende partijen niet op de 

hoogte zijn van de precieze inhoud van de leveringsplanning. Zij weten niet van alle 

vrachten wanneer ze worden geleverd en welk materiaal/materieel de levering bevat, 

waardoor de afstemming tussen de verschillende ondernemingen onvoldoende dan wel 

onvoldoende precies is. Dit leidt tot een verhoging van het aantal manuren. Door het 

ontbreken van dit overzicht worden door de verschillende ondernemingen 

onafhankelijk van elkaar hun materiaal/materieel besteld en wordt er niet gezamenlijk 

ingekocht. Hierdoor kan het voorkomen dat een groothandel/materieeldienst meerdere 

keren in een week producten levert voor één of meerdere uitvoerende partijen, terwijl 

dit ook in één levering gebundeld had kunnen worden. De transportkosten nemen 

daarom toe. Ook is er onvoldoende controle op afroepen, leveren en verwerken en het 

opstellen van het uitvoeringsplan. Hierdoor kan het voorkomen dat uitvoerende partijen 

de afvoer van restproducten onderschatten. De focus ligt op het realiseren van het 

eindproduct. Omdat er voor de restproducten onvoldoende ruimte is gereserveerd, kan 

er een ongeorganiseerde bouwplaats ontstaan. Dit kan leiden tot  een verhoging van het 

aantal manuren en tot schade aan materialen.  

• Het ontbreekt de uitvoerende partijen aan de benodigde logistieke vaardigheden en 

kennis van de duur van transportbewegingen, voorraadbeheer en retourstromen 

Bij het inkopen van de producten is de uitvoerende partij voornamelijk gericht op het 

leveren van de producten en niet op de wijze van levering. De (kleinere) onderaannemer 

heeft geen logistiek coördinator in dienst vanwege de kosten. Inschattingen van de 

benodigde tijd en kosten voor logistiek handelingen zijn gebaseerd op eigen ervaring en 

common sense. Hoewel er kennis van logistiek bij de onderaannemers aanwezig is, is 

deze in vergelijking met andere industrieën nog onvoldoende verfijnd. Volgens Xue, 

(2007) hebben onderaannemers een tekort aan kennis over de supply chain, waardoor 
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zij de leveringen nog niet exact in kunnen schatten. Zoals blijkt uit Construction 

products association (2005) is het voor het organiseren van de materiaalstroom en het 

minimaliseren van de voorraad van belang dat er een logistieke professional wordt 

ingezet om zo de kostprijs per product te verlagen en het verlies van vermogen op 

voorraad te verkleinen. 

Xue (2005) stelde vast dat de uitvoerende partijen die participeren in het bouwproces 

de benodigde tijd niet goed kunnen inschatten. Dit komt overeen met de observaties op 

de bouwplaats. Uit de offertes van onderaannemers blijkt dat de gecalculeerde tijd voor 

transport niet overeenkomt met de benodigde tijd voor het transport. In de offertes 

wordt uitgegaan van verticaal transport met de lift. De lifttijd van de te vervoeren 

producten overschrijdt al de gecalculeerde tijd voor het totale transport (lifttijd + 

horizontaal transport) die in de offerte is opgenomen. Ook is de afvoer van de 

restproducten vaak niet opgenomen in de offertes. De interviews met de logistieke 

vertegenwoordigers van de onderaannemers bevestigen dat afvoer van restproducten 

niet wordt gespecificeerd in de offerte en ook niet opgenomen in de planning. De afvoer 

van restproducten interfereert hierdoor met andere stromen. Hierdoor wordt het exact 

inplannen van de benodigde tijd voor de betreffende uitvoerende partij bemoeilijkt. Er 

wordt vaak een vaste prijs afgesproken. Hoe men tot deze prijs komt, is niet bekend. De 

reden hiervoor is dat ondernemingen bang zijn om kennis te delen. Hierdoor is moeilijk 

om besparingen op te sporen (Lundesjo, 2011). In de offerte is er sprake van een matige 

kosteninzicht van onder ander de transportkosten (TNO, 2011).  Het gebrek aan 

transparantie bemoeilijkt de mogelijke samenwerking.  

Hoewel het ontbreken van logistieke vaardigheden en kennis als kernoorzaak van het 

probleem is aangemerkt, zijn de andere kernoorzaken van groter belang voor het 

oplossen van het logistiek probleem. Het blijkt namelijk dat de bijkomende oorzaken 

van deze kernoorzaak ook zijn gelinkt aan de andere kernoorzaken. De oplossingen voor 

de overige kernoorzaken zullen naar verwachting een bijdrage leveren aan de oplossing 

van het probleem. Omdat daarnaast door gebrekkige transparantie van partijen het 

uitvoeren van onderzoek wordt bemoeilijkt,  is besloten deze kernoorzaak niet verder te 

behandelen in dit onderzoek..  
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Clustering kernoorzaken en mogelijke oplossing  

Voor elk kernprobleem is in kaart gebracht op welke bijkomende oorzaken zij invloed 

heeft en tot welke symptomen dit vervolgens kan leiden. Deze analyse is uitgevoerd 

door voor elk kernproblemen een porras-stroomdiagram op te stellen. Uit deze analyse 

en de hierboven beschreven knelpunten kunnen drie clusters van kernoorzaken worden 

onderscheiden.  

Cluster: Inkoopproces 

• Niet tijdig inkopen van materiaal/materieel door de uitvoerende partijen 
 

Cluster: Informatiestromen  

• Het logistieke plan van de uitvoerende partijen en leveranciers is niet specifiek 

genoeg uitgewerkt en mist transparantie  

• De informatie over verpakkingswijze, losplaats en verwerkplek bereikt niet de 

correcte personen bij de leveranciers, transporteurs en uitvoerende partijen 
 

Cluster: Afstemmen en controle  

• Uitvoerende partijen stemmen onvoldoende de bewegingen naar, op en van de 

bouwplaats met elkaar af 

• Er is geen overzicht van de stand van zaken van materiaal/materieel in het 

logistieke proces en er is onvoldoende controle hierop 

 

De samenwerking tussen New Main en DHL zou een bijdrage kunnen leveren aan het 

oplossen van een of meerdere van de genoemde kernoorzaken. Zo kan DHL vanwege 

zijn expertise op het gebied van logistiek een bijdrage leveren aan een gestructureerde 

wijze van toelevering tot en met de afvoer van materiaal/materieel gedurende de 

afbouw. De verwachting is dat hierdoor zeker een aantal knelpunten in het logistieke 

proces van de afbouw zal afnemen en daarmee ook de faalkosten voor de bedrijven in de 

productieketen. Het is echter de vraag of deze aanpak de kernoorzaken van de logistieke 

problemen op, naar en van de bouwplaats oplost, of dat er sprake is van 

symptoombestrijding dan wel van een gedeeltelijke oplossing van deze problemen. Het 

onderzoek zal daarom uitgevoerd worden met inachtneming van de samenwerking 

tussen New Main en DHL.  

1.3.4 Toelichting en kwantificering van de symptomen voor het 

project EPO 

De vijf kernoorzaken en drie symptomen (Figuur 1.9) vormen de basis voor het vervolg 

van het afstudeertraject. De vijf kernoorzaken zijn in de voorafgaande paragraaf 

beschreven in deze paragraaf worden de drie symptomen toegelicht en gekwantificeerd 

aan de hand van de observaties op het project EPO en/of vergelijkbare projecten en de 

literatuurstudie. De kwantificatie van de mogelijke kosten die gemaakt kunnen worden 

in de logistieke keten zijn enkel gespecificeerd voor het project EPO.  
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Tabel 1.1: Leveringen  

 Tabel 1.2: Verwachte leveringen EPO 

Tabel 1.1: Leveringen  

 Tabel 1.2: Verwachte leveringen EPO 

• Verhoging kosten materieel 

Het niet adequaat inzetten van materieel, beschadigingen van materieel en het verhogen 

van de transportkosten zorgen voor een toename van kosten van het materieel. 

Beschadigingen door logistieke activiteiten aan het materieel treden op door 

opstoppingen en blokkades op het bouwterrein en het niet volgens de richtlijnen 

hanteren van het materieel. De primaire factor die leidt tot de verhoging van de 

materieelkosten is de toename van transportkosten ten gevolge van de extra inzet van 

materieel en wachturen van de chauffeur.  

De bestelling van materiaal/materieel binnen en tussen uitvoerende partijen wordt 

onvoldoende kortgesloten. De groothandel/MDB levert op projecten meerdere keren 

per week materiaal/materieel, omdat bestellingen los van elkaar gedurende de week 

worden geplaatst, terwijl bij onderlinge afstemming minder leveringen nodig zouden 

zijn. Bij twee met EPO vergelijkbare recent opgeleverde bouwprojecten waar de MDB de 

materieellevering heeft verzorgd, de Haagse Passage en De Markthal, is op basis van 

bestellijsten, bestellingen en afroepbonnen onderzocht welke vrachten niet nodig waren 

geweest als de leveringen één maal per week hadden plaats gevonden. De resultaten van 

het onderzoek zijn geverifieerd door de verantwoordelijke logistiek medewerkers van 

de MDB die deze bestellingen hebben gepland en de uitvoerders van EPO die destijds 

deze bestellingen hebben geplaatst. De spoedleveringen die niet eerder gepland hadden 

kunnen worden zijn daarbij niet als extra levering gerekend. De keuze om 

weekleveringen als standaard te nemen is gemaakt omdat materieel per kalenderweek 

wordt gefactureerd. Zoals te lezen is in tabel 1.1 zal naar verwachting het aantal 

leveringen met 20% gereduceerd kunnen worden bij de onderzochte projecten als één 

maal per week gecombineerd was geleverd in plaats van meerdere keren per week. De 

kosten voor het leveren van een vracht door de MDB bedraagt voor een niet 

gecombineerde rit naar Rijswijk €313,00. Voor het project EPO wordt door de calculator 

en de uitvoerders  van het project EPO verwacht dat het aantal leveringen door de MDB 

ligt tussen de 146 van de Haagse Passage en 219 van de Markthal (tabel 1.2). Dit zou 

voor het project EPO kunnen leiden tot vermijdbare kosten van 146 × 20% × €313,00 = 

€9.077,00 en 219 × 20% × €313,00 = €13.772,00. 
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De kostenbesparing in leveringen door de groothandel en andere leveranciers is 

moeilijk vast  te stellen. Een groothandel werkt namelijk met eenheidsprijzen. Een 

eenheidsprijs is een standaardprijs per product waarin de transportprijs is verwerkt. 

Door maximaal één levering per week contractueel vast te leggen kan een korting op de 

eenheidsprijs bedwongen worden. Dit zou in een daling van de materiaalkosten kunnen 

resulteren.  

Een tweede reden dat er meer materieel dan noodzakelijk wordt ingezet is dat  

uitvoerende partijen verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van hun eigen logistiek en 

voor het faciliteren van materieel voor de logistieke uitvoering. Leveranciers zijn 

contractueel verantwoordelijk voor het leveren van de goederen op elke locatie die met 

de vrachtwagen te bereiken is. Het faciliteren van het materieel voor het horizontale 

transport gebeurt niet in gezamenlijkheid. Iedere uitvoerende partij geeft zijn 

leverancier de opdracht zelf materieel mee te nemen om te lossen, zoals autolaadkraan, 

kooiaap of palletwagen of huurt zelf materieel voor een bepaalde periode op het 

bouwterrein. Dit brengt extra kosten met zich mee voor transport en materieel. Soms 

neemt de leverancier geen of ongeschikt materieel mee. Heeft de uitvoerende partij geen 

of onvoldoende materieel gehuurd, dan moet er met de hand worden gelost. Het kan 

voorkomen dat andere uitvoerende partijen het geschikte materieel op de bouwplaats 

ter beschikking hebben, maar dat dit niet gebruikt mag worden door de andere 

onderaannemers of dat de aanwezigheid hiervan niet bekend is. Om te voorkomen dat 

doorstroming van de leveringen stagneert, begroot de aannemer een  verreiker met 

chauffeur. De verreiker met chauffeur is voor een periode van 52 weken begroot voor 

een tarief van €2100 per week. Zouden de uitvoerende partijen zelfvoorzienend zijn qua 

materieel en afspraken eenduidig en helder hebben gedefinieerd dan zou dit een 

reductie van de kosten voor het project EPO kunnen opleveren van 52 × €2100 = 

€109.200 voor de inzet van een verreiker met chauffeur. De calculator van het project 

EPO beaamt dat de verreiker met chauffeur niet nodig is, maar dat de uitvoerders zeer 

gesteld zijn op de aanwezigheid van een verreiker, ‘Omdat deze altijd wordt gebruikt’.  

Ondanks dat de vrachten volgens de planning worden verdeeld over de dag, is er een 

concentratie van leveringen tussen 7:00-9:00 uur. Dit veroorzaakt opstoppingen aan de 

poort en/of op het bouwterrein. Naast deze verloren uren nemen ook de wachturen toe 

doordat de chauffeurs van de leverende partijen sporadisch contact opnemen met de 

contactpersoon die op de afleverbon staat. Dit  blijkt uit het participerend observeren en 

vraaggesprekken met chauffeurs, poortwachters en uitvoerders. Wachturen kunnen 

ontstaan als de chauffeur tijdens zijn rit naar de bouwplaats niet weet waar hij zijn 

lading moet leveren, omdat op de pakbon alleen het adres vermeld staat en niet de 

exacte afleverlocatie of doordat de gegevens door de leverancier niet goed zijn 

gecommuniceerd. De chauffeur zou bij de verkeerde ingang terecht kunnen komen en 

moeten zoeken naar de juiste inrit. Hij moet wachten omdat de 

bouwplaatsmedewerkers druk zijn met andere werkzaamheden. Door onvoldoende het 

laden en lossen af te stemmen, treedt er volgens de geïnterviewde directeur/ 

projectmanager van de onderaannemers gemiddeld per levering een vertraging op van 
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10-20 minuten. Dit blijkt ook uit de observaties op de andere bouwplaatsen. Veel 

leveranciers vermelden deze kosten niet op hun rekening, maar verwerken dit in hun 

leveringsprijs. Andere leveranciers rekenen een bedrag per kwartier dat de chauffeur 

moet wachten. Het algemene tarief voor wachttijd is volgens MDB en DHL €80/per uur. 

Voor het project EPO is gecalculeerd dat er voor de afbouw 1400 volle 40ft vrachten 

nodig zijn. Dit getal is gebaseerd op basis van offertes van de onderaannemers en 

richtlijnen van voorgaande projecten. Dit zal zonder maatregelen te treffen voor het 

project EPO kunnen leiden tot een kostenpost aan wachtgeld van 1400 × 10 min × 

€80/uur = €18.666 tot 1400 × 20 min × €80/uur = €37.333.  

Door adequaat inzet van materieel kunnen er dus kosten bespaard worden. De 

besparing van 10-20% van de leverkosten die Lundesjo (2011) noemt komt overeen 

met de hierboven berekende mogelijke besparing voor het project EPO. Volgens 

Merrienboer (2013) en Koning (2014) kan het aantal leveringen op de bouwplaats tot 

wel 40% worden verminderd. Daarvoor is bundeling van vrachten op een externe 

locatie noodzakelijk. Voor het project EPO zal dit plaatsvinden op de HUB van DHL. 

Volgens de planners van EPO en leveranciers/onderaannemers zal het aantal leveringen 

voor het project EPO minder afnemen omdat er sprake is van een hoog repeterende 

factor en omdat er sprake is van een verhoogde kans op volle vrachtwagens door het 

hoge bouwtempo. De eerder genoemde besparingen op de kosten voor materieel 

kunnen behaald worden door vermindering van het aantal leveringen, vermindering van 

de kosten van inzet van materieel en vermindering van de wachturen van de 

leveranciers en zullen tussen €136.943 en €160.305 bedragen, zoals te zien in tabel 1.3.  

 

 

 

 

• Verhoging kosten materiaal 

De toename van de materiaalkosten heeft verschillende oorzaken. Zo ontstaat er 

inkoopverlies voor het project doordat de verschillende onderaannemers de producten 

niet gelijktijdig inkopen en niet met elkaar afstemmen; hetzelfde geldt voor 

spoedleveringen. Gebrek aan afstemming betreft voornamelijk de generieke materialen 

en de materialen die in grote hoeveelheden worden besteld, bij de groothandel of 

leverancier. De leveringskosten zijn moeilijk in kaart te brengen in verband met de al 

eerder genoemde eenheidsprijzen. Er kan volgens de inkoper van New Main een 

vermindering van 1 á 2 % van de inkoopprijs worden gerealiseerd als het leveren wordt 

vastgelegd op één vast moment in de week. Volgens de geïnterviewde inkoper is dit 

percentage gebaseerd op eerder ontvangen offertes en afgeronde onderhandelingen. Het 

begrote bedrag voor inkoop van generieke materialen en de materialen die in grote 

hoeveelheden voorkomen, zijn voor het project EPO gecalculeerd op €8.200.000. Door 

Tabel 1.3: Verhoging kosten 

materieel  
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een optimaal logistiek proces, het tijdig en gezamenlijk inkopen en het eens per week 

afleveren zou kunnen leiden tot een inkoopvoordeel van €8.200.000 × 1% = €82.000 tot  

€8.200.000 × 2% = €164.000.  

Doordat niet van alle materialen bekend is waar ze zich bevinden op de bouwplaats, 

moet er naar deze materialen gezocht worden of er moet een nieuwe bestelling worden 

geplaatst. Bouwplaatsmedewerkers zijn bang naast de materialen te grijpen. Om de 

voortgang van het project te garanderen, wordt er daarom een buffer opgebouwd. Het 

gevolg hiervan is dat producten eerder worden geleverd of dat er meer worden 

geleverd. Dit besteloverschot leidt tot een toename van de materiaalkosten. Tevens 

zorgt dit extra materiaal voor opstoppingen en blokkades op het bouwterrein met 

beschadigingen aan de materialen als mogelijk gevolg. Er ontstaat tevens schade aan 

materialen door het verkeerd lossen en transporteren van de materialen. Volgens 

medewerkers van New Main, de  afgevaardigde van de afdeling nacalculatie, de chef-

monteur en bouwplaatsmanager komt het besteloverschot en de optredende schade 

meestal neer op 0,3 en 0,4% van de generieke materialen en veelvoorkomende 

materialen. De verwachting is dan ook dat op basis hiervan de kosten voor het 

besteloverschot en schade door transport liggen tussen de €8.200.000 × 0.3% = €24.600 

en €8.200.000 × 0.4% = €32.800. Van andere materialen is niet vast te stellen of deze 

schade toewijsbaar is aan logistieke activiteiten.   

Uit tabel 1.4 kan afgeleid worden dat de verhoging van de materiaalkosten voor het 

project EPO de vermijdbare kosten naar verwachting kunnen oplopen naar €106.600 tot 

€196.800.  Daarnaast kan volgens Tansport for London (2007) een reductie van 

materiaalafval tussen de 7-15% door vermindering van schade en verlies van 

materialen worden verwacht.  

 

 

 

 

• Hoog percentage niet-vaktechnische manuren bouwplaatsmedewerker 

Onduidelijkheid over de leverlocatie en de exacte levertijd van de leveranciers, verkeerd 

gebruik van materieel of het niet beschikbaar zijn van het juiste materieel en 

opstoppingen op de bouwplaats vragen extra tijd van de bouwplaatsmedewerker. 

Hierdoor neemt het percentage niet-vaktechnische werk  toe. 

De informatie voor het afleveren van de producten is bij de leverancier niet altijd 

duidelijk. De informatie die de bouwplaatsmedewerker heeft ontvangen voor de exacte 

afleverlocatie is ook niet voor alle leveringen toereikend. Hierdoor kan de 

bouwplaatsmedewerker de geloste producten niet meteen naar de verwerkplek 

transporteren.  

Tabel 1.4: Verhoging kosten materiaal 
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Dit zorgt er samen met de onwetendheid van de leverancier over de producteisen 

(bijvoorbeeld verpakkingswijze) voor dat producten overgepakt dienen te worden door 

de bouwplaatsmedewerker en dat de producten tijdelijk moeten worden opgeslagen. De 

tijdelijke opslag is niet in alle gevallen ingepland. Hierdoor ontstaat een niet eenduidig 

ingerichte bouwplaats. De consequenties hiervan zijn drieledig. Ten eerste ontstaat er 

onduidelijkheid over welke producten zijn geleverd, wanneer ze zijn geleverd en waar 

ze zijn geleverd. Bouwplaatsmedewerkers moeten de producten gaan zoeken. Ten 

tweede ontstaan er door het ongestructureerd op een willekeurig plek opslaan van 

producten opstoppingen op de bouwplaats en blokkades op de transportroutes naar de 

verwerkplek. Het gevolg hiervan is dat producten meerdere keren verplaatst moeten 

worden en bouwplaatsmedewerkers tijdshinder ondervinden omdat ze extra meters 

moeten lopen om de opgeslagen producten te omzeilen. Tot slot komt het voor dat 

producten opgeslagen worden op locaties waar werkzaamheden gepland zijn met als 

gevolg dat de producten verplaatst dienen te worden.  

Er zijn naast de tijdelijke opslag en het verplaatsen van de opslag nog tal van oorzaken 

waardoor het percentage niet-vaktechnische manuren hoog is. Zo leidt het verzuim van 

de chauffeur om de exacte levertijd door te geven er toe dat medewerkers staan te 

wachten op de levering om deze te kunnen lossen. Producten die geleverd worden door 

de verschillende leveranciers worden veelal niet gebundeld. Zo kan het bijvoorbeeld 

voorkomen dat een bouwplaatsmedewerker met een doosje schroeven naar een locatie 

loopt en een andere bouwplaatsmedewerker direct na hem hetzelfde traject afloopt met 

alleen een dranger. Naast het niet gezamenlijk transporteren van de goederen wordt er 

ook niet gekeken naar het gezamenlijk faciliteren van materieel voor de logistieke 

uitvoering. Dit heeft tot het gevolg dat partijen niet het gewenste materieel tot hun 

beschikking hebben en daardoor met verkeerd materieel of met de hand de producten 

moeten lossen en transporteren naar de verwerkplek.  

Door betere organisatie van de logistiek kan de productiviteit van de 

bouwplaatsmedewerkers aanzienlijk worden verhoogd. Transport for London (2007) 

heeft gemeten dat de er een productiviteitsstijging mogelijk is van 6% Construction 

products assocation (2005) heeft het zelfs over een stijgingspercentage tot 10% door 10 

jaar onderzoek van Building Services Research and Information Association (BSRIA), 

doordat bouwplaatsmedewerkers niet meer staan te wachten op materialen, materiaal 

of materieel aan het verzamelen zijn. Volgens de medewerkers van New Main werkzaam 

voor de bedrijven: JP van Eesteren, Croon en Wolter & Dros moet een 

productiviteitsstijging van 5%-10% haalbaar zijn. Dit percentage is gebaseerd op: de 

gecalculeerde productiviteitsstijgingen van het O2 laboratorium; de gesprekken met de 

verantwoordelijke voor bouwplaats optimalisatie binnen Croon; gesprekken met de 

verantwoordelijke uitvoerders en het percentage dat de onderaannemers op de offerte 

in mindering brengen vanwege de logistieke uitvoering door DHL (met aftrek van de 

door DHL gecalculeerd uren voor uitvoering van deze logistieke werkzaamheden). Dit 

zou voor het project EPO met 420.000 gecalculeerde montage-uren met een uurloon van 
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€38,00 per uur kunnen leiden tot een besparing van 420.000 × 5% × €38/uur = 

€798.000  tot 420.000 × 10% × €38/uur = €1.596.000. 

• Overzicht kwantificatie symptomen 

Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat adequaat organiseren en uitvoeren van de 

logistieke processen op, naar en van de bouwplaats kan leiden tot een vermindering van 

de bouwkosten. Uit bovenstaande blijkt dat in het project EPO op verschillende posten 

besparingen mogelijk zijn. De gecalculeerde aanneemsom voor het project EPO voor de 

afbouw bedraagt  €74.000.000. Zoals te zien in tabel 1.5 is de verwachting dat er tussen 

de 1 à 2 miljoen euro bespaard kan worde. Dit betekent een mogelijke besparing van 

tussen 1,4% en 2,6% van de afbouwsom.  

Lundesjo (2011), Merrienboer (2013) en Koning (2014) concluderen aan de hand van 

voorbeeldprojecten dat voor het optimaliseren van het logistieke proces van bouw een 

investering is gemoeid van 0,5% tot 3% van de bouwkosten met een potentiële 

besparing van 3% tot 8%. Dit percentage is hoger in vergelijking met de verwachte 

besparing voor het project EPO. Het verschil kan  mogelijk verklaard worden door de 

volgende factoren: fase van het bouwproject, (pre)fabricage op het project EPO, het 

organiseren van de logistiek en het bundelen van vrachten.  

Tabel 1.5: Verhoging kosten materieel, materiaal en arbeid 
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1.4 Probleemstelling 
Met behulp van het participerend observeren, aanvullend onderzoek en de 

literatuurstudie is het logistieke proces van de afbouwfase in kaart gebracht en zijn de 

knelpunten die zich daarbij voordoen geïdentificeerd. Dit heeft in samenhang met de 

intensivering van de samenwerking tussen New Main en DHL supply chain heeft tot de 

volgende probleemstelling geleid:  

De verwachting is dat tijdens het logistieke proces naar, op en van de bouwplaats in de 

afbouwfase van het project EPO vermijdbare kosten worden gemaakt voor materieel en 

materiaal en dat het aantal niet-vaktechnische manuren onnodig hoog is, die zonder 

aanpassing zullen leiden tot een kostenpost van 1,4% à 2,6% van de aanneemsom voor de 

afbouw, waardoor het rendement voor uitvoerende partijen wordt verkleind. 

Het probleem wordt veroorzaakt door: het te laat inkopen van producten, het niet goed 

afstemmen van bewegingen op, naar en van de bouwplaats, het onvoldoende zicht hebben 

op de fase van materiaal/materieel van inkopen tot afroepen en de controle hierop, een te 

weinig gedetailleerde en transparante beschrijving van het logistieke plan en het niet 

bereiken van de juiste informatie bij de juiste partijen.  

1.5 Doelstelling  
De doelstelling volgt uit de probleemstelling en is als volgt gedefinieerd: 

Het ontwerpen van een hulpmiddel waarmee het logistieke proces naar, op en van de 

bouwplaats van de afbouw van het project EPO tussen de verschillende uitvoerende 

partijen eenduidig en helder is gedefinieerd, voor de benodigde partijen inzichtelijk is in 

welke fase van het inkoopproces (van inkopen tot afvoeren restproducten) producten zich 

bevinden en deze op het benodigde moment de processtap hebben doorlopen, de juiste 

informatie aan de juiste partijen wordt verstrekt aan de hand van een eenduidig, 

transparant en met alle partijen afgestemd logistiek plan waarmee de vermijdbare kosten 

voor inzet van materieel, materiaal en aantal niet-vaktechnische manuren worden 

verminderd wat leidt tot een reductie van de kostprijs van de afbouw van 1,4% à 2,6%.  

Deze doelstelling wordt opgedeeld in drie subdoelen.  

• Oplossen van de problemen die zich voordoen in het inkoopproces, inzichtelijk 

maken in welke fase van het inkoopproces het materiaal/materieel zich bevindt en 

controleren of dit volgens planning verloopt. 

• Oplossen van de problemen die zich voordoen in het verstrekken van de benodigde 

informatie aan de juiste partijen. 

• Oplossen van de problemen die zich voordoen met het verkrijgen van een eenduidig, 

transparant en met alle partijen afgestemd logistiek plan. 
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1.5.1 Afbakening afstudeeronderzoek 

Het afstudeeronderzoek vindt plaats bij New Main op het project EPO. Het onderzoek 

richt zich op het ontwikkelen van een hulpmiddel voor binnenstedelijke bouwplaatsen 

op een postzegellocatie, waarbij een hoog bouwtempo is vereist. Dit hulpmiddel is alleen 

bestemd voor de afbouwfase van een project. In het kader van het afstudeeronderzoek is 

het niet mogelijk binnen het geldende tijdsbestek alle logistieke processen te 

onderzoeken. Daarom is het onderzoek toegespitst op een onderdeel dat representatief 

is voor het project EPO, namelijk: vanaf de onderzijde van de bovengelegen 

verdiepingsvloer tot de bovenzijde van de afgewerkte vloer van één van de 23 keer 

repeterende verdieping. Dit is in het blauw aangegeven in Figuur 1.9, 1.10 &1.11. Onder 

de afbakening vallen voor het bouwkundig deel de werkzaamheden ten behoeve van de 

systeemwanden (1000m2 gesloten systeemwand + 1000 m2 glas systeemwand m2) en 

passieve plafonds, voor het werktuigbouwkundig deel de werkzaamheden ten behoeve 

van de klimaatplafonds (2000m2), prefab elementen bestaande uit: warm- en koude 

leidingen, waterleidingen, sprinkler en kabelgoot (38 keer één geprefabriceerd element 

met van 6 meter)  voor het elektrotechnisch deel de werkzaamheden ten behoeve van 

de installatie van de kabelgoten, data-, elektrische- en brandmeldinstallatie. Bij de 

afbakening is er rekening mee gehouden dat niet alleen de belangrijkste uitvoerende 

partijen, zoals de bouwkundige-, werktuigbouwkundige- en elektrotechnische 

aannemers worden betrokken maar ook dat de werkzaamheden door zowel personeel 

van New Main ondernemingen als door onderaannemers worden uitgevoerd.       

 

 

 

Figuur 1.9: Afbakening afstudeerproject 3D EPO hoogbouw 
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1.5.2 Relevantie afstudeeronderzoek 

TBI hecht veel belang aan het verbeteren van de bouwlogistiek. Het onderzoek zal een 

bijdrage leveren aan het optimaliseren van het logistieke proces gedurende de afbouw 

van het project EPO en de bedrijven JP van Eesteren, Croon en Wolter & Dros. Daarnaast 

levert het afstudeerwerk ook een bijdrage aan wetenschappelijke maatschappelijke 

ontwikkelingen.  

Wetenschappelijke relevantie 

Door het onderzoek naar het optimaliseren van logistieke processen wordt een bijdrage 

geleverd aan de kennisontwikkeling van o.a. procesbeheersing en het voorkomen van 

problemen van deze processen tijdens de afbouwfase. Onderzoeken die tot op dit 

moment zijn uitgevoerd, hebben vooral het verminderen van transporten in de 

binnenstad tot doel en daarmee de afname van de CO2-uitstoot. Met het 

afstudeeronderzoek wordt niet alleen kennis ontwikkeld over het verminderen van het 

aantal transporten, maar ook over het optimaliseren van het logistieke proces van 

vrachten naar, op en van de bouwplaats. 

Maatschappelijke relevantie 

Het optimaliseren van de bouwlogistiek levert niet alleen een vermindering van de  

bijdrage aan de bouwkosten. Doordat het bouwen zich steeds meer verplaatst naar 

binnenstedelijke gebieden neemt de hoeveelheid vrachtwagens toe, waardoor de 

doorstroming van het verkeer in de stad gestremd raakt. Door de logistiek te 

Figuur 1.11: Afbakening afstudeerproject plattegrond fragment EPO hoogbouw 

Figuur 1.10: Afbakening afstudeerproject dwarsdoorsnede fragment EPO hoogbouw 
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optimaliseren kan het aantal leveringen tot wel 40% verminderen (Merrienboer, 

2013)(Koning, 2014). Het gevolg hiervan is dat het oponthoud door het bouwverkeer 

aanzienlijk wordt verkleind. De reductie van de bouwkosten kan zorgen voor een 

scherpere prijs. Tenslotte zal het percentage te veel bestelde producten verminderen en 

de schade aan materiaal door transport verminderen of zelfs helemaal verdwijnen, met 

als gevolg een reductie van het onnodige geproduceerde bouwafval.  

1.6 Leeswijzer  
Dit eindrapport is bestaat uit zes hoofdstukken. In dit hoofdstuk is het vooronderzoek 

beschreven met de knelpunten die gedurende dit onderzoek zijn geconstateerd en de 

analyse die is uitgevoerd op de knelpunten. Aan de hand van de geconstateerde 

kernoorzaken en symptomen is een probleemstelling en een doelstelling geformuleerd. 

In hoofdstuk twee worden de opzet en resultaten beschreven van het onderzoek naar de 

problemen die zich voordoen in het logistieke proces gedurende het inkoopproces, bij 

de informatiestromen en bij het afstemmen tussen de betrokken partijen. Aansluitend 

wordt in hoofdstuk drie ingegaan op de beschikbare methodes en logistieke systemen 

die worden gebruikt in andere sectoren en binnen de bouwsector. Daarna komt  in 

hoofdstuk vier het ontwerp met de benodigde verantwoording van het ontwerp aan bod. 

In hoofdstuk vijf wordt het ontworpen hulpmiddel getoetst aan het opgestelde 

programma van eisen uit hoofdstuk vier. Tot slot wordt in het laatste hoofdstuk de 

conclusies gegeven en de aanbevelingen gepresenteerd. Een schematische overzicht van 

de hoofdstukken is weergegeven in Figuur 1.12.  
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 Figuur 1.12: Leeswijzer 
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2 Huidige logistieke proces   

In dit hoofdstuk worden de opzet en resultaten beschreven van het onderzoek naar de 

problemen die zich voordoen in het logistieke proces gedurende het inkoopproces, bij 

de informatiestromen en bij het afstemmen tussen de betrokken partijen. De gegevens 

zijn verkregen door middel van diepte-interviews die zijn afgenomen bij medewerkers 

van New Main B.V., van  de moederbedrijven van New Main en van de onderaannemers 

die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de systeemwanden en het 

klimaatplafond. De getranscribeerde interviews zijn terug te vinden in bijlage B. 

Daarnaast er aanvullend literatuuronderzoek uitgevoerd, is er geobserveerd hoe de 

transportagenda op dit moment wordt gebruikt door de gemachtigde en is het 

ticketsysteem van DHL op New Main bestudeerd. 

2.1Wijze van uitvoeren onderzoek 
Er is gekozen voor diepte-interviews vanwege het open karakter van deze vorm en 

omdat deze de mogelijkheid bieden om de ervaringen en belevingen van de 

geïnterviewden te achterhalen en daardoor het onderwerp te verdiepen. Voor aanvang 

van het interview is er een lijst met onderwerpen opgesteld, die direct zijn afgeleid van 

de onderzoeksvragen. Het verloop van het interview is van te voren niet vastgesteld om 

de geïnterviewde vrijheid te geven in de beantwoording van een topic. Om de 

betrouwbaarheid van de interviews te waarborgen zijn representanten van meerdere 

bedrijven (hoofdaannemer en onderaannemers) geselecteerd, die betrokken zijn bij 

activiteiten van New Main en zijn er medewerkers geïnterviewd die bij verschillende 

fases van het inkoopproces betrokken zijn (inkoper, werkvoorbereider en uitvoerder). 

De medewerkers van de hoofdaannemer zijn afkomstig van de drie dochterbedrijven.  

De interviews zijn steeds afgenomen in een-op-een gesprek om beïnvloeding van 

collega’s en leidinggevende te voorkomen. Ook zijn de interviews uitgevoerd in een 

rustige omgeving om de volledige aandacht bij de onderwerpen te kunnen houden. Om 

de geïnterviewde het gevoel te geven vrijuit te kunnen spreken zijn de interviews 

afgenomen in de eigen werkomgeving en is er benadrukt dat de interviewer 

onafhankelijk is, geen financiële belangen heeft en dat het doel is om het logistieke 

proces van de afbouw met alle betrokken partijen in de supply chain te optimaliseren.  

Om de teksten te kunnen transcriberen zijn alle interviews digitaal opgenomen. Door te 

transcriberen is gewaarborgd dat er geen informatie verloren gaat. Een tekstuele 

weergave van de interviews is terug in deze bijlage B.  

Voor het vaststellen van de opbouw van de inkoopfunctie is een literatuurstudie 

uitgevoerd. Daarbij is gebruikgemaakt van zoekregisters van de algemene bibliotheek 

Technische Universiteit Eindhoven, afstudeerverslagen van de Mastertrack APB richting 

uitvoeringstechniek en Google scholar.  
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Om te onderzoeken hoe de op New Main actieve transportagenda werkt en om de 

mogelijke beperkingen/tekortkomingen op te sporen is deze vergeleken met de 

resultaten en scenario’s uit de interviews. Daarnaast is er geobserveerd hoe de 

activiteiten en de daarvoor gereserveerde tijd in de agenda corresponderen met de 

werkelijk uitgevoerde transporten op de bouwplaats. Verder is het ticket-systeem dat 

DHL implementeert op het project EPO bestudeerd om te bepalen of met dit systeem de 

problemen hiermee worden verholpen. De resultaten zijn ter controle voorgelegd aan de 

supply chain planner van DHL. In de volgende paragrafen worden de resultaten van het 

onderzoek beschreven.  

 

2.2 Integratie logistiek in inkoopproces materiaal/ 

materieel 
In deze paragraaf wordt vastgesteld waar en waarom er zich problemen voordoen in het 

inkoopproces en wordt inzichtelijk gemaakt in welke fase van het inkoopproces het 

materiaal/materieel zich bevindt en of dit volgens de planning verloopt. Allereerst zal de 

wijze van gegevensverzameling worden toegelicht, waarna het inkoopproces wordt 

beschreven aan de hand de inkoopfunctie van Van Weele (2007), gevolgd door een 

opsomming van de problemen en hun oorzaken.  

2.2.1 Opbouw inkoopfunctie van materiaal/materieel 

In het Design & Build en UVA-GC contract heeft de opdrachtgever een document met 

eisen opgesteld waaraan het eindproduct dient te voldoen. In het aanbestedingsproces 

is door New Main aan de hand van het programme of requirements (programma van 

eisen) en quality of requirements (kwaliteitseisen) een ontwerp gemaakt door de 

architect Jean Nouvel en Dam & Partners, constructeursbureau Zonneveld, 

bouwfysicabureau Peutz, adviesbureau Deerns voor de installatietechniek en het 

ontwerpteam van New Main. Er is een uitvoeringsconcept bedacht door de directie, 

calculatoren en centrale werkvoorbereiding aan de hand van het ontwerp van de 

architect en de service requirements (beschrijving van de eisen aan de uitvoering van de 

processtappen). De keuzes voor deze wijze van uitvoering zijn gemaakt met 

inachtneming van de bouwplanning, prijs op basis van aangevraagde offertes en 

uitvoeringsmethodes. Hierin is bepaald hoe de afbouw wordt uitgevoerd. Nadat New 

Main de toewijzing voor het project EPO heeft ontvangen is er door de uitvoeringsteam 

een herverdeling van de inzet van het materieel gemaakt aan de hand van de 

beschikbare budgetten in de ABK (Algemene BouwplaatsKosten).   
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Het inkoopproces is volgens Weele (2007) op te delen in de initiële inkoopfunctie en de 

operationele inkoopfunctie (Figuur 2.1). De initiële inkoopfunctie bestaat uit drie 

stappen: specificeren van de behoefte, selecteren van geschikte leveranciers en het 

afsluiten van een contract. De  initiële inkoopfunctie wordt gevolgd door de operationele 

inkoopfunctie. Deze is ook op te delen in drie achtereenvolgende stappen: bestellen van 

de producten, controleren of de levering correspondeert met de order en de evaluatie en 

nazorg.  

Het inkoopproces van Van Weele is toepasbaar op alle industrieën. Bij het inkoopproces 

van de bouw (Figuur 2.2) dient de werkvoorbereiding na het doorlopen van de initiële 

inkoopfunctie eerst de producten verder uit te werken alvorens de werkzaamheden 

uitgevoerd kunnen worden (operationele inkoopfunctie). De duur van de voorbereiding 

is afhankelijk van de complexiteit van het product en het moment van inkopen.  

De overgangen tussen de verschillende stappen in het gehele inkoopfunctie hangen zeer 

nauw met elkaar samen. De kwaliteit van een stap heeft grote invloed op de kwaliteit 

van de uitkomst van een opvolgende stap. De kwaliteit dient van hoog niveau te zijn en 

dient goed overgedragen te worden naar de volgende stap. Om een goede overdracht te 

waarborgen dient er eenduidig gedocumenteerd te worden. De documentatie voor de 

opeenvolgende stappen van de inkoopfunctie bestaat uit: inkooporderspecificatie, 

leverancierskeuzevoorstel, contract, bestel/orderbon, leveringsdocument, factuur, 

leveranciersscore en evaluatieverslag. Als alle documenten zijn opgesteld en worden 

gebruikt spreekt men over een gesloten inkoopcyclus en wordt de kans op fouten gering. 

Gedurende het inkoopproces zijn verschillende personen verantwoordelijk voor de 

uitvoering van die fase. In de laatste fase worden de resultaten van het proces 

teruggekoppeld om hier lering uit te trekken (Weele: 2007). Een schematisch overzicht 

van de hierboven beschreven stappen en onderdelen is te vinden in Figuur 2.3. Hierna 

zullen de zes stappen van de inkoopfunctie volgens Van Weele (2007) verder worden 

beschreven.

Figuur 2.2: Het inkoopproces van de bouw 

Figuur 2.1: Het inkoopproces, Van Weele (2007) 
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Figuur 2.3: Het inkoopproces, van Weele (2007) 
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2.2.2 Inventariseren/inkoopstrategie 

De inkoopstrategie wordt vastgesteld voor aanvang van het inkoopproces en wordt 

gedurende het inkoopproces gespecificeerd. Het percentage inkoopaandeel in de omzet 

van het bedrijf is voor de bouwsector tussen de 60-80% (Weele, 2007). In de 

inkoopstrategie zijn verschillende vormen van uitbestedingen mogelijk: uitvoeren werk 

door eigen personeel en inkopen van de benodigde materialen en/of materieel, 

uitvoeren door ingehuurd personeel en afzonderlijk inkopen van materiaal en/of 

materieel of het gezamenlijk uitbesteden van personeel en materiaal/materieel. In dat 

geval wordt er een onderaannemer gecontracteerd. De ingekochte materialen kunnen 

verschillende handelingen hebben ondergaan: producten kunnen ingekocht worden 

vanaf grondstof, halffabricaten, componenten of gereed product. Uit deze grote 

verscheidenheid van mogelijkheden wordt een voorlopige keuze gemaakt in de 

inkoopstrategie. 

Specificeren (Stap 1) 

In deze processtap wordt gespecificeerd aan welke gestelde eisen het in te kopen 

materiaal/materieel of diensten dient te voldoen. Om onduidelijkheden in opvolgende 

stappen te voorkomen dient dit nauwkeurig en specifiek te zijn beschreven. Het 

resultaat van deze fase is een inkoopframe/aanvraagbrief van de werkvoorbereider. 

Deze aanvraagbrief vormt de basis voor het selecteren van mogelijke geschikte partijen. 

Hierin zijn de voorwaarden opgenomen waaraan de partijen zich dienen te houden, 

zoals het ontwerp van de architect en het eisenpakket opgesteld door EPO en New Main. 

Er wordt bij New Main op de drie niveaus van Nevi gespecificeerd, nl. functionele-, 

concept- en detailspecificatie (Figuur 2.4). In de functionele specificatie wordt 

beschreven aan welke functies het product dient te voldoen. Hierbij gaat het niet om de 

manier waarop het product tot stand komt, maar om het gewenste eindproduct. In deze 

vorm van specificatie wordt er veel vrijheid geboden aan de leverancier en is de 

aanvraag zeer kort en bondig. Bij conceptspecificatie wordt in grove lijnen beschreven 

op welke manier het product verwezenlijkt dient te worden en wordt een uitspraak 

gedaan over de meest kritische onderdelen. In de detailspecificatie wordt gedetailleerd 

beschreven op welke wijze het product gerealiseerd dient te worden. De vrijheid voor 

de leverancier wordt hiermee aan banden gelegd. De detailspecificatie is op te delen in 

een vijftal onderdelen (Nevi, 2015). Deze zullen hierna worden toegelicht. 

Figuur 2.4: Specificatie typen inkoopproces, Nevi (2015) 
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Technische specificatie  

Hierin wordt beschreven aan welke technische eigenschappen het product dient te 

voldoen. Traditioneel zijn deze eisen opgeschreven in het bestek en worden aangevuld 

met de tekeningen van de architect. Voor het project EPO is dit vervangen door een lijst 

met requirements. Aan de hand van het inkoopstrategie wordt bepaald welk deel van de 

requirements relevant is voor het in te kopen onderdeel. Hieraan worden de relevante 

tekeningen van de architect en het engineeringsteam toegevoegd. Bij onderdelen waar 

veel verschillende partijen samen komen, wordt ter verduidelijking een demarcatie 

toegevoegd.   

Commerciële specificatie  

Hierin worden specificaties over budget, prijs, betalingstermijn en kortingen 

beschreven. Het project EPO is aangenomen voor een vast bedrag. Er zijn specificaties 

opgenomen over het gereserveerd budget van de verschillende onderdelen, de prijs en 

mogelijke quotumkorting. In elk contract is een betalingstermijnen opgenomen van 60 

dagen na realisatie/aflevering.   

Logistieke specificatie  

Hierin staat beschreven wat de voorwaarden zijn voor de levering van de producten.  

Het Overall Time Schedule (OTS) is een weergave van de uitvoeringplanning van de 

bouw. In het Construction Plan staat beschreven hoe de vrachtwagens het bouwterrein 

kunnen benaderen en hoe zij het terrein dienen te verlaten. Daarnaast is aangegeven 

waar de tijdelijk wachtlocatie voor vrachtwagens is gelegen. Ook wordt er beschreven 

dat er beperkte ruimte is voor toelevering, afvoer en voorraad van goederen en wordt 

vastgesteld welke partijen gebruik kunnen maken van de torenkranen.  

Kwaliteitsspecificatie 

Hierin staat beschreven op welke wijze de kwaliteit van het eindproduct in de 

verschillende fases van het proces gewaarborgd dient te worden. In de quality of 

requirements staat beschreven welke eisen zijn gesteld aan het eindproduct. In de 

service requirements is beschreven hoe de processtappen dienen te worden uitgevoerd, 

gevalideerd en gecontroleerd en hoe deze informatie gedeeld dient te worden om de 

kwaliteit te kunnen verifiëren. 

Juridische specificatie  

Hierin zijn de juridische aspecten beschreven. In deze specificatie zijn de algemene 

voorwaarden, plichten en rechten gedefinieerd om helderheid te geven en om in het 

geval van onenigheid tussen de leverende en inkopende partij en onvoorziene 

gebeurtenissen te kunnen acteren.  

Het eindproduct van deze fase is een inkoopframe of aanvraagbrief die alle benodigde 

informatie  bevat om een product in te kunnen kopen: specificaties van het 

materiaal/materieel, budget, algemeen beeld over het bouwproject, uitvoeringsplan, 

kwaliteit en de juridische zaken.  
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Selecteren (stap 2) 

De werkvoorbereider stelt op basis van de specificaties de inkoopframe/aanvraagbrief 

op volgens een gestandaardiseerde aanvraagprocedure met een standaardbrief om een 

eenduidige aanpak te garanderen. Aan de hand hiervan kan de inkoper per eindproduct 

een offerte aanvragen. De inkoper controleert de inkoopframe/aanvraagbrief en de 

bijgevoegde documenten. Tijdens het specificeren wordt vaak al een eerste aanzet 

gegeven naar het selecteren van geschikte partijen.  

Tijdens het selecteren wordt er door de projectleiding en inkoopafdeling op basis van 

marktonderzoek een overzicht gemaakt van potentiële leveranciers. Hierbij worden 

uitvoerders en werkvoorbereiders gevraagd naar hun ervaring met 

leveranciers/onderaannemers. Na het marktonderzoek worden verschillende 

leveranciers/onderaannemers benaderd om te offreren. In de offerte zijn de algemene 

voorwaarden, het plan van aanpak (inclusief logistiek plan) en de prijsopgave 

opgenomen. De inkoper vergelijkt de verschillende offertes aan de hand van de 

werkbegroting, eerdere beoordelingen van de onderaannemer, contractstukken, 

requirements en tekening uit de aanvraagbrief. De offertes worden opgenomen in een 

prijsspiegel. Hieruit worden de bedrijven geselecteerd die het meest voldoen aan de 

criteria. Met deze kandidaat bedrijven worden inkoopgesprekken gevoerd en wordt 

onderhandeld. De leverancier brengt in het gesprek of via een nieuwe offerte zijn finale 

bod uit. Hierna wordt er een keuze gemaakt op basis van prijs, kwaliteit en gunfactor. De 

gunfactor wordt in belangrijke mate bepaald door de ervaringen van uitvoerders en 

werkvoorbereiders. De wijze waarop de gesprekken worden gevoerd kan een grote 

bijdragen leveren in de betrouwbaarheid van een partij. Sinds de crisis speelt de 

financiële situatie van een onderneming een steeds belangrijkere rol (Zuiker, 2012). Met 

de partij, die volgens de inkoper, werkvoorbereider en uitvoerder qua inhoud en prijs 

het meest geschikt wordt geacht, wordt een overeenstemming bereikt in de vorm van 

een gentlemen’s agreement. 

Contracteren (stap 3) 

Door selectie is het aantal mogelijke partijen sterk gereduceerd. Met deze partijen wordt 

verder onderhandeld. De inkoper en projectmanager controleren of de gemaakte 

afspraken zijn verwerkt in de herziene offerte van de onderaannemer, of ze voldoen aan 

alle eisen en wensen van de aanvraagbrief en of het past binnen de werkbegroting. 

Nadat de hoofdaannemer de (herziene) offerte accepteert, wordt het contract opgesteld. 

De inkoper doet dit aan de hand van standaardcontracten. Vervolgens wordt het 

contract gecontroleerd door de projectmanager. Het opgestelde contract wordt door 

beide partijen ondertekend, waarna de overeenkomst een feit is. Ook worden er 

afspraken gemaakt omtrent meer en minderwerk. Hierbij dient er consensus bereikt te 

worden over eenheidsprijzen en uurtarieven. 
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Bestellen (stap 4) 

Tijdens deze stap worden de producten afgeroepen die gedurende de initiële 

inkoopfunctie zijn ingekocht. Binnen de bouwsector zijn er twee manieren van bestellen. 

Het is mogelijk te bestellen via de in het contract afgesproken afroepschema. Ten 

tweede bestaat de mogelijkheid te bestellen via raamcontracten die jaarlijks worden 

afgesloten met leveranciers. In dat geval worden er direct producten besteld aan de 

hand van een lopend contract met leveranciers/groothandel.  Het bestellen gebeurt door 

de werkvoorbereider (E) of uitvoerder (B+W). 

In de fase van het afroepen van de materiaal en materieel dienen de leverancier en de 

uitvoerder van het uitvoerende bedrijf nauwkeurig met elkaar af te stemmen wanneer, 

hoeveel, waar, en hoe de materialen/materieel worden geleverd op de bouwplaats en op 

welke wijze het transport geschiedt. Dit is nodig om de verschillende werkzaamheden te 

reguleren en overzicht te behouden op de verschillende leveringen.  Om de opslag te 

beperken wordt alles JIT geleverd. Wil dit proces goed verlopen dan dient er steeds 

rekening gehouden te worden met de actuele situatie op de bouwplaats. Omdat er 

tijdens het bouwproces veel factoren zijn die de planning beïnvloeden, vinden er 

gedurende het project aanpassingen plaats. Zes weken voorafgaand aan de levering 

krijgt de leverancier/onderaannemer een globaal overzicht van de leveringen en een 

week van te voren het definitieve levermoment. Het afroepen gebeurt door de 

uitvoerders via de mail of telefoon aan de hand van inkooplijsten en de afroepschema’s.  

Bewaken (stap 5) 

In deze fase wordt gecontroleerd of de bestelde producten en/of diensten daadwerkelijk 

zijn geleverd volgens de afroepvolgorde en afroepafspraken. Op de bouw vindt geen 

algehele controle plaats omdat dit te veel tijd vergt; er vindt een visuele inspectie plaats 

op schade en mankementen. Gedurende de afbouw wordt gecontroleerd of alles volgens 

de planning loopt, om zo de voortgang van het project te kunnen bewaken.  

Nazorg en evaluatie (stap 6) 

Nadat de leverende partij kenbaar heeft gemaakt dat hij zijn afspraken is nagekomen, 

gaat de inkopende partij het resultaat controleren/inspecteren. Dit vindt alleen plaats 

bij grote kostbare inkoopprocessen. Bij minder kostbare leveringen, bijvoorbeeld bij het 

inkopen van bulkmaterialen, wordt enkel gecontroleerd of de producten zijn geleverd. 

Er worden controles uitgevoerd op de werkzaamheden aan de hand van het eisenpakket 

waarna bij goede uitvoering aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan. Wanneer er 

niet is afgeweken van het contract zal de inkopende partij na controle de factuur 

betalen. Het kan voorkomen dat er onderhandeld moet worden over meer- en 

minderwerk. Gedurende de uitvoerings-, de nazorg- en evaluatiefase wordt vastgesteld 

welk claims van meer- en minderwerk gerechtvaardigd worden bevonden door de 

leverende en inkopende partij. Voor de afrekening van de geplande werkzaamheden is 

voor het project EPO een betaalschema opgesteld voor onderaannemers om zo het 

voorfinancieren door New Main te reduceren of te voorkomen.  
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Na het afronden van het project vindt er een evaluatiegesprek plaats als de uitvoerders 

en werkvoorbereiders de uitvoering met een drie of lager hebben gescoord op een 

vijfpuntsschaal en er redenen zijn voor verbetering.  Om te leren van fouten uit het 

verleden voor toekomstige projecten dienen er twee evaluatiestappen gezet te worden. 

Ten eerste dient het inkoopdossier geüpdatet te worden met de nieuw vergaarde kennis. 

Deze informatie dient op een overzichtelijke wijze gearchiveerd te worden. Ten tweede 

dienen de leveranciersgegevens geëvalueerd te worden. De evaluatie dient behalve een 

rapportcijfer ook de verbeterpunten te bevatten om bij een volgende samenwerking 

fouten te voorkomen en ingenieuze bevindingen van voorgaande projecten te 

implementeren. De beoordeling betreft kwaliteit, productiviteit en 

leveringsbetrouwbaarheid (Weele 2007). 

2.2.3 Initiële inkoopfunctie 

Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, is de initiële inkoopfunctie opgebouwd uit 

drie stappen. Er wordt bepaald wat er precies ingekocht dient te worden, hetgeen is 

afgekaderd door middel van een demarcatie. Aan de hand van de specificaties wordt 

door de leverancier een kostenraming gemaakt in de vorm van een offerte. Na een 

onderhandelingsprocedure wordt de als beste gekwalificeerde kandidaat 

gecontracteerd. Uit de interviews blijkt dat het logistieke proces tijdens het initiële 

inkoopproces nauwelijks aan bod komt en wordt gezien als onderdeel van het 

operationele inkoopproces (de uitvoering op de bouwplaats). Het logistieke proces dient 

afgestemd te worden tijdens de bestelfase. 

Voor het selecteren van geschikte partijen voor New Main is per onderdeel aan 

verschillende aanbieders een offerte gevraagd, inclusief de logistieke uitwerking. Deze 

logistieke uitwerking bevat het transport van goederen van fabriek naar bouwplaats en 

het verticaal transporteren naar de gewenste verdieping. 

Op het project EPO is het verticaal transport belegd bij de bouwkundige aannemer. De 

behoefte om het logistieke proces voor de contractvorming goed te definiëren krijgt een 

hoger belang naarmate de druk op de beschikbare ruimte, de bouwsnelheid en de 

grootte van het gebouw toenemen.  

Initiële inkoopfunctie onderaannemer 

Om de problemen te inventariseren zijn de offertes, contracten en het huidige 

uitvoeringsplan van New Main en de twee grootste onderaannemers bestudeerd. 

Vanwege het vertrouwelijke karakter zijn de contractstukken niet opgenomen als 

bijlagen en zullen de relevante onderdelen als citaat worden opgenomen of samengevat 

worden weergegeven.  

Initiële inkoopfunctie Verwol 

Verwol heeft met nog een aantal binnenwandenleveranciers het inkoopframe ontvangen 

van de inkoopafdeling van New Main. In dit inkoopframe is de volgende logistieke 

specificatie opgenomen: ‘Per bouwlaag zullen er 2 transportopeningen nabij de kernen 

gehouden worden.’ Op het inkoopframe heeft Verwol een offerte ingediend. In de offerte 
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is een plan van aanpak opgenomen waarin een paragraaf is gewijd aan de logistiek. 

Hierin wordt beschreven dat ‘Verwol de logistiek per verdieping zal organiseren en tot de 

4e verdieping geheel selfsupporting is. Dit gebeurt met behulp van verreiker, voorzien van 

een kantelbak, waardoor ook zwaardere materialen ergonomisch en snel kunnen worden 

bevoorraad. Vanaf de 5e verdieping en hoger zal gebruik gemaakt worden van de kraan en 

liftfaciliteiten van voldoende afmetingen van de aannemer. Verwol werkt met verrijdbare 

bokken welke in de lift of voorzien van een hijsvoorziening met de kraan via de 

transportopeningen kunnen worden aangevoerd. Gezien de aard van de omgeving en de 

vaak continue bezetting van verticale transportmiddelen overdag, verkiest Verwol ervoor 

om vanaf 16:00 uur en in het weekend de bulk van haar materialen te transporteren´ 

(Contract New Main met Verwol). Over het afval is in het contract beschreven dat het 

door de productie in eigen  fabriek het afval op de bouwplaats tot een minimum wordt 

beperkt. Restmaterialen worden geretourneerd naar de fabriek voor hergebruik en 

verpakkingsmaterialen zullen in de afvalcontainers van de aannemer worden 

gedeponeerd. Tot slot wordt er in de offerte beschreven dat het meest optimale 

transportmiddel een bouwlift is van voldoende formaat waarin de onderdelen van de 

systeemwanden gebundeld in karren kunnen worden getransporteerd. Het plan van 

aanpak maakt onderdeel uit van het contract tussen Verwol en New Main. Hierdoor 

hebben beide partijen verklaard dat al de hierboven opgestelde regels/afspraken 

rechtsgeldig zijn.  

Initiële inkoopfunctie HCKP 

HCKP heeft het inkoopframe beantwoord met een vrijblijvende offerte. De offerte 

voldoet aan de specificaties die in de aanvraagbrief zijn opgenomen. Er is een pagina 

gewijd aan de werkzaamheden die door HCKP worden uitgevoerd en de wijze waarop 

dit door de aannemer georganiseerd dient te worden.  Hierin staat onder andere dat de 

transportafstand vanaf de verzorgde laad- en losplaats tot de verwerkingsplaats 

maximaal 50 meter mag bedragen. Daarnaast is een pakket aan eisen opgenomen over 

de levering: ‘HCKP levert franco werk, inclusief horizontaal transport. Hiervoor is het 

noodzakelijk dat transport tot aan de plaats van opstelling kan geschieden over verharde 

wege, welke geschikt zijn voor 20-tons wagens. Voor het verticaal transport dienen 

(bouw)liften en (bouw)kranen kosteloos ter beschikking te staan. Ten behoeve van 

horizontaal transport van buiten naar binnen dient een vrije gevelopening van voldoende 

grootte, minimaal 1900mm hoog, aanwezig te zijn’ (Contract New Main met HCKP). Na 

het indienen van de vrijblijvende offerte hebben er onderhandelingen plaatsgevonden, 

waarna het Plan van Aanpak is verstrekt. Op logistiek gebied is aangegeven hoeveel 

pallets er per standaardverdieping voor het project EPO nodig zijn. De pallets hebben 

een afmeting van circa 1600x900x1200mm(lxbxh); de bandrasters een maximale lengte 

van 5m en de leveringen gescheiden per pallet. De randafwerking bestaat uit kanthout 

en hoeklijnen met een standaardlengte van 3 meter die gepakketteerd per pallet worden 

geleverd. Het leidingwerk heeft een afmeting van 3 meter en wordt per pallet geleverd. 

Naast de specificaties van het te leveren materiaal is opgenomen dat: ‘om de logistiek op 

de bouw in goede banen te leiden gaan we er vanuit dat er voor de panelen een 
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bouwlift(en) met voldoende afmeting(en) en een kraan voor de bandrasters, 

randafwerking en leidingen beschikbaar wordt gesteld. En dat de bevoorrading bij 

voorkeur op zaterdagochtend wordt uitgevoerd, omdat er anders montagetijd verloren 

gaat’ (Contract New Main met HCKP). Het plan van aanpak is onderdeel van het contract 

tussen HCKP en New Main.  

Discrepanties initiële inkoopfunctie Verwol en HCKP 

Opvallend aan het logistieke deel van inkoopframe is dat de uitgangspunten van Verwol 

en HCKP niet meer overeenkomen met het huidige logistieke plan van New Main. De 

contractonderhandelingen met Verwol hebben plaatsgevonden in mei 2014 en met 

HCKP in juli 2014. Het huidige uitvoeringsplan is bedacht in maart 2015. In plaats van 

de twee openingen nabij de kernen en de beschikbaarheid van een torenkraan is er één 

goederenbouwlift aan de kopse kant van het gebouw gepland waarbij de definitieve 

deur als toetreding fungeert. Hierdoor kan de gevel direct gesloten worden over de 

gehele lengte en is het mogelijk de waterhuishouding onder ideale omstandigheden te 

reguleren.  

 

Uit de interviews bleek dat Verwol en HCKP niet op de hoogte zijn van de veranderde 

situatie. Door het verplaatsen van de goederenlift wordt de gemiddelde transport 

afstand van laad- en losplaats tussen de 10 en 160 meter en wordt niet voldaan aan de 

eis van HCKP. De extra kosten die dit met zich meebrengt kunnen door de 

onderaannemer bij de aannemer in rekening worden gebracht. New Main heeft dit 

ondervangen door in het contract met de onderaannemer op te nemen dat deze dient te 

schikken naar de logistiek partner die door New Main is gecontracteerd. Dit voorkomt 

echter niet dat Verwol en HCKP op dit moment werken met een verouderde versie van 

het logistieke- en uitvoeringsplan. In het contract met Verwol wordt gesproken over 

´voldoende afmetingen´. Het is onduidelijk wat Verwol en New Main onder voldoende 

verstaan, zodat het niet mogelijk is een lift met de passende afmetingen te regelen. In het 

contract van HCKP is duidelijk beschreven wat er vervoerd dient te worden en met 

welke afmetingen. Doordat de bouwkundige aannemer de torenkraan niet meer 

beschikbaar stelt voor de afbouw is niet bekend hoe de 3 en 5 meter elementen van 

HCKP naar de gewenste verdieping vervoerd dienen te worden. Uit de contracten van 

Verwol en HCKP blijkt dat beide op zaterdagochtend transporteren. Uit de contracten 

blijkt dat dit niet tussen de verschillende disciplines is afgestemd. Dit kan veroorzaakt 

Figuur 2.5: Uitvoeringsplan tot maart 2015 Figuur 2.6: Uitvoeringsplan vanaf maart 2015 
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zijn door onvoldoende communicatie binnen de inkoopafdeling, het ontbreken van een 

integrale aanpak bij het opstellen van de contracteisen, ofwel door onvoldoende inzicht 

in de contractueel vastgelegde leveringsmomenten van de verschillende partijen.  

Het eisenpakket van HCKP is opgesteld door de werktuigbouwkundige aannemer. Deze 

mist kennis van het uitvoeringsplan van de bouwkundige aannemer en daarmee ook de 

kennis van de logistieke aanpak en kan deze dus niet beoordelen. Ook heeft hij deze 

aanpak niet ter beoordeling aan de bouwkundig aannemer voorgelegd.   

Randvoorwaarden leverende partij 

De onderaannemer specificeert in de offerte de randvoorwaarden voor vervoer op de 

bouwplaats. Voorbeelden van randvoorwaarden zijn een gevelopening met voldoende 

omvang, kosteloos gebruik maken van verticaal tansportmiddelen, de toegankelijkheid 

van het bouwterrein voor vrachtwagens en voldoende ruimte om te laden en lossen. Er 

ontbreken echter specificaties van de te vervoeren producten. Deze worden in de initiële 

inkoopfunctie niet met alle partijen vastgelegd. Bij sommige partijen wordt dit wel 

vermeld in de offerte.  

Door onderaannemers wordt in deze fase vastgesteld hoe zij willen het transport uit 

voeren en welke kosten hieraan zijn verbonden. Voor de logistieke uitvoering wordt 

door de onderaannemer een som geld gereserveerd. Er wordt een inschatting gemaakt 

van de kosten; maar deze worden niet gespecificeerd.   

Omdat de onderaannemers op het project EPO inkopen aan de hand van het programme 

of requirements, quality of requirements en de tekeningen van de architect, zijn zij 

gedurende de initiële inkoopfunctie nog niet bekend met de precieze afmetingen van de 

producten. Deze zijn pas bekend na de technische uitwerking. Dit vindt plaats tussen het 

afsluiten van het contract en het bestellen van de producten. De  onderaannemers 

kunnen wel bij benadering de afmetingen bepalen.   

In de inkoopcontracten met Verwol en HCKP is het maximaal toelaatbare gewicht op de 

verdiepingsvloer niet opgenomen. Het programme of requirements en de berekeningen 

van de constructeur beschrijven een maximaal veranderlijke belasting van 3 kN/m2 voor 

de standaard verdiepingsvloer. Deze informatie is in het inkoopframe opgenomen door 

middel van het programme of requirements, maar is niet door de onderaannemer 

opgemerkt en door de aannemer aangemerkt. Ter verduidelijking: Gipsplaten komen 

standaard in afmetingen van 1.2m bij 2.6m met 40 platen per pallet. Het gewicht van een 

gipsplaat bedraagt 28.39 kg volgens Knauf en AK gipsplaten. Een standaard pallet gips 

weegt 1135 kg (zonder het eigen gewicht van de pallet). De veranderlijke belasting van 

3 kN/m2, berekend over het vloeroppervlakte van de pallet, mag maximaal inclusief zijn 

eigen gewicht, het gewicht van de pallet en het gewicht van de pompwagen 951.6 kg 

bedragen. Uit het interview met Verwol blijkt dat er bijna geen bouwliften worden 

gebruikt die meer dan 1200kg kunnen vervoeren en het bedrijf past daarom de 

transportvolumes aan. Dit is echter niet opgenomen in het contract. Dit kan leiden tot 

toename van het aantal transportmiddelen en vervoerstijd.  
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De gevolgen van de wijziging van het 

uitvoeringsconcept voor de transportafmetingen zijn 

niet opnieuw onderzocht. De nieuwe afmetingen zijn 

echter niet bekend in het inkoopframe, bij de 

inkoper en daardoor ook niet bij de leverende 

partijen. Uit de definitieve productietekening van 

AKS (gevelbouwer) d.d. 2 oktober 2015 blijkt dat de 

afmetingen van de gevelopening op de nieuwe 

locatie 1236mm breed en 2536mm hoog zijn (Figuur 

2.7). Omdat de kozijnen beschermd dienen te 

worden tegen schade door transport, wordt de 

doorgang verkleind. Deze gegevens zijn niet 

opgenomen in het inkoopframe en niet bekend bij de 

inkoper en het ontwerpteam.    

De ladderbanen, die door de fabriek van Wolter & 

Dros geproduceerd worden, hebben sinds de jaren 

70 een standaardlengte van 6 meter, geënt op de 

handelslengte van buizen. Bij New Main zijn in de 

standaardmodule de HVAC (verwarming- en 

koelingsinstallatie), sprinkler en kabelgoten 

geïntegreerd. Omdat de HVAC en sprinkler een 

handelslengte van 6 meter hebben, de kabelgoten een standaardlengte van 3 meter en 

de stramienen bestaan uit een veelvoud van 3 meter, is er voor het engineeringsproces 

(fase tussen initiële en operationele inkoopfunctie) gekozen voor een standaardlengte 

van 6 meter van de prefab modules. Normaliter worden deze modules door de 

torenkraan op de gewenste plaats in het gebouw gehesen, maar door het ontbreken van 

de torenkraan bij New Main is dit niet mogelijk. De B-aannemer wil vanwege de 

gevelopbouw niet  dat de 6 meter elementen gehesen worden in de buurt van de gevel. 

Hierdoor is het onduidelijk hoe de modules verticaal getransporteerd dienen te worden. 

Uit het interview met de bedrijfsleider fabriek & CMV wordt duidelijk dat de keuze voor 

de 6 meter modules feitelijk al in de tenderfase bekend had kunnen zijn, omdat toen de 

stramienmaten bekend waren en het engineeringsteam van de W-aannemer al een 

eerste opzet voor het ontwerp hadden gemaakt. Er is tijden het initiële inkoopproces 

geen afstemming geweest tussen W en B over de wijze van transport van de elementen. 

De personen verantwoordelijk voor het verticaal transport zijn tot februari 2015 niet op 

de hoogte gesteld dat er 6 meter modules getransporteerd dienden te worden. Dit heeft 

ertoe geleid dat het onduidelijk is gebleven hoe de modules verticaal getransporteerd 

dienen te worden. In het huidige uitvoeringsplan worden de 6 meter elementen 

vervoerd met een goederenlift met een binnenmaat van 6,2 meter. Door deze grote 

omvang komen er op de staalconstructie grote krachten te staan tijdens de bouw. De 

vraagt een nadere analyse en mogelijke aanpassingen.  

 

Figuur 2.7: Kozijntekening AKS (2 oktober 2015) 
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New Main organiseert onafhankelijk van de onderaannemers het verticale transport. Hij 

houdt daarbij rekening met de benodigde afmetingen. Beide onderaannemers schatten 

in dat besparingen mogelijk zijn, met de inzet van andere verticaal transportmiddelen. 

Men gaf aan geïnteresseerd te zijn om met de hoofdaannemer te zoeken naar een 

efficiënte verticaal transport. 

Afstemming binnen New Main 

Inkoper 

Bij de inkoper van W+E is nauwelijks bekend hoe het logistieke proces gaat verlopen, 

hoewel hij dit wel van groot belang acht voor de uitvoering van zijn werk. De W+E is 

namelijk afhankelijk van de voorzieningen die door B worden verzorgd. De 

communicatie hierover geschiedt pas na de contractvorming. Het is voor de W+E een 

grijs gebied hoe het verticale transport is geregeld. Als hier van te voren afstemming 

over zou zijn dan kunnen er beter inschattingen worden gedaan en kunnen 

onzekerheden bij de inkoper worden weggenomen. Als de inkoper meer kennis heeft 

over het logistieke proces zou hij dit mee kunnen nemen in de onderhandelingen en zou 

hij de risico’s van de leverancier/onderaannemer kunnen verminderen. Hoewel bij het 

inkoopgesprek altijd uitvoerders of projectmanagers aanwezig zijn, zien zij onvoldoende 

toe op de opname van logistiek in het contract. 

Uitvoerders 

De uitvoerders zouden vroeg in het inkoopproces betrokken willen worden bij het 

selecteren van onderaannemers. Zij noemen als eerste dat zij de ervaringen met 

onderaannemers vanuit het verleden willen gebruiken, ten tweede dat zij meer zicht 

willen hebben op de afspraken van de inkopers met de onderaannemers, omdat in hun 

ogen de inkopers vooral kijken naar de kosten en niet naar de logistiek, ten derde dat zij 

alternatieven voor de logistiek willen onderzoeken. Tot slot noemen zij dat de inkopers 

hun prioriteiten bij de uitvoeringsplanning hebben liggen en van mening zijn dat de 

inkopers geen prioriteiten in kunnen schatten met betrekking tot de uitvoering.  

Figuur 2.8: Prefab modules 6 meter 
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Voor de grote bouwkundige afbouwonderdelen wordt gedurende de tenderfase een 

aanvraag gedaan aan de hand van functionele-/conceptspecificaties op basis van de 

bouwplanning. Later in het project wordt het product verder gespecificeerd. Dan pas 

worden afwijkingen van het afgesloten contract duidelijk. De inkoper is soms niet meer 

op het project actief en de uitvoerders zijn gebonden aan de gemaakte afspraken.  

2.2.4 Operationele inkoopfunctie 

De operationele inkoopfunctie is opgebouwd uit drie stappen: bestellen, bewaken en 

evaluatie en nazorg. De problemen die zich hierbij voordoen zullen hierna worden 

beschreven aan de hand van deze stappen.  

Bestellen 

De uitvoerder/werkvoorbereider weet via de opgestelde contracten wat er ingekocht is 

en onder welke voorwaarden en condities. In het contract is vaak afgesproken dat de 

producten geleverd dienen te worden conform planning. Het afroepen, dat is het naar de 

bouwplaats laten komen van de leveringen, wordt verzorgd door de uitvoerders van 

B+W en de werkvoorbereiders van E.  

Bij de afroeper is niet van elk product bekend of dit al is ingekocht. Dit vraagt hij na bij 

de werkvoorbereider. In het contract is beschreven in welke week de leveringen 

gepland staan. Het is echter niet bekend wat de huidige bestelstatus van het product is. 

Om hier inzicht in te krijgen is er telefonisch contact met de leverende partij. In het 

werkvoorbereidersschema is opgenomen wanneer de productie gestart dient te worden. 

Aan de hand van dit schema is ook inzichtelijk wanneer de leverende partij producten 

gaat leveren. Er is echter geen gestandaardiseerde controle op de productie en het 

tijdspad van de partijen. Er wordt namelijk verondersteld dat de informatie 

vanzelfsprekend wordt geleverd vanuit beide partijen, vanwege het gemeenschappelijke 

belang. Dit  is echter niet schriftelijk vastgelegd.  

Door de werkvoorbereider van W+E worden inkoopoverzichten gemaakt van alle 

benodigde materialen. Deze lijsten worden gegenereerd uit het Revit model. Vanaf deze 

lijsten kan het aantal onderdelen afgelezen worden. Na controle kunnen de aantallen 

verwerkt worden in Acto. Er ontbreekt een automatische koppeling tussen het Revit 

model en Acto. Het direct uit de tekeningen genereren van de hoeveelheid benodigde 

materialen vergt een hoge kwaliteit van het tekenwerk. Er is een wens om alle aantallen 

uit het model te destilleren om zo de arbeidsproductiviteit te verhogen. In de praktijk 

blijkt dat er veelal nog handmatig wordt geteld vanaf de tekening waardoor het risico op 

fouten toeneemt. De werkvoorbereiders van W+E kunnen alleen het materiaal voor het 

eigen personeel direct aflezen uit Acto.  

Bewaken 

Aan de hand van de contracten zijn de producten in de eerste fase van de operationele 

inkoopfunctie besteld. Er dient gecontroleerd te worden of de leveringsafspraken en 

afspraken over de kwaliteit van de levering worden nageleefd.   
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De aannemer heeft in het contract opgenomen dat de onderaannemer op een bepaalde 

datum zal aanvangen met de productie op de bouwplaats en dat hij deze conform de 

planning uitvoert. De onderaannemers kunnen de logistieke handelingen van de 

productie op de bouwplaats inzichtelijk maken, maar de aannemer vraagt hier niet naar. 

Daardoor heeft de aannemer niet exact zicht op de progressie van de werkzaamheden. 

De aannemer is met name geïnteresseerd in de voortgang van de productie op de 

bouwplaats en niet in de benodigde logistieke handelingen die hieraan voorafgaan. De 

voortgang waarborgt hij door te monitoren op de bouwplaats en het uitvoeren van 

fabrieksbezoeken bij grote producenten/onderaannemers. De aannemer heeft geen 

inzicht in de productie/leveringen van specifieke producten door de fabriek van de 

onderaannemer en daarmee ook niet in mogelijke vertragingen/stagnaties die ontstaan 

in de toevoer van specifieke producten naar de verwerkplaats. De inkoper voorziet geen 

problemen in het niet halen van deadlines vanwege de boeteclausules die zijn 

opgenomen in het contract van New Main.  

De producten die worden besteld bij de Technische Unie (TU) worden de volgende dag 

geleverd. Dit hoeft niet gecontroleerd te worden. De uitvoerders moeten de verwerkte 

aantallen zelf bijhouden. Dit wordt niet teruggekoppeld in Acto omdat het als omslachtig 

wordt ervaren. In Acto kunnen deelleveringen worden opgenomen, maar dit is niet 

eenvoudig. De praktijk wijst uit dat er geen terugkoppeling plaats vindt over het correct 

aantal  bestelde producten. Er vindt namelijk geen automatische controle plaats.  

Evaluatie en nazorg 

De inkoper geeft aan alleen een rol bij de evaluatie en nazorg te hebben als er zich 

problemen hebben voorgedaan; er is geen sprake van een leveranciersprestatiemeting. 

De inkoper vindt het wel relevant om deze evaluatie in te voeren, zodat er een koppeling 

naar andere projecten plaatsvindt en dat niet nogmaals dezelfde fouten worden 

gemaakt. Vanuit de uitvoering wordt er vaak teruggekoppeld aan het einde van het 

project. In tegenstelling tot wat de inkoper beweert zeggen de uitvoerders dat zij met 

hem, en met de werkvoorbereider evalueren en ook met de leverende externe partijen. 

2.3 Informatiestromen logistieke proces 
In deze paragraaf wordt beschreven waar en waarom er zich problemen voordoen in het 

verstrekken van de informatie aan de juiste partijen. Er zal beschreven worden op welke 

wijze de benodigde informatiestromen tussen klant en leverende partij tot stand komen, 

welke problemen zich voor doen bij de informatieoverdracht van het transport van 

materiaal/materieel naar, op en van de bouwplaats en waar verbeteringen mogelijk zijn.  

2.3.1 Informatiestromen vóór transport  

In het initiële inkoopproces is afgesproken in welke maand de producten geleverd 

dienen te worden. In het bestelproces wordt door de werkvoorbereider met de 

leverende partij een globale planning gemaakt van de weken waarin producten geleverd 
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 dienen te worden. Tijdens het afroepen wordt het exacte levermoment bepaald. De 

planning van de levermomenten van grof- naar fijnmazig in de verschillende fasen van 

het inkoopproces is afgebeeld in Figuur 2.9. 

Leverdatum/-tijd  

De uitvoerder B+W en werkvoorbereiding E roepen de producten af bij de leverende 

partij. De uitvoerder E informeert de werkvoorbereider E hierover. Sommige leveringen 

kunnen vrij ingedeeld worden over de een dag, andere dienen exact gepland te worden. 

Voor het bepalen van het exacte levertijdstip vindt overleg plaats binnen het 

uitvoeringsteam van New Main. De W+E disciplines overleggen alleen bij tijdkritische 

leveringen. Deze worden door de W+E uitvoerders ingepland in het transportagenda 

van de B-aannemer. Als blijkt dat daardoor meerdere leveringen tegelijkertijd zijn 

ingepland wordt in mondeling overleg de agenda aangepast door de uitvoerders en niet 

door de werkvoorbereiders van E, omdat deze geen toegang hebben tot de agenda.  

De onderaannemer maakt een eigen planning van de leverdata en bespreekt deze met de 

uitvoerder van de aannemer. Vijf tot tien weken voor de gewenste leverdatum wordt 

afgesproken met de aannemer wanneer zijn producten geleverd kunnen worden. De 

onderaannemer schat de benodigde tijd in aan de hand van de hoeveelheid te 

transporteren goederen en op basis van eigen ervaringen. Na het vaststellen van de 

leverdata kan de  werkvoorbereider van de onderaannemer de producten van de fabriek 

en bij de leveranciers afroepen.  

Op het moment van afroepen wordt er telefonisch contact gelegd en volgt een 

bevestiging per mail. Uit de interviews blijkt dat er niet altijd een bevestigingsmail 

wordt verstuurd en dat daardoor het afroepen niet gecontroleerd kan worden. Eén van 

de projectmanagers zegt dat hij niet automatisch een kopie van de afgeroepen 

producten ontvangt en dat hij hierdoor moeilijk controle kan uitoefenen op de 

voortgang.  

Figuur 2.9: Voorbeeld hoe de finetunen van het levermoment gebeurt gedurende het inkoopproces 



C.W. Prins S081133 | 2 Huidige logistieke proces 42 

Contactgegevens  

Er wordt bij het plaatsen van een order vermeld dat de vrachtwagenchauffeur bij een 

vertraging contact dient op te nemen met de chef-monteur/uitvoerder. Ook dient Hij 

contact te leggen als de  leverlocatie onduidelijk is. Er wordt in de interviews meerdere 

malen gezegd dat de gegevens niet correct zijn of dat de contactgegevens op de leverbon 

ontbreken.   

Leverlocatie  

Voor het afroepen van de producten vindt er altijd een gesprek plaats tussen de 

werkvoorbereiders en uitvoerders over de wijze waarop de producten geleverd dienen 

te worden. Het blijkt dat bij de bestelling van de materialen niet exact vermeld wordt 

waar deze op de bouwplaats geleverd dienen te worden. Sommige materialen worden 

op het facturatieadres afgeleverd in plaats van op de bouwplaats. Geïnterviewden geven 

aan dat het wenselijk is dat leveringen gecodeerd per verdieping, per werkplek worden 

aangeleverd en dat deze direct naar de eindlocatie worden vervoerd. Tegelijkertijd 

wordt genoemd dat de materialen die op meerdere plaatsen verwerkt kunnen worden 

precies gecodeerd moeten zijn.   

Controle bestelling  

Verschillende geïnterviewden geven aan dat er bij het afroepen niet gecontroleerd 

wordt of het aantal producten correspondeert met de ingekochte hoeveelheden. Dit 

wordt pas geconstateerd bij de facturatie. De generieke materialen worden wekelijks 

besteld en de dag daarop geleverd. De  W uitvoerder en E werkvoorbereider bestellen 

per telefoon en mail; de B uitvoerder bestelt altijd per telefoon, omdat hij dan meteen 

kan controleren of de bestelde hoeveelheden daadwerkelijk geleverd kunnen worden. 

Het komt voor dat de levering niet compleet zijn, omdat de leverancier de benodigde 

hoeveelheden niet op voorraad heeft en er naleveringen nodig zijn om de bestelde 

hoeveelheden aan te vullen.  

Loswijze 

Het materieel benodigd voor het lossen van niet tijdkritische onderdelen wordt door de 

W+E vaak niet met de B overlegd met als gevolg dat de levering tussen andere 

werkzaamheden door naar de gewenste plaats vervoerd moet worden. Tijdkritische 

leveringen worden wel van te voren ingepland door de W+E-aannemers in overleg met 

de B. 

Onderaannemers geven aan dat het belangrijk is om af te stemmen over het benodigde  

materieel voor het lossen van de levering. Sommige onderaannemers kunnen dit op het 

afroepformulier vermelden, andere onderaannemers/leveranciers echter niet waardoor 

er soms niet goed gelost kan worden. Uit observatie is gebleken dat deze informatie niet 

wordt gedeeld met de aannemer en dat het afroepformulier niet wordt gebruikt door 

alle onderaannemers.  
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De leverende partij bepaalt hoe de producten gepakketteerd worden. De aannemer 

en/of onderaannemer gaat er standaard van uit dat de lading met een pompwagen met 

(lange) lepels gelost kan worden. Dit leidt bij leveringen soms tot problemen, omdat de 

afmetingen afwijken van de standaard. Daarnaast is het soms niet duidelijk wat de 

transporteenheden  zijn; sommige partijen werken met pallets en andere met  

laadmeters. 

2.3.2 Informatiestromen leveringen naar, op en van de bouwplaats  

Naar de bouwplaats 

Volgens geïnterviewden komt het voor dat de vrachtwagenchauffeur de ingang van het 

bouwterrein mist of niet kan vinden en dat de chauffeur niet op de hoogte is op welke 

plek hij de producten dient te lossen.  

Op de bouwplaats   

De chauffeur krijgt via de telefoon of van de portier te horen waar de producten  gelost 

dienen te worden. Hij brengt de producten zelf naar de verwerkplek of instrueert 

anderen de producten te vervoeren. In het geval een bouwplaatsmedewerker de 

producten in ontvangst neemt, draagt de uitvoerder de verantwoordelijkheid voor de 

producten. De producten worden naar de verwerkplaats getransporteerd of in de 

container gestald.  

De chauffeur weet aan de hand van leveringsbon welke producten hij bij zich heeft. Hij 

overlegt met de uitvoerder of met de in ontvangst nemende bouwplaatsmedewerker 

welke producten naar welke plek moeten worden gebracht. Meestal wordt op dat 

moment de losvolgorde bepaald.  

De uitvoerder van de aannemer is via de transportagenda en de onderaannemer via de 

telefoon op de hoogte gesteld wanneer de levering plaatsvindt. De 

bouwplaatsmedewerkers worden mondeling geïnformeerd over het transport. Soms 

wordt daaraan een plattegrond toegevoegd met de locatie waar de materialen/het 

materieel naartoe gebracht dienen te worden. De routing en verplaatsing wordt 9 van de 

10 keer aan het intellect van de desbetreffende bouwplaatsmedewerker overgelaten. Uit 

observatie blijkt dat de routing niet altijd efficiënt is. De bouwplaatsmedewerker is over 

het algemeen op de hoogte van de plaats waarnaar de producten vervoerd dienen te 

worden. Het komt ook voor dat het niet bekend is, omdat de locatie niet is aangegeven 

op de verpakking of omdat de mondelinge instructie onduidelijk is.  

De chef-monteur/uitvoerder/bouwplaatsmedewerker neemt het product in ontvangst 

en controleert of de gegevens op de leverbon corresponderen met de geleverde 

producten, of de inhoud van de geleverde pakketten kloppen en of de geleverde 

producten geen manco’s vertonen. Verschillende geïnterviewden verklaren dat deze  
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controle niet in alle gevallen plaats vindt, omdat de chef-monteur/uitvoerder/ 

bouwplaatsmedewerker prioriteit geeft aan andere werkzaamheden en/of 

veronderstelt dat de levering compleet is.  

De aannemer besteedt  zoals eerder genoemd veel van zijn werk uit aan 

onderaannemers. Deze onderaannemers besteden de montage vaak weer uit aan andere 

onderaannemers (onderonderaannemers). Om te zorgen dat ook deze partijen 

geïnformeerd worden, vindt er afstemming plaats in een startwerkbespreking. Dit 

gebeurt minimaal één keer per week. In dit overleg participeren de uitvoerders, chef-

monteurs, uitvoerders van alle onderaannemers/onderonderaannemers die 

raakvlakken met elkaar hebben. Het overleg is bedoeld om alle betrokkenen te 

informeren over de stand van de planning en de uit te voeren werkzaamheden.   

De onderaannemer nodigt de onderonderaannemer altijd voor aanvang van het project 

uit om toelichting te geven op de werkzaamheden van het project. Ook vindt er 

afstemming plaats over de wijze waarop de producten aangevoerd dienen te worden en 

op welke wijze de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kunnen worden. De 

informatie aan de onderonderaannemers vindt mondeling plaats. ‘Morgen komen er 

spullen.’ Deze personen beschikken echter niet over de details van de levering. Zij weten 

bijvoorbeeld niet of er 20 of 40 pallets komen.  

De uitvoerder/werkvoorbereider archiveert de leveringsbon analoog en niet digitaal. 

Het coderen vergt veel tijd, net als het doorsturen van de gegevens naar betrokken 

medewerkers. De administratieve afhandeling beslaat veel stappen en verloopt 

onoverzichtelijk.  

Van de bouwplaats  

Tijdens de interviews is de vraag over retourstromen en afvalstromen nauwelijks 

beantwoord. Materieel zoals europallets, haspels, karren en bokken worden (indien 

mogelijk) opgestapeld. Als er met volle leveringen materiaal wordt gebracht wordt het 

materieel direct mee teruggenomen. In het geval van kleinere leveringen wordt het 

materieel opgestapeld en wanneer er genoeg is om er een vrachtwagen mee te vullen of 

als het in de weg staat wordt de leverancier gebeld om het op te komen halen. Er zijn 

geen informatiestromen in kaart gebracht over de afvalstromen.  

2.3.3 Informatiestromen leveren verwerkplek 

De uitvoerders weten welke grote elementen geleverd worden en wanneer. Er blijkt niet 

altijd ruimte te zijn gereserveerd om de producten tijdelijk op te slaan.  

De meeste materialen worden meteen vervoerd naar een opslagplek nabij de 

verwerkplek. Volgens de geïnterviewden is het mogelijk om per activiteit aan te geven 

hoeveel m2 er nodig is. Het is echter niet eenvoudig om dit precies in kaart te brengen. 

Dit komt omdat de werkzaamheden per verdieping per dag sterk verschillen. De grote 

onderaannemers, zoals de binnenwandenleverancier en de plafonneur vinden het lastig 

om de benodigde m2 aan te geven. Er is afgesproken dat ze de beschikking hebben over 
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de gehele verdieping en dat er alleen andere partijen op die verdieping aanwezig mogen 

zijn die relevant zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Ze bezitten wel 

tekeningen waarop is aangegeven waar de producten opgeslagen dienen te worden. Aan 

de hand van de calculatienormen kan de productie per dag berekend worden. Zo hangt 

een monteur gemiddeld 40 meter kabelgoot per dag. Het is voor de aannemer van groot 

belang dat er voldoende voorraad en ruimte is opdat de productie niet stagneert. Voor 

de fijne afwerking is het moeilijk om in kaart te brengen waar werkzaamheden 

plaatsvinden, omdat deze vaak tegelijk plaatsvinden met de afwerking van andere 

disciplines waardoor partijen op elkaar staan te wachten. Het blijkt dat het voor partijen 

moeilijk is in te schatten hoeveel m2 opslag er nodig is voor een activiteit, zoals de 

luchtkanalen. 

De geïnterviewde onderaannemers geven aan dat zij voor New Main de producten voor 

één verdieping in drie keer afroepen om te voorkomen dat ze misgrijpen tijdens de 

montage. Door de grote hoeveelheid producten staat een deel van deze goederen in de 

weg. 

2.4 Afstemming en controle logistieke proces 
In deze paragraaf beschrijft waar en waarom zich problemen voordoen met het 

verkrijgen van een eenduidig, transparant en met alle partijen afgestemd logistiek plan 

binnen één bedrijf en tussen de verschillende bedrijven gedurende het logistieke proces.  

2.4.1 Afstemmen levermoment 

De bouwplaatstekening is continu aan veranderingen onderhevig door het  dynamisch 

karakter van een bouwproject. Elke dag wordt er geschaafd aan het plan. De 

bouwplaatstekening bevat ook statische elementen, zoals magazijncontainers, 

afvalcontainer, energievoorzieningen, waterput, torenkraan en liften. 

Transportschema/agenda 

De transportagenda is een agenda in Outlook waar alle uitvoerders en chef-monteurs 

van New Main hun vrachten kunnen inplannen (Figuur 2.10). De B-aannemer heeft 

daardoor zicht op de transportstromen op de bouwplaats. De werkvoorbereider van de 

E-aannemer kan echter geen leveringen in de transportagenda invoegen. Hij heeft 

namelijk geen toegang tot de agenda. De portier heeft toegang als lezer. Wanneer twee 

leveringen tegelijk zijn ingepland gaan de desbetreffende uitvoerders met elkaar 

bepalen hoe er wordt geleverd. De uitvoerder is verantwoordelijk voor het inplannen 

van de leveringen van zijn onderaannemer. De agenda heeft een slot, dat wil zeggen dat  

er één persoon is die veranderingen kan aanbrengen bij alle leveringen. Anderen 

kunnen alleen zelfgemaakte afspraken wijzigen. De portier dient bij niet ingeplande 

leveringen eerst contact op te nemen met de uitvoerders. In de agenda wordt naast het 

tijdstip ook de leveringslocatie aangegeven (Figuur 2.11).  
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Uit het testen van de agenda is gebleken dat er geen automatische melding wordt 

gegenereerd bij botsingen en dubbel geplande afspraken. Dat hierdoor blokkades 

optreden wordt bevestigd door één van de geïnterviewden. Leveranciers die dagelijks 

leveren zijn standaard opgenomen in de agenda. In de agenda wordt niet geregistreerd 

op welk tijdstip deze standaardleveringen plaatsvinden. Daarnaast blijkt uit observatie 

dat sommige leveringen niet zijn opgenomen in de agenda. De agenda signaleert niet als 

de maximale bezetting wordt overschreden. In de agenda kan als notificatie worden 

aangegeven als een route hierdoor of ten gevolge van een tijdelijke kraan wordt 

geblokkeerd. Een niet oplettende collega kan een levering inplannen ondanks de 

blokkadenotificatie. Uit observatie blijkt dat niet alle vrachtwagens aangemeld worden 

in de agenda en dat het aantal en het type vrachtwagens niet worden vermeld. 

 

 

Figuur 2.10: Transportagenda 7-13 december 2015 
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Opslag 

Uit de test van de agenda/bouwplaatstekening blijkt dat geen plaatsen zijn gereserveerd 

om producten tijdelijk op te slaan en ook geen plaatsen waar goederen gelost kunnen 

worden. Uit de interviews komt naar voren dat men graag een locatie toegewezen zou 

krijgen  waar gelost kan worden en/of een garantie krijgt dat er ergens gelost kan 

worden. De uitvoerders weten wanneer er leveringen zijn en waar ze de producten 

tijdelijk willen opslaan. Zij kunnen vanwege het veranderlijke karakter van de 

bouwplaats niet van te voren vaste losplaatsen aanwijzen. Er wordt daarom per situatie 

een plek aangeduid waar gelost kan worden. Uit het gesprek met DHL over het 

ticketsysteem is gebleken dat op New Main een entreecontrole- en exit controlesysteem 

wordt gebruikt. Hierdoor is precies inzichtelijk welke vrachtwagens zich op het 

bouwterrein bevinden. Het visualiseert echter geen verkeerstromen op de bouw en het 

kan niet controleren of er botsingen optreden op het bouwterrein.  

Onderlinge communicatie  

Uit de interviews komt naar voren dat W+E-aannemers meer zouden willen afstemmen 

met de B-aannemer die verantwoordelijk is voor het transport. Er worden twee 

belangrijke redenen genoemd. Bij kleinere leveringen gaan de W+E-aannemers er vanuit 

dat een levering er ‘altijd wel even tussen door kan’. De tweede reden is dat de W+E- 

aannemers moeten wijken voor de B-aannemer die andere activiteiten gelijktijdig heeft 

gepland en hierover niet heeft gecommuniceerd met de W+E-aannemers.  

Niet geplande leveringen  

Soms dienen zich onaangekondigde leveringen aan of leveringen duren langer dan de 

gereserveerde tijd in de agenda, waardoor het geplande logistieke proces stagneert. 

Leveringen met busjes zorgen voor een verstoring, omdat deze niet in de agenda zijn 

opgenomen en het lossen verhoudingsgewijs veel tijd in beslag neemt.   

Figuur 2.11: Leverlocaties 



C.W. Prins S081133 | 2 Huidige logistieke proces 48 

Inschatten tijd  

Uit de interviews blijkt dat er op bouwprojecten soms gebruik wordt gemaakt van een 

ticketsysteem de inschatting van de tijd niet precies genoeg is geweest en dat er geen 

buffer in de planning is opgenomen om bij stagnatie de planning aan te kunnen passen.  

2.4.2 Afstemming te leveren producten 

Bij de functionarissen die verantwoording dragen voor het afroepen is bekend wanneer 

de eigen producten geleverd worden en welke producten dit betreft. Er ontstaat echter 

vertroebeling doordat de verschillende aannemers en onderaannemers, die actief zijn 

binnen New Main, deze informatie onvoldoende met elkaar delen en niemand binnen 

New Main de verantwoordelijkheid is toegekend deze informatie overzichtelijk in beeld 

te brengen. Hierdoor is het niet mogelijk om leveringen te controleren.  

Deze kink in de kabel van het logistieke proces doet zich ook voor bij de 

onderaannemers. Het is bij hen alleen in grote lijnen bekend welke onderdelen er 

geleverd worden. Bij de ontvangende medewerkers van de onderaannemers is enkel 

bekend dat er een levering plaats vindt, maar zijn niet op de hoogte van de hoeveelheid 

en de inhoud van de transporteenheden. Op kantoor wordt aan de voorman van de 

onderonderaannemer mondeling gecommuniceerd dat hij morgen een levering 

ontvangt.  

De aannemer is niet op de hoogte welke materialen er door de onderaannemer op welk 

moment geleverd worden. De aannemer is hierin ook niet geïnteresseerd, omdat hij de 

verantwoordelijkheid voor de logistieke organisatie en uitvoering heeft uitbesteed aan 

de onderaannemer. De onderaannemer tracht de producten zo efficiënt mogelijk en met 

minimale kosten te vervoeren. Hoe de producten van het bouwonderdeel worden 

vervoerd wordt veelal op het moment van het vervoeren pas bepaald. Hiervoor is geen 

overzicht of tool ontwikkeld. Het gevolg hiervan is dat bij de onderaannemer bekend is 

welke producten geleverd dienen te worden, maar niet in welke levering de producten 

zich precies bevinden.  

2.4.3 Afstemming en controle levermoment 

In de overeenkomst tussen de bestellende en leverende partij is besproken dat er 

contact dient opgenomen te worden bij stagnatie in het productieproces, wanneer de 

vrachtwagenchauffeur het bouwterrein nadert en in het geval hij vertraging oploopt. 

Tijdens het participerend observeren is geconstateerd dat de chauffeurs dit sporadisch 

doen. De geïnterviewden bevestigen dat de afstemming verbetering behoeft.   

De aannemer controleert alleen bij tijdkritische leveringen en bij belangrijk transport 

met geringe handelingstime of er stagnatie in het logistieke proces optreden. Bij deze 

uitzonderlijke transporten wordt er door de werkvoorbereider/uitvoerder telefonische 

contact gelegd om te controleren of alle zaken omtrent de levering volgens afspraak en 

planning verlopen. Deze extra controle vindt plaats op eigen initiatief van de 
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werkvoorbereider/uitvoerder. De aannemer gaat er normaliter vanuit dat er zich 

zonder tegenbericht geen stagnaties in het leveringsproces hebben voorgedaan. 

2.4.4 Afstemming verwerkplek 

Het is op dit moment niet inzichtelijk hoe de logistieke processen op een verdieping 

verlopen, terwijl men hier wel grote behoefte aan heeft. Men wil graag inzicht hebben in 

wie, wat, waar precies doet en naar welke verwerkplek de producten uit een specifieke 

vrachtwagen vervoerd dienen te worden.  

Afstemming vindt plaats tussen de uitvoerders van de verschillende bedrijven tijdens 

het mondelinge uitvoerdersoverleg/coördinatieoverleg. De afstemming tussen de 

verschillende partijen verloopt altijd via de hoofdaannemer. De onderaannemers 

informeren de aannemer wanneer zij de producten willen transporteren, zodat hij dit 

kan afstemmen met de betrokken partijen.  

Er worden twee belangrijke problemen genoemd bij de afstemming op de verwerkplek.  

Ten eerste: het niet nakomen van gemaakte afspraken. Bijvoorbeeld de E-aannemer 

geeft aan dat hij een kabelgoot gaat ophangen en dat hieronder niets geplaatst mag 

worden. Vervolgens blijkt bij het uitvoeren van de werkzaamheden dat de 

gereserveerde ruimte niet beschikbaar is vanwege de opslag van materialen van een 

andere onderneming. Ten tweede wordt de benodigde ruimte voor opslag onderschat. 

Er wordt vaak alleen gekeken naar de verwerkingsruimte van producten en niet naar de 

benodigde hoeveelheid vierkant meters voor opslag.  

Men vindt het belangrijk dat er afstemming is over toekenning van de werkgebieden in 

de verschillende periodes, zodat duidelijk is wanneer een gebied beschikbaar is voor de 

timmerman, de plafonneur, de loodgieter en de elektricien. Ook dient er zoals in 

paragraaf 3.4 besproken is een bufferruimte gereserveerd te worden om stagnatie op te 

kunnen vangen en versnellingen van het proces mogelijk te maken. 

Zoals al in paragraaf 4.3 is beschreven dat de hoofdaannemer niet op de hoogte is welke 

producten een onderaannemer aanlevert op een bepaald moment, terwijl het bij 

sommige producten essentieel is. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de aannemer 

weet dat het door omstandigheden niet mogelijk is om op maandag de sprinklerplaten 

te transporteren, zodat de aannemer hier op kan anticiperen om bijvoorbeeld 

vertragingen te voorkomen.  

Onderaannemer vertelt niet aan elke aannemer of hij stagnatie op gaat lopen. Dit hangt 

o.a. af van de relatie met de aannemer en het vertrouwen in de aanpak van de aannemer.  

Volgens de onderaannemer wordt er in de meeste gevallen open kaart gespeeld over 

stagnatie  op de verwerkplek.  
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Onderaannemers 

Door de grote onderaannemers wordt gedurende de initiële inkoopfunctie vastgelegd op 

welke momenten zij de beschikking hebben over de lift. De onderaannemers geven aan 

dat zij de producten voor een verdieping in drie keer aanleveren. Door de grote 

hoeveelheid producten staat een deel van de goederen in de weg. Zij geven aan dat zij 

alleen verder kunnen als hun product helemaal gereed is. Het verder opdelen van de 

vrachten is volgens de onderaannemers mogelijk, alleen moet de lift dan iedere dag 

gebruikt kunnen worden. Dit vraag om correcte afstemming.  

Sommige onderaannemers werken met formulieren waarop de werkvoorbereider/ 

uitvoerder kan aangeven wanneer hij een verreiker nodig heeft. Over de inzet van 

materieel en hulpmiddelen voor horizontaal en verticaal transport wordt niet gekeken 

naar een gezamenlijke inzet. Er wordt in de huidige situatie niet door de B-aannemer 

en/of de onderaannemers gekeken of een andere onderaannemer in de betreffende 

week een heftruck of hoogwerker nodig heeft.  

Het afvoeren van het afval/restmaterialen is nog niet onderling afgestemd. Volgens de 

geïnterviewden dienen hier  harde afspraken over gemaakt te worden. Er dient rekening 

gehouden te worden met pieken zoals het begin, het einde van de werkdag en de 

schaftmomenten.  

2.5 Deelconclusie 
In dit hoofdstuk is beschreven: waar en waarom er zich problemen voordoen in het 

inkoopproces, in welke fase van het inkoopproces het materiaal/materieel zich bevindt 

en of dit volgens de planning verloopt, hoe de benodigde informatie aan de juiste 

partijen is verstrekt en hoe een eenduidig, transparant en met alle partijen afgestemd 

logistiek plan binnen het bedrijf en tussen bedrijven tot stand komt.  

Initiële inkoopproces  

Tijdens het initiële inkoopproces komt het logistieke proces nauwelijks aan bod. Het 

wordt gezien als onderdeel van het operationele inkoopproces. De verandering van het 

uitvoeringsplan van New Main en de samenwerking met DHL is niet gecommuniceerd 

met de onderaannemers waarmee al een contract was afgesloten. Daarnaast zijn niet in 

alle contracten met de onderaannemers de maximale afmetingen en gewichten van de te 

transporteren onderdelen voldoende gespecificeerd. De integrale benadering binnen het 

project EPO is niet optimaal. Zo draagt de bouwkundig aannemer zorg voor het verticale 

transportmaterieel, maar houdt hierbij alleen rekening met de gestelde eisen en niet 

met optimale inzet voor de gehele supply chain. Daarnaast krijgt hij niet de benodigde 

input over gemaakte afspraken vanuit de W- en E aannemer. Daarenboven wordt bij het 

opstellen van contracten niet gekeken wanneer partijen het verticaal transport willen 

gebruiken en worden er contacten afgesloten zonder kennis over het logistieke proces 

met de hierbij benodigde transportmiddelen. Dit kan veroorzaakt worden door 

gebrekkige integrale communicatie binnen de inkoopafdeling, binnen de 

werkvoorbereiding of door onvoldoende inzicht in de contractuele afspraken.  
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Operationele inkoopfunctie  

Door het ontbreken van één overzicht is er bij het afroepen niet van elk product bekend 

of deze al is ingekocht. Ook ontbreekt een overzicht van de huidige bestelstatus van 

producten. Er is geen gestandaardiseerde controle op de productie en het tijdspad van 

de leverende partijen. De aannemer heeft geen inzicht in de leveringen van de fabriek en 

mogelijke vertragingen/stagnaties in het proces. Tevens is er geen zicht op de exacte 

productie van onderaannemers op de bouwplaats waardoor er geen uitspraak gedaan 

kan worden over de progressie van de werkzaamheden.  

Informatiestromen vóór transport   

Niet alle producten worden via de mail afgeroepen en in één overzicht weergegeven 

waardoor controle van de afroep door een ander dan de afroepende persoon omslachtig 

is en soms zelfs niet mogelijk. De W+E-aannemers melden alleen tijdkritische 

leveringen, waardoor het reservering voor het gebruik van transportmaterieel voor veel 

producten niet gebeurt.  

Bij het plaatsen van de order door de aannemer is niet in alle gevallen bij de leverancier 

bekend waar de producten geleverd dienen te worden, wie de contactpersoon is en welk 

materieel benodigd is op de bouwplaats. Er wordt op voorhand van een bestelling niet 

altijd gecontroleerd of de leverancier de producten kan leveren en/of in de juiste 

hoeveelheden en er is geen controle of de aantallen/producten corresponderen met de 

ingekochte producten.  

Informatiestromen leveringen naar, op en van de bouwplaats   

Het is voor vrachtwagenchauffeurs niet altijd duidelijk waar de ingang van het 

bouwterrein is en op welke plek hij de producten dient te lossen. De 

bouwplaatsmedewerkers worden mondeling geïnformeerd over het transport, soms 

met behulp van een plattegrond. Hierdoor is niet altijd bekend waarnaar de producten 

vervoerd dienen te worden en wat de meest efficiënte route is. De producten worden 

niet in alle gevallen gecontroleerd, omdat de desbetreffende medewerker prioriteit geeft 

aan andere werkzaamheden en/of veronderstelt dat de levering compleet is. Ook vindt 

er geen terugkoppeling plaats of de geleverde producten de bestelde producten zijn, met 

de controle wordt enkel vastgesteld of de leveringen corresponderen met de leverbon. 

De bouwplaatsmedewerkers worden niet altijd geïnformeerd over inhoud en omvang 

van de levering. Er zijn weinig informatiestromen met betrekking tot het retourneren 

van producten en geen over het afvoeren van het afval.  

De uitvoerder/werkvoorbereider archiveert de leveringsbon analoog en niet digitaal. 

Het afhandelen van de bestelling bestaat uit veel administratieve handelingen en 

verloopt onoverzichtelijk.  

Informatiestromen verwerkplek  

Er blijkt niet altijd een ruimte te zijn gereserveerd om de producten tijdelijk op te slaan 

soms omdat er nog geen inschatting gemaakt is van de benodigde aantal vierkante 

meters per activiteit, terwijl dit wel nodig is om het proces te structureren. Grote 
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onderaannemers roepen vaak grote delen af om niet mis te grijpen tijdens de montage. 

Het gevolg hiervan kan zijn dat andere partijen en zijzelf hier hinder van ondervinden 

Afstemming levermoment 

Het afstemmen van de leveringen op de bouwplaats verloopt nog niet volgens een 

controleerbaar en beheersbaar proces, ondanks dat de wens hiernaar groot is.  Er wordt 

onvoldoende afgestemd tussen de verschillende partijen over het moment van levering: 

leveringen worden tegelijkertijd ingepland, leveringen van leveranciers die dagelijks 

leveren worden niet ingepland, leveringen worden niet ingepland, er is niet bekend 

hoeveel vrachtwagens op het terrein kunnen, er is geen automatische melding bij 

blokkades, het type vrachtwagen is niet bekend. Daarnaast wordt er in de planning 

onvoldoende rekening gehouden met het lossen van vrachtwagens en de opslag van 

goederen op het bouwterrein. Er is onvoldoende afstemming over de los-/opslaglocatie.  

Afstemming te leveren producten 

Er is geen overzicht dat weergeeft welke producten op welk moment geleverd worden 

doordat deze informatie onvoldoende met elkaar wordt gedeeld. Door het ontbreken 

van een overzicht kan er alleen gecontroleerd worden of de leveringen corresponderen 

met de leverbon en niet of de inhoud van de levering overeenkomt, met de afspraken en 

de planning.  

Afstemming en controle levermoment 

Er vindt enkel op eigen initiatief en bij bijzondere leveringen controle plaats of de 

leverende partij de producten op tijd kan leveren. De aannemer gaat er zonder 

tegenbericht vanuit dat er volgens planning wordt geleverd. Bij specifieke kritieke 

leveringen wordt soms op eigen initiatief gecontroleerd of de afspraken worden 

nagekomen.  

Afstemming verwerkplek 

De aannemer heeft geen inzicht in de verwerkplek/opslagplek waar de onderdelen van 

een levering naar toe getransporteerd dienen te worden en wanneer, hij weet ook niet 

hoe de logistieke processen op een verdieping verlopen, terwijl men hier wel behoefte 

aan heeft. Daarnaast verzuimen leveranciers soms de stagnaties te melden bij de 

aannemer. Er vindt tussen de partijen op de bouwplaats geen afstemming  plaats over 

een gezamenlijke inzet van transportmaterieel op het project. Hierdoor worden er 

hogere kosten gemaakt. Er is nog geen afstemming over retour- en afvalstromen van de 

bouwplaats.  
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3 Beschikbare methodes en systemen logistiek 

proces 

Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt dat het logistieke proces verbeterd kan worden en 

meer gestructureerd en gecontroleerd verloopt. De informatieoverdracht is nauwelijks 

geautomatiseerd en de informatie is niet precies genoeg geformuleerd. Ook blijkt dat er 

problemen optreden bij de afstemming tussen partijen binnen de zelfde supply chain 

gedurende het inkoopproces. De gemaakte afspraken zijn moeilijk terug te vinden, mede 

doordat de informatie vaak mondeling wordt overgedragen. Gelijksoortige problemen in 

het inkoopproces worden door Van Weele (2007) genoemd. Net als bij Van Weele is 

geconstateerd dat producten onvoldoende worden gespecificeerd, er geen eenduidige 

omschrijving wordt gehanteerd, specificaties onnodig complex zijn, de 

materiaalplanning regelmatig wordt gewijzigd zonder dat alle partijen hiervan op de 

hoogte zijn, de logistieke basisinformatie niet up-to-date is en dat er onvoldoende 

integratie van inkoop in de goederenstroombesturing is.   

Om te onderzoeken hoe deze problemen in andere industrieën en in de bouw worden 

opgelost wordt in dit hoofdstuk door middel van literatuurstudie onderzocht wat de 

relevante beschikbare bedrijfskundige/ ICT systemen en -methodes bij andere 

industrieën en de bouw. De selectiecriteria die gebruikt: toepasbaar in de praktijk, 

draagt bij aan een gereguleerd controleerbaar proces, toepasbaar in de bouw, 

bewerkstelligt bedrijfsoverstijgende integratie, reduceert inzet van materiaal/materieel 

en verlaagt het aantal niet-vaktechnische manuren en leidt tot een daling van de kosten.  

3.2 Logistieke systemen en logistieke methodes 
Hierna volgt een overzicht van beschikbare bedrijfskundige systemen en methodes uit 

ander industrieën die informatiestromen, afstemming van interne bedrijfsvoering en 

afstemming  in de supply chain structureren en optimaliseren gedurende het 

inkoopproces.  

3.2.1 Electronic Data Interchange  

Het Electronic Data Interchange (EDI) richt zich op een gecontroleerde, traceerbare en 

controleerbare datauitwisseling tussen betrokken partijen. Goor (2008) definieert dit 

als volgt”: ‘Onder Electronic Data Interchange (EDI) verstaan we de elektronische 

uitwisseling zonder menselijke interacties van gestructureerde en genormeerde 

gegevens tussen computers van de bij een handelstransactie betrokken partijen’. Het 

systeem verloopt geheel automatisch en papierloos. EDI verwerkt o.a.: orders, 

leveringsschema’s, transportschema’s, facturen en verzekeringsdocumenten. Volgens 

Goor (2008) zijn de voordelen van een EDI in vergelijking met een traditionele niet –

elektronische- informatiedeling: de snelheid wordt verhoogd door goederenstroom en 

informatiestroom te scheiden; door het elektronisch karakter kunnen leveranciers en 

afnemers 24/7 met elkaar communiceren; doordat de informatie slechts één maal wordt 
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ingevoerd neemt de kans op fouten substantieel af; de efficiëntie wordt verhoogd door 

vermindering van het  aantal handelingen.  

3.2.2 Warehousemanagementsystemen  

Een warehousemanagementsystem (WMS) is een softwaresysteem dat de materiaal- en 

informatiestromen binnen een magazijn organiseert. Een WMS controleert, monitort en 

optimaliseert het warehouse en de distributie van de producten. Het doel van dit 

systeem is de foutmarges te verkleinen en het proces efficiënt te laten verlopen. Een 

WMS heeft de volgende belangrijke magazijnfuncties: 

• Inslagfunctie: Bij de inslag adviseert het WMS waar de producten zo efficiënt 

mogelijk opgeslagen kunnen worden. Het is niet noodzakelijk dat deze adviezen 

vooraf gepland zijn. Het systeem genereert een instructie voor de 

magazijnmedewerker waar het product opgeslagen dient te worden.  

• Opslagfunctie: gedurende de inslag is door het WMS bepaald waar het product 

opgeslagen dient te worden. De opslag stelt automatisch vast of de producten passen 

in de toebedeelde opslagplek. WMS plant en optimaliseert de beschikbare capaciteit. 

• Uitslagfunctie: het WMS genereert de optimale pikordevolgorde met maximale 

efficiëntie. Als bij het ordepikken blijkt dat een product niet op de toebedeelde 

locatie wordt dit automatisch gemeld en aangepast voor volgende orders.  

Van alle uitgevoerde opdrachten wordt door het systeem bijgehouden wie deze 

handelingen heeft uitgevoerd en of er zich complicaties hebben voorgedaan. In het geval 

er gebruik wordt gemaakt van barcodes kan ook de tijd en de handelingsduur worden 

geregistreerd. Bij geavanceerde systemen is het mogelijk de voorraden online weer te 

geven. Uit het WMS wordt managementinformatie gedestilleerd. Om het proces te 

kunnen optimaliseren zijn data nodig van de verschillende processtappen. Deze 

informatie wordt door middel van metingen vastgesteld. De metingen richten zich o.a. 

op compleetheid, tijdigheid en kwaliteit. Van de voorraad worden de standen, 

bezettingsgraden en voorraadrotaties weergegeven; van het magazijnbeheer de 

informatie over de bezettingsgraden. (Goor, 2008 & Elbe, 2015) 

Figuur 3.1: Schematische weergave werkwijze EDI 
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3.2.3 Transportmanagementsystemen  

Een transportmanagementsysteem (TMS) is een softwaresysteem dat transportdiensten 

inkoopt, optimale routes plant, registratie bijhoudt en de uitvoering van de planning 

voor zijn rekening neemt. Dit heeft de beheersing van de transportfunctie als doel, 

hetgeen tot  vermindering van de logistieke kosten kan leiden.  

Het transport bestaat uit verschillende fases. Ten eerste wordt onderzocht op welke 

wijze het transport plaatsvindt. Aansluitend wordt het transport, de rit en route 

ingepland, afgestemd en bevestigd. Daarna wordt gecontroleerd of de uitvoering 

correspondeert met de planning. Bij vertraging wordt de planning aangepast en worden 

de betrokken partijen automatisch door het EDI op de hoogte gesteld. Er vindt 

vervolgens controle plaats van de lading. De ontvanger wordt door middel van Tracking 

and Tracing, mobiele communicatie en EDI op de hoogte gesteld van de locatie, de status 

van de levering en het tijdstip van levering. Dit alles draagt bij aan de optimalisatie van 

de distributie, snellere en eenvoudigere opstellen van een plan en input van de 

managementinformatie. (Goor, 2008 & Elbe, 2015) 

3.2.4 Verbindende software  

Veel bedrijven gebruiken een Enterprise Resource Planning 

(ERP). Het is een bedrijfskundige softwarepakket dat 

besluitvorming binnen een onderneming ondersteunt (Goor, 

2008). Deze software wordt voornamelijk gebruikt bij grote 

ondernemingen. Kleinere bedrijven werken vaak met een 

Production Planning System (PPS). Beide systemen richten 

zich op de planning, de communicatie en het managen van de 

taken. De kracht van de systemen is gelegen in het verbinden 

van het WMS en TMS. Het geeft de mogelijkheid om bestaande 

informatie en technieken binnen een bedrijf te verbinden. 

(Elbe, 2015) 

3.2.5 Supply Chain Management  

Binnen de bedrijfskunde wordt er veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de 

logistieke handelingen binnen een schakel (interne bedrijfskunde). Dit kan bijvoorbeeld 

met de hiervoor beschreven ERP-, WMS- en TMS- systemen. Supply chain management 

(SCM) overstijgt de interne bedrijfskunde, omdat het zich richt op het optimaliseren van 

de gehele keten, de integratie van informatie-, goederen- en geldstromen. SCM richt zich 

op alle logistieke planning en uitvoering van de inkoop, de productie en de fysieke 

distributie. Dit beslaat alle schakels van het winnen van de grondstof tot en met het 

afleveren van de bestellingen en het retourneren van de afvalstromen. (Goor, 2008 & 

Elbe, 2015) 

Figuur 3.2: Schematische 

weergave werkwijze ERP 
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SCM zorgt voor het verminderen van de barrières tussen de verschillende schakels. 

Logistieke activiteiten worden zodanig afgestemd dat het als één organisme 

samenwerkt. Daarvoor is één informatiesysteem nodig. Het doel van het SCM is om het 

serviceniveau te verhogen en de logistieke kosten te verlagen. Dit laatste kan 

bewerkstelligd worden door de complexiteit te verlagen. (Goor, 2008) 

Alvorens de kosten van de hele keten te inventariseren dient er van elke schakel 

onderzocht te worden welke logistieke kosten eraan zijn verbonden wat betreft 

voorraad- magazijn- en transportkosten. (Goor, 2008)   

Er zijn vier vormen van integratie te onderscheiden.  

• Fysieke integratie. Dit richt zich op het verminderen van efficiencyverliezen in 

handling en transport. Een voorbeeld hiervan is het werken met een 

gestandaardiseerde basismaat.  

• Informatie-integratie. Hierbij wordt de informatie van de organisatie gedeeld met de 

benodigde partijen door middel van EDI.  

• Besturingsintegratie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van managementinformatie uit 

andere schakels van de keten.  

• Grondvormintegratie. Hierbij wordt een deel van de sturende activiteiten bij een 

andere partij in de schakel ondergebracht. Het betreft de overdracht van logistieke 

planningstaken. (Goor, 2008) 

Figuur 3.4: Schematische weergave werkwijze tussen SCM, ERP, WMS en TMS,  Elbe (2015) 

Figuur 3.3: SCM versus bedrijfskunde, Goor (2008) 



C.W. Prins S081133| 3 Beschikbare methodes en systemen logistiek proces 57 

Er zijn voorbeelden bekend van implementatie van SCM in de bouw. De problemen die 

zich hierbij voor hebben gedaan zijn veroorzaakt door de hoge fragmentatie, gebrek aan 

vertrouwen, gebrek aan informatie-uitwisseling en moeilijkheden bij het ontwikkelen 

van een gezamenlijk  informatiemodel (Chin, 2010). De implementatie van SCM in de 

bouw wordt bemoeilijkt doordat op elk bouwproject de samenstelling van het 

bouwteam, haar onderaannemers en samenwerkende partijen anders is opgebouwd.  

3.2.6 Just in time-management  

Just in time-management (JIT) veronderstelt de aanwezigheid van alle producten op het 

moment dat deze nodig zijn in het productieproces. Bovendien zijn alle leveringen 

´vraaggestuurd’, d.w.z. er is geen sprake van voorproductie. Dit vergt kennis over de 

exacte benodigde hoeveelheden. Er wordt bij JIT alleen gebruik gemaakt van de 

minimaal benodigde inzet van ruimte, appratuur, materialen en arbeidsuren. Extra inzet 

wordt gezien als verspilling. Een ander belangrijk uitgangspunt van JIT is 

kwaliteitswaarborging. Bij elk kwaliteitstekort is er sprake van verstoring van het 

proces. JIT vereist een productie zonder fouten en een goede samenwerking binnen de 

supply chain.  (Weele, 2007 & Maref, 2011) 

Bij JIT vinden de leveringen gefaseerd plaats over de tijd om op deze wijze de voorraden 

te minimaliseren. Alle contracten die worden gesloten zijn voor langere duur. De 

leverancier krijgt periodiek doorgegeven wat en hoeveel er wanneer geleverd dient te 

worden. De extra transportkosten die dit genereert dienen op te wegen tegen de 

besparing in voorraadkosten. Het afroepen van de materialen gebeurt door middel van 

geautomatiseerde informatiesystemen. Er vind continu evaluatie plaats om een optimale  

samenwerking, prijs en kwaliteit te bewerkstelligen. (Weele, 2007 & Maref, 2011) 

Nadeel van JIT is dat er hoge kosten ontstaan ten gevolge van het opheffen van de 

stagnatie door kwaliteitsfouten. Een ander nadeel is dat partijen afhankelijk van één 

afnemer zijn doordat langlopende contracten met één partij zijn afgesloten. Daarnaast 

kost het veel tijd en geld om een JIT te implementeren in een bedrijf. (Weele, 2007 & 

Maref, 2011) 

3.2.7 Voorraadbeheer  

Voorraden leggen beslag op de geldstromen van ondernemingen. Daarom is het voor 

een onderneming van belang om zicht te hebben op de kosten die dit met zich mee 

brengt. De kosten zijn op te delen in: bestelkosten, voorraadkosten en 

neeverkoopkosten. (Goor, 2008) 

• Bestelkosten beslaan alle administratieve kosten die gemaakt worden voor het 

plaatsen in het gehele bestellingsproces (van voorbereiding tot opslag bij de 

bestellende partij). De bestelkosten bedragen tussen de €50,- en €200,- per 

bestelling.  

• Voorraadkosten worden veroorzaakt door drie type kosten: rente, ruimte en risico. 

Kosten voor rente hebben betrekking op het aantrekken van vreemd vermogen of 
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het mislopen van geld door het niet renderen van het eigen vermogen. De 

rentekosten kunnen benaderd worden met de WACC (Weighted Avarage Cost of 

Capital). Deze is afhankelijk van de wijze van financiering die gebaseerd is op de 

financieringsstructuur van de onderneming. In Nederland ligt de WACC tussen de 8-

15%.  De kosten voor ruimte zijn de kosten die gemaakt worden voor de opslag van 

de voorraad. De exacte waarde is moeilijk in kaart te brengen. De kosten voor het 

magazijn kunnen een indicatie vormen voor de ruimtekosten. De kosten aan risico 

kunnen voortkomen uit preventie– en correctieve kosten. Binnen de preventieve 

kosten vallen de verzekeringspremies voor brand en diefstal. Binnen de correctieve 

kosten vallen het incourant worden en de schade door verkeerde handeling. In Tabel 

5.1 is een overzicht van de kosten op voorraad. (Durlinger, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Neeverkoopkosten worden ook wel Out-of-stock genoemd. Voor de leverende 

partij kan het verkopen van nee zorgen voor verkoopverlies en het verliezen van 

klanten. Daarom is het van belang te indiceren hoeveel kans er bestaat dat een 

product besteld wordt.  

Als de kosten in kaart zijn gebracht kan berekend worden hoe de geldstromen het best 

ingezet kunnen worden en welke voorraden vereist zijn voor een optimale 

bedrijfsvoering.  

Tabel 3.1: Kosten voorraad, Durlinger (2013) 

Figuur 3.5: Voorraadkosten, Goor( 2008) 
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3.2.8 Vendor Managed Inventory  

Vendor Managed Inventory (VMI) is een programma dat continu informatie uitwisselt 

tussen de inkopende partij en de leverende partij, waardoor de laatste in staat is de 

huidige voorraad op locatie te beheren en aan te vullen waar nodig. Het programma 

beheert de goederenstromen. De leverende partij voorspelt, plant, bestelt en levert. De 

inkopende partij hoeft zijn voorraad dus niet meer te beheren. EDI is onderdeel van het 

VMI proces en zorgt voor de uitwisseling van data van inkooporders, facturen, 

vrachtbrieven, overschrijvingen en bevestigingen. Door gebruik van een VMI zijn de 

voorraden klein, de doorlooptijden kort, de transportkosten laag en de menselijk fouten 

uitgebannen en is de servicegraad verbeterd. Omdat het systeem veronderstelt dat 

partijen elkaar vertrouwen kunnen er problemen ontstaan als partijen terughoudend 

zijn met het delen van alle bedrijfsinformatie. (Weele, 2008) 

3.3 Bouwlogistieke systemen/methodes 
Hierna volgt een weergave van ontwikkelde systemen die de informatiestromen en 

afstemming van verschillende supply chains structureren en optimaliseren in de bouw.  

3.3.1 Controltower 

Een controltower (Cross chain control center (4C)) is een centrum van waaruit de regie 

wordt gevoerd voor de bouwlogistiek van verschillende supply chains. Het doel van de 

controltower is het optimaal afstemmen van de bouwlogistiek van met name de fysieke 

goederenstromen en de daarbij behorende informatiestromen. Het vertoont veel 

overeenkomsten met een SCM. Door gebruik van een controltower bij de voorbereiding 

van de bouwlogistiek wordt er een advies gegeven over het logistieke proces naar, op en 

van de bouwplaats. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een referentiebibliotheek 

en een nog in ontwikkeling verkerend rekenmodel. De logistieke processen op een 

bouwplaats verschillen nauwelijks van die van andere branches, behalve de planning 

van de aanvoer van producten en de locatie van de verwerkplaats. Zowel de planning als 

de verwerkplaats zijn onderhevig aan veranderingen (Ludema, 2015 & TNO, 2013). 

Om tot een ontwerp van een controltower te komen dient de wijze van 

informatieverstrekking bekend te zijn. Voor het optimaliseren van de 

informatieverstrekking en afstemming tussen bedrijven kan er gebruik worden gemaakt 

van  ICT-systemen. ICT-systemen maken het mogelijk analyses en evaluaties uit te 

voeren.  

Om de systemen tot hun recht te laten komen dient er aan drie eisen te worden voldaan:  

de informatie is correct, tijdig, op de juiste manier verstrekt, de organisatie is niet bang 

voor veranderingen, gelooft in SCM en er is sprake van een goede relatie tussen de 

bedrijven. Door digitalisering kan de informatie eenvoudig, snel en accuraat aan alle 

partijen worden gedeeld. (Ludema, 2015 & TNO, 2013) 
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3.3.2 Building Information Model  

Een Building Information Model (BIM) is een digitaal model dat het 3D ontwerp van het 

gebouw visualiseert, waaraan de informatie over de verschillende onderdelen van het 

gebouw is gekoppeld. Volgens Ludema (2015) kan het BIM model een bijdrage leveren 

aan de integratie van het ontwerp, productie en de logistieke processen. Wanneer er 

zich wijzigingen voordoen in het ontwerp of gedurende de productie kunnen deze door 

middel van het BIM model worden gecommuniceerd aan alle belanghebbende partijen.  

Volgens Irizarry (2012) is het mogelijk om uit het BIM alle benodigde hoeveelheden 

materiaal te destilleren voor de specificatie van het inkoopproces en deze informatie 

door te sturen naar andere belanghebbende partijen.  

Door een koppeling te maken tussen het BIM en de planning ontstaat 4D BIM. In het BIM 

model kan het materieel worden opgenomen. Uit het onderzoek van Janssen (2014) 

blijkt dat met BIM het nog niet mogelijk is om bouwplaatsmedewerkers, afvalstromen, 

verpakkingswijzen, aanpassingen in leveringen, werkgebieden en het kritische pad op te 

nemen. Daarnaast concludeert hij dat er op de middellange termijn WMS toegevoegd 

kan worden. Hierdoor is het mogelijk in kaart te brengen waar welke materialen worden 

opgeslagen en waar ze geleverd worden. Naast het toevoegen van deze informatie is het 

van belang dat deze informatie precies en up-to-date is. (Janssen, 2014) 

Door het BIM model te koppelen aan een Geografische informatiesystemen (GIS) zou het  

mogelijk moeten zijn op elk moment de binnenkomende hoeveelheid producten, de 

geplande hoeveelheid en de uitvoering van werkzaamheden te visualiseren. (Irizarry, 

2012) GIS kan ingezet worden voor het real-time weergeven van de status van de 

materialen. Er zijn verschillende manieren om deze informatie in kaart te brengen, 

namelijk via barcode, RFID en GPS. (Ludema, 2015& Irizarry, 2012). Deze systemen 

kunnen real-time gegevens over locatie en identificatie versturen. Het is hierdoor 

mogelijk om de levertijden te voorspellen en te koppelen aan de planning.  Hierdoor kan 

het systeem waarschuwen wanneer deadlines verstrijken. Ook is het eenvoudig te 

achterhalen wat de oorzaak is van optredende vertraging. (Irizarry, 2012)  

3.3.3 Radio Frequency Identification Detection  

Radio Frequency Identification Detection (RFID) is een systeem dat een product kan 

identificeren door middel van radiofrequenties. Bij de ontvangst van een signaal kan de 

RFID-scanner de informatie die gekoppeld is aan de microchip van een server ophalen. 

Elke RFID-tag is uniek. Er worden actieve- en passieve tags onderscheiden. Actieve tags 

zenden continu een sterk signaal uit en worden gevoed door een accu, passieve tags 

kaatsen een signaal terug, hebben geen energiebron nodig, maar het signaal is minder 

sterk. (Weele, 2008 & Goor, 2008)  
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De kostprijs per tag zal in 2016 afnemen tot 1 dollarcent. RFID signalen kunnen 

geblokkeerd worden door metaal. Door gebruik van krachtigere duurdere tags wordt dit 

probleem verholpen. (Weele, 2008 & Goor, 2008) 

Gu (2012) beschrijft twee manieren waarop materiaal getagd kan worden. Ten eerste 

kan er direct getagd materiaal worden op de fabriek (DTM). Daarbij wordt onderscheid 

gemaakt in Single – (STM) en Multi Tagged Materialen (MTM). STM betreffen meestal 

prefabelementen zoals kozijnen en deuren. MTM zijn materialen die een extra handeling 

ondergaan. Ten tweede kunnen materialen indirect getagd worden (ITM). Er zijn drie 

soorten ITM: voertuig (VTM), pallet (PTM) en pakket (KTM). Bij stenen en tegels wordt 

de pallet getagd en niet elke steen afzonderlijk.  

Het tijdstip, datum en locatie worden automatisch opgeslagen wanneer de RFID-tag 

wordt afgelezen (Gu, 2012). Het detecteren van de producten kan op verschillende 

manier zoals is te zien in Figuur 3.6. RFID kan niet alleen de materiaalstromen maar ook 

de stroming van het materieel bewaken (Chin, 2010). 

In Figuur 3.8 is weergegeven hoe in een controltower het RFID systeem geïntegreerd is. 

Er is af te lezen wanneer in supply chain de tags worden gelezen. RFID kan naast 

productherkenning ook informatie koppelen. Hierdoor is het mogelijk RFID-

tagmomenten te verwerken in ERP en WMS. (Gu, 2012)  

 

 

Figuur 3.6: Manieren om een RFID-tag te lezen, Aucxis 

Figuur 3.7: Werkwijze RFID, Gu (2012)  
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3.3.4 Service oriented architecture 

Service Oriented Architecture (SOA) is een methode om systemen zoals ERP en SCM 

inzichtelijk weer te geven en het maakt het uitwisselen van informatie tussen de 

systemen eenvoudiger via een web based server (Goor, 2008). Het combineren van SOA 

en RFID kan de efficiënte en effectiviteit van het SCM op de bouwplaats verhogen (Chin, 

2010). 

3.4 Voorwaarden 
Het gebruik van de ICT- en bedrijfskundige systemen en methodes veronderstelt 

(technische)kennis van deze systemen en methodes en kunde van het personeel 

(Janssen, 2012). Ook is het van belang dat medewerkers van de betrokken bedrijven 

vertrouwen hebben in de werking van de systemen, methodes en de deskundigheid van 

de partijen waarmee wordt samengewerkt. Daarnaast is vertrouwen in oprechtheid van 

de deelnemende partijen van belang om het vrij uitwisselen van gegevens binnen de 

supply chain te kunnen bewerkstelligen.  

3.5 Deelconclusie 
Uit het voorgaande is gebleken dat er zich problemen voordoen met de 

informatiestromen en de afstemming in het inkoopproces. Het proces is onvoldoende 

gestructureerd en onvoldoende controleerbaar. Ook is het nauwelijks geautomatiseerd. 

Daarom is in dit hoofdstuk beschreven wat de relevante beschikbare bedrijfskundige/ 

ICT systemen en -methodes zijn bij andere industrieën en de bouw. 

Algemeen logistieke systemen/methodes  

Er zijn bedrijfskundige systemen die de mogelijkheid bieden tot automatische 

elektronische dataverstrekking tussen verschillende partijen. Daarnaast zijn er 

systemen beschikbaar die de goederenstromen binnen een warehouse of voor de 

planning van transport kunnen controleren, monitoren en optimaliseren. Naast interne 

Figuur 3.8: Werkwijze tussen RFID gekoppeld aan een project management informatie systeem, Gu (2012) 
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optimalisatie zijn er systemen die zich richten op bedrijfsoverstijgende optimalisatie en 

zich richten op de gehele keten. Het doel van de bedrijfsoverstijgende optimalisatie is 

een hogere stabiliteit, minimaliseren van de voorraden, verkorten van de 

doorlooptijden, verminderen van de transportkosten, uitbannen van menselijk fouten en 

bijdragen aan een hogere gebruiksvriendelijkheid.  

Bouwlogistieke systemen/methodes 

Een controltower is een centrum van waaruit de regie wordt gevoerd voor de 

bouwlogistiek van verschillende supply chains. Het doel van de controltower is het 

optimaal afstemmen van de bouwlogistiek van met name de fysieke goederenstromen 

en de daarbij behorende informatiestromen. Het is mogelijk uit BIM alle benodigde 

hoeveelheden materiaal te destilleren voor het specificeren van de in te kopen 

producten. Door BIM te koppelen aan de planning is het mogelijk om het logistieke 

proces en de knelpunten inzichtelijk te maken. Wanneer er een koppeling met GIS wordt 

gemaakt moet het mogelijk zijn de hoeveelheid en de geplande producten en de 

uitvoering van werkzaamheden te visualiseren. Met behulp van RFID tags kunnen 

productstromen in kaart gebracht worden, controlemomenten worden ingevoerd en 

levertijden worden voorspeld. Deze tagmomenten kunnen weer gekoppeld worden aan 

de systemen en methodes uit ander industrieën. Door deze koppeling wordt de 

efficiëntie en effectiviteit op de bouwplaats verhoogd en daalt daarmee de kostprijs.  

De invoering van al deze systemen en methodes is enkel mogelijk door verhoging van de 

kennis, betrokkenheid- en vertrouwen van de medewerkers. Daarnaast is vertrouwen in 

alle deelnemende partijen van belang om de gegevens vrij uit te wisselen.  
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4 Ontwerp hulpmiddel  

In de voorgaande hoofdstukken zijn het huidige logistieke proces met de optredende 

knelpunten en de geschiktheid van logistieke methodes en systemen besproken. In dit 

hoofdstuk wordt het hulpmiddel gepresenteerd. Het hulpmiddel dient alle beschreven 

problemen uit de voorgaande hoofdstukken te ondervangen op basis van een 

evenwichtig ontwerp. Om de doelstelling te bereiken worden alle mogelijke oplossingen 

afgewogen. Hiertoe wordt allereerst het programma van eisen gepresenteerd. 

Aansluitend wordt het ontwerp van logistieke plan gepresenteerd en toegelicht.  

4.1 Eisen ontwerp 
Het programma van eisen bestaat uit eisen, aanvullende eisen en wensen en fungeert als 

fundament voor het te ontwerpen hulpmiddel. De aanvullende eisen zijn eisen opgesteld 

vanuit het gastbedrijf. Wensen zijn niet noodzakelijk voor het ontwerp, maar hebben 

een toegevoegde waarde. De eisen die gesteld worden aan het hulpmiddel worden 

gecategoriseerd aan de hand van de drie clusters.  

Inkoopproces 

Het hulpmiddel is bedoeld om de problemen die zich voordoen gedurende het initiële 

inkoopproces op te lossen. Daarvoor is het noodzakelijk te werken met één 

uitvoeringsplan voor New Main en haar onderaannemers. Daarnaast dienen de 

werkvoorbereiders van New Main en van de onderaannemer afspraken te maken over 

de maximale afmetingen en gewichten. Binnen New Main dienen er afspraken gemaakt 

te worden over de momenten waarop partijen gaan transporteren. Daarnaast dient er 

discipline overschrijdend en voor de gehele supply chain gekeken te worden hoe de 

transportmiddelen zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden. Naast de verbeteringen 

in het initiële inkoopproces dient het hulpmiddel zichtbaar te maken in welke fase van 

het inkoopproces materialen/materieel zich bevinden en te controleren of de producten 

volgens planning de processtappen doorlopen. De fabrikant dient de input over de 

voortgang van het productieproces tot het vertrek op de fabriek te leveren, de 

transporteur vanaf het vertrek op de fabriek tot levering op de bouwplaats en de 

transporterende partij (DHL) vanaf de ontvangst van het transport tot en met het 

leveren op de verwerk-/opslagplaats. Hierna dient de input geleverd te worden door de 

uitvoerders van New Main. De registratie van de voortgang van de retour-

/afvoerstromen dient op eenzelfde wijze als bij de aanvoerstroom te geschieden. De 

werkvoorbereiders New Main stellen in wanneer de producten volgens planning een 

fase moeten hebben gepasseerd. Het hulpmiddel dient dit bij te houden en dit 

inzichtelijk te maken voor de uitvoerders.  

Informatie  

Het hulpmiddel dient de juiste informatie aan de juiste mensen te verstrekken voor 

aanvang van een activiteit, aan bijvoorbeeld leveranciers, chauffeurs, sjouwers, 

bouwplaatsmedewerkers en uitvoerders. Om dit te verwezenlijken dienen de 
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leveranciers, onderaannemers, werkvoorbereiders en uitvoerders de informatie correct 

in te voeren zodat de benodigde informatie beschikbaar is voor de juiste personen vanaf 

het moment dat de vrachtwagens naar het bouwterrein vertrekken tot het moment dat 

de afvoerstromen het bouwterrein verlaten.  

Afstemming 

Het hulpmiddel dient de afstemming tussen leveranciers, onderaannemers en 

uitvoerders te structureren en eenduidig en transparant weer te geven in één logistiek 

plan. Deze afstemming betreft alle transportbewegingen op de bouwplaats, verticale 

verplaatsing met de goederenlift en horizontale verplaatsingen op de verdiepingsvloer 

in afstemming met andere relevante activiteiten op deze locaties.  

4.1.1 Eisen 

Hierna volgt een opsomming van de eisen gegroepeerd naar de drie subdoelen van het 

logistieke proces. In het hulpmiddel worden door de leveranciers, producenten, 

werkvoorbereiders en uitvoerders gegevens ingevuld. Er wordt als voorwaarde gesteld 

dat de gegevens correct en volledig worden ingevoerd. Indien er 

vragen/onduidelijkheden zijn dienen de verschillende partijen dit gezamenlijk af te 

stemmen.  

Inkoopproces 

• Zichtbaar maken van de status van de producten in het productieproces 

• Zichtbaar maken van de planning van de producten opdat verbanden tussen 

status en planning gelegd kunnen worden voor leveranciers en inkopende 

partijen 

Informatie 

• Zichtbaar maken van de locatie van een bewerking en de hiervoor benodigde 

hoeveelheid vierkante meters opslag 

• Visualiseren van alle activiteiten op/van de bouwplaats/ verdiepingsvloeren per 

tijdseenheid en de daarvoor benodigde hoeveelheid vierkante meters  

• Zichtbaar maken van de retour- en afvalstromen  

• Genereren van een document met informatie over de inhoud en de losplaats van 

de leveringen 

• Schriftelijk inzichtelijk maken voor de vrachtwagenchauffeur/sjouwer naar 

welke losplaats/verwerkplek de producten vervoerd moeten worden  

• Voor de bouwplaatsmedewerker schriftelijk inzichtelijk maken welke producten 

er geleverd worden door een ingeplande levering en het volume van deze 

levering  

• Zichtbaar maken van het benodigde losmaterieel per ingeplande levering  

• Controleren of de producten die afgeroepen/geleverd worden corresponderen 

met de ingekochte producten en de ingekochte hoeveelheden  



C.W. Prins S081133| 4 Ontwerp hulpmiddel 67 

Afstemming 

• Zichtbaar maken wanneer de ingeplande leveringen (ook van onderaannemers) 

plaatsvinden  

• Voorkomen van botsingen, dubbele activiteiten en blokkades op 

bouwplaats/verdiepingsvloeren  

• Zichtbaar maken van de plaats waar product gelost en verwerkt dient te worden  

• Zichtbaar maken van de benodigde hoeveelheid vierkante meters om een 

levering te lossen/laden 

• Zichtbaar maken waar producten indien nodig opgeslagen kunnen worden op de 

bouwplaats/verwerkplek  

Randvoorwaarden 

Om het hulpmiddel te laten voldoen aan de hierboven beschreven eisen dienen een 

aantal randvoorwaarden te worden gesteld. 

• Werken met de volledige en correcte contactgegevens  

• De maximale afmetingen en gewichten zijn beschreven 

• Alle partijen werken met hetzelfde en het meest recente uitvoeringsplan  

• Alle contractuele levermomenten zijn inzichtelijk weergegeven  

• Het is inzichtelijk op welke dagdelen partijen producten aanvoeren 

• Concrete afspraken tussen B, W en E over het horizontale en verticaal transport 

(middelen) zijn schriftelijk vastgelegd 

• Er zijn mijlpalen, levermomenten en productiesnelheden vastgelegd  

• Het is inzichtelijk welke producten zijn ingekocht  

• Er is rekening gehouden met retour- en afvalstromen 

4.1.2 Aanvullende eisen  

De aanvullende eisen zijn eisen die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek en zijn 

aangedragen door het gastbedrijf en de geïnterviewde onderaannemers. Deze zullen 

indien mogelijk meegenomen worden in het ontwerp.  

Afstemming 

• Genereren van een planning van het benodigde transportmaterieel  

• Gezamenlijk inzetten van transportmaterieel door de uitvoerende partijen 

4.1.3 Wensen  

Naast de hierboven beschreven eisen die gesteld worden aan het hulpmiddel zijn er 

vanuit het onderzoek zaken naar voren gekomen die leiden tot een optimalisatie van het 

logistieke proces, maar die niet direct bijdragen aan de oplossing van het probleem. 

Deze wensen zijn: 

Informatie  

• Automatisch verwerken van administratieve taken (leveringsbon/facturatie)   

• Minimaliseren van de voorraden  
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4.2 Van kernoorzaak naar ontwerp hulpmiddel 
Op basis van de vijf kernoorzaken is de hieronder beschreven doelstelling geformuleerd. 

Aan de hand van het onderzoek (hoofdstuk 2 en 3) is het programma van eisen voor het 

hulpmiddel opgesteld, die in de vorige paragraaf zijn beschreven. Hieronder zullen per 

kernoorzaak de bijbehorende eisen en de oplossingen worden gepresenteerd.   

 

Het doel is: Het ontwerpen van een hulpmiddel waarmee het logistieke proces naar, op en 

van de bouwplaats van de afbouw van het project EPO tussen de verschillende uitvoerende 

partijen eenduidig en helder is gedefinieerd, voor de benodigde partijen inzichtelijk is in 

welke fase van het inkoopproces (van inkopen tot afvoeren restproducten) producten zich 

bevinden en deze op het benodigde moment de processtap hebben doorlopen, de juiste 

informatie aan de juiste partijen wordt verstrekt aan de hand van een eenduidig, 

transparant en met alle partijen afgestemd logistiek plan waarmee de vermijdbare kosten 

voor inzet van materieel, materiaal en aantal niet-vaktechnische manuren worden 

verminderd wat leidt tot een reductie van de kostprijs van de afbouw van 1,4% à 2,6%.  

Inkoopproces

 
 

Door in één overzicht weer te geven welke producten wanneer benodigd zijn kan 

gemonitord worden of de juiste producten zijn afgeroepen en of alle leveringen zijn 

ingepland. Bij stagnaties kan tijdig bijgestuurd worden.  

Figuur 4.1: Kernoorzaak 1 en, eisen uit doelstelling gekoppeld aan de oplossingen  
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Informatiestromen  

 
 

Hierdoor wordt rekening gehouden met alle activiteiten die plaatsvinden op de 

bouwplaats en de verdiepingsvloeren. Dit kan bewerkstelligd worden door alle 

activiteiten en ruimtes in één overzicht weer te geven.  

 

 
 

Hierdoor ontstaat er duidelijkheid over de producten die gelost moeten worden, waar 

de producten naartoe moeten worden getransporteerd en hoe ze gelost dienen te 

worden. Tevens is het voor de vrachtwagenchauffeurs en sjouwers duidelijk waar zij de 

producten moeten afleveren en welke route zij hiervoor dienen te volgen. Tevens kan 

afgestemd worden welk materieel hiervoor beschikbaar is. 

Figuur 4.2: Kernoorzaak 2 en eisen uit doelstelling gekoppeld aan de oplossingen  

Figuur 4.3: Kernoorzaak 3 en eisen uit doelstelling gekoppeld aan de oplossingen  
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Afstemming 

 

Hierdoor wordt er rekening gehouden met alle activiteiten die plaatsvinden op zowel de 

bouwplaats als op de verdiepingsvloeren. Er dient vroegtijdig gemeld te worden als er 

dubbele activiteiten, blokkades en opstoppingen verwacht worden. Na het inplannen 

dient de los- en opslaglocatie gereserveerd te worden.  

 

 
 

Hierdoor is het mogelijk om te controleren of de bestelde producten corresponderen 

met de benodigde. Door dit in het status schema op te nemen kan dit gecontroleerd 

worden.  

 

Figuur 4.4: Kernoorzaak 4 en eisen uit doelstelling gekoppeld aan de oplossingen  

Figuur 4.5: Kernoorzaak 5 en eisen uit doelstelling gekoppeld aan de oplossingen  
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4.3 Ontwerp 
In deze paragraaf zal eerst de samenhang tussen kernoorzaken en oplossingen worden 

toegelicht. Figuur 4.6 geeft aan hoe de 5 kernoorzaken en oplossingen zich verhouden 

tot het logistieke proces en het ontwerp. Daarna zal de opbouw van het hulpmiddel 

worden beschreven en zullen de vernieuwingen worden toegelicht.  

Figuur 4.6: Kernoorzaken en oplossingen in het logistiek proces gekoppeld aan de oplossingen en paragraafindeling 
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De verschillende oplossingen vertonen onderlinge samenhang, zie Figuur 4.6. Oplossing 

2 en 4 geven beide het belang aan van het verkrijgen van inzicht en overzicht in de 

locatie en de ruimte die nodig is voor de activiteiten en leveringen op een bepaalde tijd. 

Oplossing 1 en 5 geven het belang aan van een overzicht van de status van 

materiaal/materieel in het productieproces. Tot slot geeft oplossing 3 de noodzaak aan 

van de informatieverstrekking voor de logistieke werkzaamheden. 

Het ontwerp van het hulpmiddel dient nader gespecificeerd te worden met betrekking 

tot het inrichten van het logistieke proces op de bouwplaats/gebouw (oplossing 2 & 4). 

Ook dient er een ontwerp gemaakt te worden met betrekking tot het inrichten van het 

logistiek proces bouwplaats/gebouw(oplossing 2 & 4) en moet de status van de 

materiaalpakketten in productieproces vastgesteld en gecontroleerd en indien nodig 

bijgestuurd worden. Tevens dient de benodigde informatie voor logistiek handelen 

worden verstrekt (oplossing 1, 3 & 5).   
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4.3.1 Specificaties inrichten logistiek proces bouwplaats/gebouw  

In deze paragraaf worden universele specificaties voor het ontwerp van een bouwplaats 

en logistiek in een gebouw beschreven. Dit document fungeert als leidraad voor het 

ontwerpen van het logistieke proces op de bouwplaats en in het gebouw. Het pakket 

bestaat uit specificaties voor het inrichten van het logistiek proces op de bouwplaats en 

de bouwplaats voor het inrichten van het logistieke proces in het gebouw. Voor beide 

ontwerpen worden specificaties opgesteld over indeling, benodigde ruimte en 

benodigde los/opslagruimte.  

Vastellen specificaties inrichten bouwplaats  

Om de complexiteit van de logistiek op het maaiveld inzichtelijk te maken is een 

gerealiseerd groot binnenstedelijk hoogbouwproject bestudeerd. De keuze is gevallen 

op het project JuBi vanwege het gebruik van verschillende vernieuwende technieken ter 

optimalisatie van de bouwlogistiek. De informatie over JuBi is vergaard door een 

interview met de heer Barend de Deugd, hoofd toezicht en keuring, op het project JuBi, 

die nu ook werkzaam is op het project EPO en Segeren (2010). In dit project zijn alle 

torenkranen op portalen geplaatst waardoor de vrachtwagens geen fysiek blokkades 

vormen. Doordat er gebruik is gemaakt van een ticketsysteem kunnen alleen de 

geplande vrachtwagens met een verkregen ticket het terrein betreden, dit voorkomt 

fysieke blokkades. In Figuur 4.7 is de bouwplaatstekening van het project JuBi 

weergegeven. De bouwplaats heeft een duidelijke indeling in losplaatsen en rijstroken. 

Op de tekening is in het geel aangegeven waar de losplaatsen zijn gesitueerd. In het rood 

is aangegeven waar de rijbanen zich bevinden en door de pijlen wordt de rijrichtingen 

aan gegeven. De gestippelde pijl geeft een rijroute aan die alleen in noodgevallen 

gebruikt kan worden. Op het bouwterrein is het niet toegestaan om producten op te 

slaan op de losplaatsen en op de rijbanen. In Bijlage C zijn foto’s opgenomen waarop de 

toetreding en/of uitritten van de bouwplaats zijn weergegeven. Door deze maatregelen 

is de doorstroming op het bouwterrein gegarandeerd. Uit het vooronderzoek en 

hierboven beschreven project kunnen de volgende specificaties vastgesteld worden.  

Specificaties indeling bouwplaats 

• Op de bouwplaats moet altijd een route beschikbaar zijn naar en van de losplaats 

• Op de bouwplaats moeten losplaatsen/stroken gesitueerd zijn naast een vrije route 

• Op de route en losplaatsen mogen nooit producten opgeslagen worden 
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Vaststellen specificaties benodigde ruimte bouwplaats 

De benodigde ruimte wordt bepaald door de afmetingen van de vrachtwagen. De 

afmetingen van de vrachtwagens zijn gedefinieerd in de verkeerswetgeving. De 

afmetingen van de vrachtwagencombinatie trekker oplegger bedraagt maximaal 16,5 

meter en van een vrachtwagencombinatie met aanhangwagen maximaal 18,75 meter. 

Beide combinaties mogen een maximale breedte van 2,55 meter hebben. Op de breedte 

worden soms uitzonderingen gemaakt zoals bijvoorbeeld Slimline vloeren (breedte tot 3 

meter). Daarnaast dient bekend te zijn hoeveel vrachtwagens op het drukste moment 

producten leveren op de bouwplaats.  

Specificaties benodigde ruimte bouwplaats 

• De ruimte die per losplaats gereserveerd dient te worden moet minimaal 2,55m 

breed zijn en tussen de 16,5-18,75m lang afhankelijk type vrachtwagen 

• De afmetingen van de vrachtwagens en/of uitstekende delen van de lading van 

speciaal transport moeten bekend zijn 

• Het aantal benodigde losplaatsen op een willekeurig moment moet bekend zijn 

Vaststellen specificaties benodigde losruimte bouwplaats 

Goederen kunnen direct met de toren- of mobiele kraan vanaf de vrachtwagen gelost 

worden, via de achterkant met behulp van een autolaadklep/vorkheftruck of via de 

zijkant met behulp van een vorkheftruk. Elke manier van lossen vraagt om een passende 

hoeveelheid vierkante meters die gereserveerd dient te worden om het lossen mogelijk 

te maken. Voor het lossen met toren- of mobiele kraan is geen extra losruimte nodig. 

Voor het lossen via de autolaadklep is achter de vrachtwagen 2,5 meter vrije ruimte 

nodig; voor het lossen met een vorkheftruck is 4,5 meter nodig. De toename in 

benodigde ruimte wordt veroorzaakt door de lengte van de vorkheftruck en zijn 

Figuur 4.7: Bouwplaatstekening project JuBi 
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draaicirkel, voor de specificaties zie bijlage D. Het lossen via de zijkant vraagt, maximaal 

6 meter aan vrije ruimte naast de vrachtwagen indien de goederen een lengte afmeting 

hebben tot maximaal 3 meter. In het geval dat de lengte oploopt tot en met de maximale 

lengte van 6 m vraagt dit een ruimte naast de vrachtwagen van 8,5 meter. Deze 

manieren van lossen en de daarbij benodigde vierkante meters vrije ruimte zijn 

weergegeven in Figuur 4.8. Met behulp van de afmetingen van de lading en de benodigde 

losmethodiek kan van te voren bepaald worden wat de maximale afmetingen van het te 

reserveren terrein zijn.  

Specificaties benodigde losruimte bouwplaats 

• Voor het lossen via de achterkant moet tussen de 2,5 - 4,5m vrije ruimte achter de 

vrachtwagen beschikbaar zijn  

• Voor het lossen via de zijkant is voor elementen tot een lengte van 3 meter moet 6 

meter aan vrije ruimte naast de vrachtwagen beschikbaar zijn 

• Voor het lossen via de zijkant is voor elementen tot een lengte van 6 meter moet 8,5 

meter aan vrije ruimte naast de vrachtwagen beschikbaar zijn 

Figuur 4.8: Benodigde losruimte naast en achter vrachtwagen 
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Vaststellen specificaties weergave activiteiten in gebouw 

De planning van een willekeurig tijdstip dient weergegeven te worden in de vorm van 

een plattegrond. Op deze manier kunnen alle partijen hun activiteiten overzichtelijk in 

beeld brengen en met elkaar afstemmen.  

Specificaties weergave activiteiten in gebouw 

• De planning van de activiteiten moet als plattegrond weergegeven worden 

Vaststellen specificaties benodigde ruimte in gebouw 

Op de plattegrond zijn de activiteiten weergegeven die op een dag uitgevoerd dienen te 

worden. Door dit op dagbasis te doen kan precies afgestemd worden wanneer, wat, waar 

mogelijk is. Ook dient de benodigde productieruimte opgenomen te worden en een vrije 

loopstrook ter grootte van de breedte van het transport. Hierdoor is het mogelijk overal 

tijdsonafhankelijk producten te leveren. De activiteiten dienen zo gepland te worden dat 

er zo min mogelijk over het gerealiseerde werk gereden wordt en de restproducten in de 

terugstroom meegenomen kunnen worden. Tot slot dient er rekening gehouden met de 

werkzaamheden die een negatief effect kunnen hebben op andere activiteiten. Door 

deze maatregelen neemt de kans op beschadigingen af.  

Specificaties benodigde ruimte in gebouw 

• Per activiteit moet inzichtelijk zijn hoeveel ruimte nodig is voor de productie  

• Per activiteit moet de locatie weergegeven worden 

• Er moet een vrije transportstrook zijn 

• Er dient zo min mogelijk getransporteerd te worden langs gerealiseerd werk 

• Er dient weergegeven te worden wat de benodigde afstand is bij werkzaamheden 

met negatieve effecten 

Vaststellen specificaties benodigde opslagruimte in gebouw 

Met de weergave van de activiteiten en de productieruimte is het mogelijk om te 

bepalen waar de producten opgeslagen kunnen worden. De producten dienen voor 

aanvang van de werkzaamheden op de opslaglocatie geleverd te zijn. Het grootste 

gedeelte van de producten dient daardoor op de voorafgaande dag geleverd te zijn. 

Hierdoor ontstaan er gedurende de dag twee soorten voorraden, namelijk de voorraad 

die op de betreffende dag verwerkt dient te worden en de voorraad voor de volgende 

dag. Bij het plaatsen van deze voorraden dient rekening gehouden te worden met de 

ligging van de opslagruimte, opdat het geen hinder veroorzaakt voor de productie en dat 

het de loopafstanden reduceert tot een minimum. De restproducten dienen opgeslagen 

te worden op de opslagruimte van de betreffende dag. Op deze manier kan het materiaal 

als restproduct worden gedefinieerd en meegenomen in de terugstroom.  
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Specificaties benodigde opslagruimte in gebouw 

• Per activiteit moet weergegeven worden waar de producten opgeslagen worden 

• Per activiteit moet weergegeven worden hoeveel ruimte nodig is voor opslag  

• De opslaglocatie moet nabij de verwerkplek gelegen zijn 

4.3.2 Ontwerp inrichten logistiek proces bouwplaats/gebouw  

In deze paragraaf zal het ontwerp van het logistiek proces van de bouwplaats en het 

gebouw worden gepresenteerd. Het ontwerp is vormgegeven aan de hand van de 

specificaties die in de vorige paragraaf zijn gedefinieerd. Naast deze presentatie zal de 

onderbouwing van het ontwerp worden besproken en zullen beperkingen van het 

ontwerp worden toegelicht.  

Ontwerp indeling bouwplaats New Main 

De toetreding tot de bouwplaats is mogelijk via poort 1 en de uitrit is gesitueerd ter 

hoogte van poort 3, zie Figuur 4.9. Voor calamiteiten is er een extra in- en uitrit 

gerealiseerd met poort 2. Het gebied bij deze poort dient te allen tijde vrij te zijn om als 

opstelgebied voor hulpdiensten te fungeren. Om de toetreding tot poort 2 te garanderen 

mogen er geen goederen en vrachten zijn in het groen gearceerd gebied. In het blauwe 

gebied mogen vrachtwagens komen, zie Figuur 4,9. Poort 2 kan eventueel gebruikt 

worden om tot de bouwplaats toe te treden of te verlaten. In dit geval dient er te allen 

tijde een verkeersregelaar aanwezig te zijn. De goederen die geleverd worden kunnen 

op verschillende manieren gelost te worden. Het verticaal transport gebeurt door  

Figuur 4.9: Bouwplaatstekening New Main met locatie poorten en versmallingen 
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middel van de torenkranen 1 en 2, de goederenlift op de kopse kant van het gebouw en 

eventuele inzet van mobiele kranen. De torenkranen worden gebruikt voor de 

staalconstructie en eventueel de gevel. De goederenlift voor aan- en afvoer van 

producten voor de afbouw van de verdiepingen in de High-Rise. De mobiele kranen 

worden ingezet voor het betonwerk van de High Rise en New-Hinge, de gevel van de 

High-Rise en de bouw van de New-Hinge. De mobiele kranen worden gepositioneerd in 

het blauw gearceerde gebied, weergegeven in Figuur 4.10. Het gebruik van de mobiele 

kraan met zijn stempelafstand vergt een grote flexibiliteit van het logistieke proces 

vanwege de veranderende opstelplaatsen en blokkades die deze opstelplaatsen 

veroorzaken. 

 

De eis om te allen tijde een rijstrook beschikbaar te hebben zodat de vrachtwagens het 

bouwterrein kunnen toetreden en verlaten is niet op alle bouwplaatsen mogelijk. Zo ook 

op het project EPO, zie Figuur 4.9. Op het terrein zijn twee versmallingen waarbij twee 

vrachtwagens elkaar niet kunnen passeren, zoals te zien in Figuur 4.9. Volgens de 

gestelde specificaties kan er ter hoogte van de versmalling geen vrachtwagen gelost 

worden. Dit leidt namelijk bij versmalling 1 tot problemen vanwege de maximale radius 

van torenkraan 2 en de gereserveerde ruimte voor calamiteiten. Zoals te zien in Figuur 

4.11 heeft torenkraan 2 een radius tot de blauwe stippellijn waarin goederen kunnen 

worden gehesen. Indien de torenkraan de goederen tot de maximale radius kan hijsen is 

het mogelijk de versmalling als rijbaan te gebruiken en kunnen vrachtwagens gelost 

worden in het geel gearceerde gebied. Torenkraan 1 en 2 zijn van het type Liebherr 550 

EC-H 40 Litronic. deze wordt ingezet voor de bouw van de staalconstructie, eerste en 

tweede huidgevel. De gewichten van de staalconstructie, samen met de benodigde 

hijsvoorzieningen, hebben een massa waardoor de hefradius wordt verkleind tot de 

oranje kleurige cirkel, zie Figuur 4,12.  

Figuur 4.10: Bouwplaatstekening locatie mobiele kranen 
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De berekening en de kraanspecificaties zijn terug te vinden in bijlage E. Hierdoor kan 

torenkraan 2 alleen goederen hijsen vanaf het oranje gebied en is daarmee de oorzaak 

van tijdelijke blokkades in het logistieke proces. Voor het realiseren van het project EPO 

is vanwege de veiligheid en het vergroten van de bouwplaats het voetpad en fietspad 

aan de zijde van de bouwplaats tegen maandelijkse precariobelasting bij het 

bouwterrein gevoegd. Dit heeft echter nog niet geleid tot het realiseren van een vrije 

route. 

 

Mogelijke oplossingen  

Er zijn een aantal mogelijkheden om versmalling 1 op de bouwplaats te verhelpen. 

Omdat torenkraan 2 bedrijf is van 06:00 tot 24:00 en in deze periode alle leveringen 

plaats vinden is het niet mogelijk op een ander tijdstip producten aan te leveren voor 

torenkraan 2.  

Tijdelijk verwijderen verkeerslichten  

Een oplossing om de versmalling ongedaan te maken zou het tijdelijk verwijderen van 

de verkeerslichten gedurende het bouwproject kunnen zijn. De afstand tussen de 

damwand en de bouwschutting bedraagt 6,5 meter. Hierdoor is het theoretisch mogelijk 

om elkaar te passeren. Echter door de verkeerslichten, zie afbeelding 4,1 wordt de 

breedte van de doorgang gereduceerd tot 4,9 meter en is het niet meer mogelijk om 

elkaar te passeren. De kosten voor het verwijderen en terug plaatsen van de 

verkeerslichten bedragen tweeëndertigduizend euro. Daarnaast dient de aanvraag voor 

het verwijdering 6-8 maanden voor uitvoering gestart te worden. New Main heeft met 

inachtneming van deze kosten geconstateerd dat de kosten niet opwegen tegen de 

opbrengsten. Deze oplossing zal niet verder uitgewerkt worden. 

Figuur 4.11: Bereik torenkranen Figuur 4.12: Bereik torenkranen bij de benodigde hijscapaciteit 

Afbeelding 4,1: Versmalling ten gevolge 

van verkeerslichten 

Figuur 4.13: Verzwaard betonwerk 
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Rijden over gerealiseerd betonwerk  

Een andere mogelijkheid is om vrachtwagens over het gerealiseerde betonwerk te 

rijden, dat paars is gearceerd in Figuur 4.13. Hierdoor zou de breedte van de bouwweg 

toenemen tot 8,6 meter waardoor passeren van vrachtwagens tot de mogelijkheden 

behoort. In de specificaties van het ontwerp is opgenomen dat er over deze betonvloer 

personen auto’s kunnen rijden met een veranderlijke belasting van 4 kN/m2. Voor het 

bouwverkeer wordt een verkeersklasse 45 gehanteerd waarvoor een veranderlijke 

belasting van 25 kN/m2 geldt volgens ELJA Beton- en waterbouw. Om dit verschil op te 

vangen dient de constructie van dit deel opnieuw ontworpen en gedimensioneerd te 

worden. Het eventueel onder stempelen van de vloer of het aanbrengen van een 

tijdelijke constructie onder de vloer is niet mogelijk vanwege de werkzaamheden die 

zich op dat moment voltrekken in de ondergelegen ruimte. Een aanpassing van de 

constructie in deze fase brengt extra kosten met zich mee. Dit komt doordat de 

damwanden zijn gedrukt en de holle wanden in productie zijn. Als hier in het voortraject 

rekening mee was gehouden had de beton constructie eventueel ter plaatse van de 

versmalling zwaarder uitgevoerd kunnen worden. Een verdikking van de vloer en een 

verbreding van de wand hadden in een vroeger stadium uitgevoerd kunnen worden. Een 

constructeur zou een uitspraak moeten doen of het constructief mogelijk is. In dat geval 

is het de vraag of het financieel haalbaar wordt bevonden door New Main. Omdat de 

onderdelen al in productie zijn genomen is deze oplossing niet meer haalbaar en zal 

deze niet verder behandeld worden.  

 

Verbreden van bouwplaats  

Tot slot is de vraag of het mogelijk is om de bouwplaats te verbreden door een deel van 

de openbare weg bij de bouwplaats te betrekken. Voor het realiseren van het project 

EPO is het voetpad en fietspad aan de bouwplaats gevoegd. In aansluiting hierop heeft 

de gemeente de verkeerssituatie aangepast naar de situatie in Figuur 4.14. Als gevolg 

van deze aanpassing is het aantal rijstroken op de Veraartlaan richting Burgemeester 

Elsenlaan afgenomen van twee naar één ter hoogte van het EPO. Als in de huidige 

verkeersituatie de weg wordt afgesloten zoals te zien in is het mogelijk de bouwplaats 

op het versmalde gedeelte te verbreden. Dit brengt echter een wijziging in de 

verkeerssituatie met zich mee. Het doorgaande verkeer op de Veraartlaan richting 

Burgemeester Elsenlaan dient af te slaan naar De Bruyn Kopsstraat zie Figuur 4.14. Om 

te kunnen wisselen naar een andere rijstrook op een doorgaande weg met een 

toegestane maximale snelheid van 50 km per uur is een lengte van tussen 45-50 meter 

Figuur 4.14: Vernieuwde verkeerssituatie Veraartlaan 
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nodig. De minimale breedte van de afslaande rijstrook naar de Bruyn Kopstraat dient 3,5 

meter te bedragen (Nederlandse wetgeving). In de vernieuwde verkeerssituatie is het 

niet mogelijk om aan beide wetten te voldoen. Een andere optie zou zijn om de gehele 

Veraartlaan richting Burgemeester Elsenlaan af te sluiten. Hierbij doen zich echter 

enkele problemen voor. De politie heeft bij het veranderen van verkeerssituatie (Figuur 

4.14) geëist dat zij te allen tijde vanaf de Veraartlaan naar De Bruyn Kopstraat kunnen 

rijden. Door het afsluiten van de Veraartlaan richting Burgemeester Elsenlaan zou dit 

niet meer mogelijk zijn. Tevens zou met het afsluiten van de Veraartlaan de 

parkeergarage van EPO gelegen aan de Veraartlaan niet meer bereikbaar zijn. Kortom 

het behoort niet tot de mogelijkheden om de bouwplaats te verbreden richting de 

openbare weg. Het is echter wel mogelijk om indien noodzakelijk een verkeersregelaar 

op de Veraartlaan te stationeren zodat vrachtwagens bij poort 2 het terrein kunnen 

toetreden en verlaten zonder aanpassingen aan de bouwplaats.  

Inzet van verkeersregelaars  

Uit de hierboven beschreven alternatieven kan de conclusie getrokken worden dat het 

verhelpen van versmalling 1 enkel mogelijk is door de inzet van een verkeersregelaar. 

Voor de versmalling 2 zijn geen aanpassingen mogelijk. Ter hoogte van het bestaande 

EPO en New-Hinge kan de bouwplaats niet verbreed worden. Het bereiken van New- 

Hinge op een andere manier behoord ook niet tot de mogelijkheden. In het vervolg van 

dit hoofdstuk zal de oplossing worden gepresenteerd die deze logistieke complicaties 

beperken. 

Ontwerp ruimte & losplaatsen New Main 

Om te kunnen bepalen waar en hoeveel losplaatsen nodig zijn op de bouwplaats moet 

het aantal vrachtwagens die zich op de piek op het bouwterrein begeven en bevinden 

bekend zijn om het beoogde bouwtempo te realiseren. Bovendien dient er rekening 

gehouden te worden met de opstelplaats van een mobiel kraan. Vanaf het moment dat 

de afbouw begint wordt gelijktijdig gewerkt aan de staalconstructie, gevel en betonwerk.  

 

De grootste concentratie van activiteiten vindt plaats op in het gebied dat in het grijs 

aangegeven is op Figuur 4.15. Hier worden de producten geleverd voor de kelder, 

torenkraan 1, de goederenlift de mobiele kraan. Voor de losvakken is een breedtemaat 

van 3,5 meter aangehouden. Hierdoor ontstaat er voor de chauffeur een halve meter 

speling aan weerszijden van de vrachtwagen. Het bovenste horizontale vak 

Figuur 4.15: Concentratie logistieke activiteiten  Figuur 4.16: Ontwerp 1 indeling losplaatsen 
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weergegeven in Figuur 4.16 heeft een breedte van 4 meter. In dit vak dienen de Slimline 

vloeren gelost te worden. De lengte van de losplaatsen bedraagt 20 meter, gebaseerd op 

de maximale lengte van de vrachtwagens. Voor alle losvakken is rekening gehouden met 

de draaicirkel van een vrachtwagen. Door deze opstelling ondervinden chauffeurs geen 

hinder van elkaar.  

Ook is het belangrijk vast te stellen hoeveel losplaatsen nodig zijn. Gedurende de afbouw 

zal er op het grijs gearceerde gebied in Figuur 4.15 continu één vrachtwagen nodig zijn 

voor de kelder, één voor torenkraan 1 en twee losplaatsen voor de goederenlift. In 

Figuur 4.16 is een voorbeeld gegeven hoe dit gerealiseerd kan worden. Hierbij is 

rekening gehouden met het volgende: het doorgaande verkeer wordt niet gestremd en 

de vrachtwagens van de losplaatsen kunnen te allen tijde aankomen en vertrekken 

zonder hinder te ondervinden van de overig vrachtwagens. Er wordt echter geen 

rekening gehouden met de benodigde ruimte om de goederen te lossen. Door de 

losplekken te positioneren zoals weergegeven op Figuur 4.17 is het wel mogelijk alle 

leveringen zonder hinder te lossen, het terrein toe te treden en te verlaten en is er altijd 

een vrije rijroute voor het overige bouwverkeer.  

 

Er zijn echter situaties waarin opstelplaatsen niet beschikbaar zijn, omdat deze gebruikt 

worden door bijvoorbeeld de eerder genoemde mobiele kraan. In deze situaties dient 

echter wel dezelfde hoeveelheid leveringen gelost te worden. Een mobiele kraan heeft 

met uitgeschoven stempels drie naast elkaar gelegen losplaatsen nodig. Om hiermee 

rekening te houden zijn verschillende varianten bedacht. Uit deze varianten is gebleken 

dat, om de benodigde losplaatsen te realiseren, er net als op het project JuBi 

vrachtwagens file geparkeerd dient te worden.  

Er is ruimte nodig tussen de losplaatsen. Deze ruimte dient gelijk te zijn aan de lengte 

van een vrachtwagencombinatie. Dat betekent dat om twee vrachtwagens van 18,75 

meter achter elkaar te parkeren er een losplaats met een lengte van 56,25 meter nodig is 

volgens Berkela. Om hieraan te voldoen is een indeling gecreëerd zoals te zien in Figuur 

4.18. De consequentie hiervan is echter dat er niet altijd een vaste vrije route is voor het 

overige bouwverkeer. Dit dient daarom ondervangen te worden met een ticketsysteem. 

Tevens zijn de verticaal georiënteerde losplaatsen niet altijd bereikbaar en kunnen in 

deze opstelling de vrachtwagens in de linker horizontale rij niet in de onderste drie 

losplaatsen komen zonder andere losvakken te doorkruisen. Om ervoor te zorgen dat de 

Figuur 4.17: Ontwerp 2 indeling losplaatsen Figuur 4.18: Ontwerp 3 indeling losplaatsen 
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vrachtwagens in alle horizontaal georiënteerde vakken kunnen komen zonder hinder te 

ondervinden en om meer mogelijkheden te creëren dient er een oplossing gevonden te 

worden om de lengte van de horizontale losplaatsen te reduceren. Dit geldt ook uit de 

verticaal georiënteerde vakken te rijden. Dit is mogelijk door de chauffeur rustig heen en 

weer te laten rijden.  

Door de vrachtwagens heen en weer te rijden wordt het mogelijk om de lengte van de 

losgebieden te reduceren en kunnen meer toegankelijke losplaatsen worden 

gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een bouwplaat indeling zoals weergegeven in Figuur 

4.19. De horizontale losplaatsen hebben nu 1,5 keer de maximale lengte van een 

vrachtwagen, de vakken zijn opgedeeld in drie gelijke delen door middel van 

stippellijntjes gebaseerd op het hierboven beschreven principe. Doordat de twee in 

elkaars verlengde liggende losplaatsen dezelfde opbouw hebben, wordt de benodigde 

ruimte bereikt om in file te kunnen parkeren.  

 

Er wordt in de geschetste situatie uitgegaan van de langste vrachtwagencombinatie. Op 

de bouwplaats worden bijna alle producten geleverd met een vaste vrachtwagen of een 

trekker opleg combinatie, zodat het voor de chauffeurs eenvoudiger is om de 

manoeuvres uit te voeren. Daarnaast zullen veel losplaatsen gereserveerd worden voor 

ruimte om te lossen. Dit resulteert in meer beschikbare ruimte voor het bereiken van 

een losplaats.  

Hetzelfde principe zal worden toegepast voor de losplaatsen bij de New Hinge. Hier 

worden 7 losplaatsen ontworpen waar vrachtwagens op eenzelfde manier kunnen 

wegrijden als  weergegeven in Figuur 4.20. Het aantal losplaatsen zal variëren vanwege 

verschillende bezettingen en de opstelplaats van de mobiele kranen. In Figuur 4.21 is de 

losplaatsindeling voor de gehele bouwplaats weer gegeven. Met deze indeling wordt 

tegemoet gekomen aan de benodigde aantal losplaatsen en wordt er rekening gehouden 

met het veranderlijke karakter van de bouwplaats en met de wisselende locaties van de 

mobiele kranen. Doordat vrachtwagens over losplaatsen moeten rijden om op de 

losplaats van bestemming te komen, moeten de losplaatsen waar overheen wordt 

gereden beschikbaar zijn. Dit vraagt om een hulpmiddel dat de afhankelijkheid van de 

losplaatsen en de planning in kaart brengt. De uitwerking hiervan en de oplossing voor 

eisen als: geen botsingen, geen blokkades en geen dubbele activiteiten worden verder 

behandeld in de paragraaf over het inplannen van leveringen. 

Figuur 4.19: Ontwerp 4 indeling losplaatsen Figuur 4.20: Ontwerp  indeling losplaatsen bij de New Hinge 
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Ontwerp logistiek proces gebouw  

Bij het ontwerpen van het logistieke proces in het gebouw dient te worden voldaan aan 

de gestelde eisen. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met de wensen van 

de uitvoerende partijen voor zover dit mogelijk is. Bij het inplannen van de activiteiten 

dient rekening te worden gehouden met een efficiënte inzet van personeel. Aannemers 

en onderaannemers willen graag dat medewerkers fulltime op het project ingezet 

worden en daar waar dit niet mogelijk is in werkdagen van 8uur. Daarnaast spreken zij 

de wens uit rekening te houden met de volgorde van de werkzaamheden en daarbij 

zoveel mogelijk te standaardiseren door gebruik te maken van “treintjes”. 

Volgens de planning (Figuur 4.22) zijn er twaalf weken gepland om alle activiteiten van 

een standaardverdieping uit te voeren, dus van de anhydrietvloer tot de oplevering. De 

planning maakt duidelijk hoeveel dagen per activiteit gereserveerd zijn en welke 

activiteiten gelijktijdig plaatsvinden. Vanaf de start van de afbouw zal elke week op een 

nieuwe verdieping gestart worden met de afbouw. Dat betekent dat de drukste periode 

van de afbouw 12 weken duurt en in die periode op 12 verdiepingen tegelijkertijd wordt 

gewerkt en er per week één verdieping wordt gerealiseerd.  

Figuur 4.21: Ontwerp  indeling losplaatsen New Main 
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 Figuur 4.22: Planning standaardverdieping 
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In Figuur 4.23 is het ontwerp van de eerste dag van de standaardverdieping 

weergegeven, in bijlage F alle 60 dagen van de gehele cyclus. Bij het ontwerpen zijn de 

hierboven beschreven wensen in achtgenomen. Bij het ontwerpen van de indeling en 

bepalen van de volgorde van de standaardverdiepingen is de planning aangepast. De 

veranderingen zijn doorgevoerd t.b.v. de bevordering van de efficiëntie. De nieuwe 

planning met in zijn “schaduw’’ de oude planning is weer gegeven in bijlage G. De 

benodigde verwerkingsruimte is bepaald in samenspraak met de hoofduitvoerders.  

 

Materiaalpakketten 

Tijdens het ontwerpen van de logistieke inrichting van de standaardverdieping is 

geconstateerd dat de vrije ruimte gezien over een periode van een week op de 

standaardverdieping gering is. Figuur 4.24 geeft de standaardverdieping in week 10 

weer. Hier is te zien dat de vrije ruimte (geel gemarkeerd) op deze week zeer gering is. 

Tevens is deze vrij ruimte enkel gelegen aan de rechterzijde van het gebouw. Naast de 

noodzaak voor vrijeruimte bestaat er de wens de voorraden te minimaliseren en de eis 

om de arbeidsproductiviteit te verhogen.   

 

 

Om hieraan tegemoet te komen is er gekeken of het mogelijk is om op dagbasis 

producten te leveren. Materiaalpakketten bevatten de producten die per dag, per 

verdieping, per handeling en per ploeg nodig zijn. Een materiaalpakket kan bestaan uit 

verschillende leveringen. Daarnaast kunnen leveringen bestaan uit meerdere 

materiaalpakketten. Op sommige locaties zullen de materiaalpakketten voor meerdere 

dagen worden geleverd omdat deze goederen moeilijk op te delen zijn of omdat deze 

geen hinder veroorzaken en er daardoor met volle vrachtwagens gereden kan worden. 

Uit het ontwerp (E1) van de standaardverdieping volgt dat er 219 materiaalpakketten 

nodig zijn. Een materiaalpakket van een metalstudbouwer kan bijvoorbeeld bestaan uit 

gipsplaten, onderbakken, c-stijlen, isolatie en roodband. De generieke materialen 

Figuur 4.23: Ontwerp eerste dag standaardverdieping 

Figuur 4.24: Vrije ruime standaardverdieping week 10 
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worden per onderaannemer bevoorraad door middel van een Kanban systeem van DHL. 

Dit systeem houdt het aantal schroeven, bouten en lasdopjes bij, waardoor altijd 

voldoende voorraad aanwezig is. Hierdoor wordt er nooit misgegrepen en wordt er niet 

meer verbruikt dan nodig is. Daarnaast bespaart het tijd omdat deze materialen niet per 

materiaalpakket uitgezocht hoeven te worden.  

Het hulpmiddel gaat uit van materiaalpakketten. Alle materiaalpakketten zijn 

opgebouwd uit de materialen die nodig zijn voor de realisatie van de dagproductie. 

Hierbij wordt rekening gehouden met eventueel snijverlies om misgrijpen te 

voorkomen. Er wordt gebruikgemaakt van materiaalpakketten omdat er op die manier 

werkzaamheden volgens een controleerbaar en gereguleerd proces verlopen. Om te 

voorkomen dat een ‘wagon’ van de trein sneller gaat lopen dan de trein, wordt enkel de 

benodigde hoeveelheid materialen geleverd voor één productiedag. Het versnellen van 

een ‘wagon’ verkort niet de productietijd en kan zelfs stagnerend werken omdat partijen 

elkaar in de weg kunnen lopen.  

Ontwerp ruimte in gebouw 

Op Figuur 4.23 is in verschillende kleuren aangegeven waar de activiteiten plaatsvinden. 

De activiteiten zijn van rechts naar links gepland waardoor er naar de lift toe wordt 

gewerkt. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop de afvalstromen zijn gepland. Hierdoor 

hoeft er zo min mogelijk over het gerealiseerde werk getransporteerd te worden en 

neemt de kans op beschadigingen af. Ook is er rekening gehouden met de 

werkzaamheden die een negatief effect kunnen hebben op andere activiteiten. Zo werkt 

de tegelzetter van rechts naar links om andere partijen niet te belasten met lijm, stof 

en/of splinters. In Figuur 4.23 wordt de fysieke ruimte van het te realiseren element 

onderscheiden van de benodigde vrije ruimte om dit element te kunnen monteren. De 

fysieke omvang van het element wordt donker gekleurd en de benodigde extra ruimte 

transparant. Bij activiteiten waarvoor het hele gebied nodig is, bijvoorbeeld voor het 

leggen van vloerbedekking, is dit gebied transparant gekleurd en gearceerd.  

Zoals te zien in bijlage F treden er op bepaalde dagen blokkades op bij het transport over 

de verdiepingen. Dit gebeurt bij het aanbrengen van de bekabeling boven het plafond, 

omdat het niet mogelijk is om aan de rechterzijde van het gebouw te transporteren. Om 

deze blokkade te voorkomen is er een gebied gemarkeerd door middel van een rode 

stippellijn. Binnen dit gebied dienen de bouwplaatsmedewerkers rekening te houden 

met eventueel transport (Figuur 4.25). In dit gebied mogen op de betreffende dag geen 

producten opgeslagen worden. Deze aanpassing is goedgekeurd door de 

hoofduitvoerder van Croon. Een tweede blokkade doet zich voor bij het trekken van 

datakabels in de vloer en het leggen van de computervloeren in de gang, omdat de 

tijdelijke vloer, bedoeld om valgevaar te voorkomen, is verwijderd. De blokkade kan 

worden opgeheven doordat de sjouwers de vloer tijdelijk weer dichtleggen met de 

eerder verwijderde platen. In de afbeeldingen is dit aangegeven door een paarse  
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stippellijn. Deze informatie is ook op het instructieformulier van de sjouwer beschreven. 

Tot slot: de werkzaamheden die bij de toegangsdeur worden uitgevoerd zorgen ookvoor 

een blokkade. Door een dag van te voren de chef van de bouwplaatsmedewerker van de 

planning op de hoogte te stellen, kunnen de werkzaamheden om deze tijden heen 

gepland worden. Hiermee wordt deze blokkade ondervangen. 

 

Ontwerp opslagruimte in gebouw 

In Figuur 4.26 is opnieuw het ontwerp van de eerste dag van de standaardverdieping 

weergegeven, maar nu met toevoeging van de opslagruimte. In bijlage F zijn alle 60 

dagen opgenomen. Er worden twee verschillende soorten gebieden onderscheiden. Met 

het doorlopend kader wordt het opslaggebied weergegeven waar de productie voor de 

betreffende dag is gesitueerd. In het gestippelde kader wordt het opslaggebied 

aangegeven waar de goederen geleverd worden voor de daaropvolgende dag. De kleur 

van het kader geeft de activiteit aan. De opslagruimte is zodanig gesitueerd dat het geen 

hinder veroorzaakt voor de productie en dat het de loopafstanden beperkt. Voor partijen 

die meerdere dagen op dezelfde locatie werkzaamheden uitvoeren, zoals het metalstud, 

is één locatie aangewezen waar zij hun producten kunnen opslaan. Aan het einde van 

een dag dienen de bouwplaatsmedewerkers al de overgebleven bruikbare producten 

neer te leggen in het gebied dat bestemd is voor de volgende dag. Alle niet bruikbare 

producten en restproducten worden in het opslaggebied van de huidige dag opgeslagen, 

zodat deze na 16:00 van de verdieping als retourstroom verwijderd kunnen worden 

door de sjouwers. 

 

 

 

Figuur 4.25: Oplossing optredende blokkades 

Figuur 4.26: Ontwerp opslaggebieden eerste dag standaardverdieping 
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4.3.3 Vaststellen/controleren/bijsturen status materiaalpakketten in 

productieproces en verstrekken informatie logistiek handelen 

In het werkvoorbereidingsschema is opgenomen wanneer de producten: ingekocht, 

geproduceerd en geleverd dienen te worden. Dit wordt vastgelegd in de contracten met 

de leveranciers en onderaannemers en worden daar waar nodig bijgestuurd. Er is geen 

gestandaardiseerde controle op de planning van de productie en het tijdspad van de 

partijen. De huidige status van de producten is daardoor niet altijd bekend. Ook heeft de 

aannemer geen of onvoldoende inzicht in de productie op de fabriek en in mogelijke 

vertragingen/stagnaties in het logistieke proces. Dit geldt ook voor de exacte productie 

van de onderaannemers op de bouwplaats en kan hij geen uitspraak doen over de 

progressie van de werkzaamheden.  

In hoofdstuk drie zijn een aantal technisch-bedrijfskundige systemen beschreven 

waarvan er enkele direct ingezet kunnen worden en sommige gekoppeld aan andere om 

deze problemen te beperken of te verhelpen. EDI heeft als doel een gecontroleerde, 

traceerbare en controleerbare datauitwisseling tussen partijen te realiseren. Door een 

koppeling te maken tussen het EDI en het WMS van de leveranciers is het mogelijk de 

foutmarges van het logistieke proces naar de bouwplaats te verkleinen en efficiënter te 

laten verlopen. Dit maakt het namelijk mogelijk bij te houden welke handelingen er zijn 

uitgevoerd en of er complicaties optreden. Bij geavanceerde systemen is het mogelijk de 

voorraden online in te zien. Ook kan SCM gebuikt worden. Hiermee is het mogelijk de 

informatie- en goederensystemen te optimaliseren. Vertrouwen is hierbij een 

belangrijke voorwaarde. Want dan pas worden informatie en optredende stagnaties met 

elkaar gedeeld. Het ontwikkelen van vertrouwen wordt in de bouw vaak bemoeilijkt 

door de steeds wisselende samenstelling van bouwpartijen. Daarom is het hulpmiddel 

zo ontworpen dat New Main enkel informatie deelt met de betreffende 

onderaannemer/leverancier.   

Door de hoge productiesnelheiden en de veranderlijkheid van activiteiten gedurende de 

afbouw worden de goederen per dag aangeleverd. Dit is dan ook een uitgangspunt dat 

vanaf processtap A van het logistieke proces wordt meegenomen. Deze 

leveringsstrategie vertoont veel overeenkomsten met de methodiek van JIT. De 

leveringen zullen voor 6:30 uur op de verdieping geleverd moeten zijn om de productie 

die om 7:00 uur begint niet te stagneren. Dit impliceert dat de producten één dag van te 

voren op de verdieping worden geleverd, waardoor er een dagvoorraad ontstaat. Dit 

komt niet overeen met het JIT principe. Wel wordt hierdoor het grootste risico van JIT 

geëlimineerd, nl. hoge kosten bij stagnatie. Net als bij JIT zijn alle leveringen 

´vraaggestuurd’ en wordt de inzet van ruimte, appratuur, materialen en arbeidsuren 

geminimaliseerd. De extra transportkosten die worden veroorzaakt door het gefaseerd 

leveren worden terugverdiend door minimaliseren van de voorraden, door gebruik te 

maken van de HUB en door bij grote leveringen deze te combineren. 
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In Figuur 4.27 zijn de onderdelen van het hoofdproces met behulp van de Business 

Process Model and Notation (BPMN) weergegeven (A-H). Per hoofdprocesstap is 

aangegeven welke processtap is toegevoegd en in welke processtap een of meerdere 

activiteiten zijn toegevoegd. Daarna worden voor elke processtap van B t/m H (Figuur 

4.28 t/m 4.34) de activiteiten in beeld gebracht. Per activiteit wordt aangegeven wie 

deze uitvoert en welke beeldscherm bij deze activiteiten gebruikt wordt. Verder wordt 

per processtap in beeld gebracht hoe het rekenalgoritme werkt.  

 

 

 

Figuur 4.27: Logistieke hoofdproces met de veranderingen in de bijbehorende processtappen 
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Figuur 4.28: Processtappen van hoofdprocesstap inkopen eindproduct  met de toevoegingen van het hulpmiddel 
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Figuur 4.29: Processtappen van hoofdprocesstap bestellen materiaal/materieel met de toevoegingen van het hulpmiddel 
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Figuur 4.30: Processtappen van hoofdprocesstap produceren materialen met de toevoegingen van het hulpmiddel 

 



C.W. Prins S081133 | 4 Ontwerp hulpmiddel 94 

Figuur 4.31: Processtappen van hoofdprocesstap afroepen materiaal/materieel met de toevoegingen van het hulpmiddel 
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Figuur 4.32: Processtappen van hoofdprocesstap leveren materiaal/materieel met de toevoegingen van het hulpmiddel 
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Figuur 4.33: Processtappen van hoofdprocesstap verwerken materialen met de toevoegingen van het hulpmiddel 
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Figuur 4.34: Processtappen van hoofdprocesstap afvoeren restproducten met de toevoegingen van het hulpmiddel 
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Vaststellen materiaal eindproduct, controlemomenten en samenstelling 

materiaalpakketten 

Keuzemenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de verschillende beeldschermen werken. In 

Beeldscherm 0 (startpagina) is het keuzemenu weergegeven. Van hieruit zijn alle andere 

beeldschermen te bereiken zoals weergegeven in Figuur 4.35. Daarna worden alle 

andere beeldschermen toegelicht.  

Figuur 4.35:Koppelingen beeldschermen en informatiestromen 

 

Beeldscherm 0: Keuzemenu 
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Invoeren materiaal eindproduct  

De werkvoorbereiders van New Main bepalen op basis van de planning de week waarin 

het product ingekocht dient te zijn, zodanig dat de producent/producent voldoende tijd 

heeft om de producten op het juiste moment op de bouwplaats te kunnen leveren (B1.1). 

De werkvoorbereiders voeren in het beeldscherm I de maximale inkooptermijn in, zoals 

weergegeven in beeldscherm I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invoeren controlemomenten stratus logistiek proces 

Nadat de producten zijn ingekocht worden in samenwerking met de leverende partij 

afspraken gemaakt (B3) over de controlemomenten om zo het logistieke proces op een 

eenduidige manier te definiëren om zo tot een controleerbaar en beheersbaar proces te 

komen. Hiervoor dienen de volgende gegevens ingevuld te worden in het hulpmiddel: 

het bestelmoment, het moment waarop de definitieve samenstelling van het 

materiaalpakket bekend; het aantal leveringen waaruit het materiaalpakket bestaat, het 

moment waarop 50% van het materiaalpakket geproduceerd moet zijn, het moment dat 

de producten afgeroepen momenten worden en het moment waarop de leverende partij 

het pakket gereed heeft. Op deze manier is het voor beide partijen duidelijk wat de 

gemaakte afspraken zijn. Deze afspraken worden als controlemomenten door de 

werkvoorbereider in het hulpmiddel ingevoerd (B3.1) in beeldscherm V.  

Beeldscherm I: Invoeren materiaal eindproduct in hulpmiddel (B1.1) 
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Naast de hierboven beschreven controlemomenten worden nog vier controlemomenten 

vastgesteld om het gehele productieproces van inkoop tot afvoer restproducten te 

kunnen monitoren. De werkvoorbereider voert in beeldscherm VI de data in waarop het 

materiaalpakket op de bouwplaats arriveert, het pakket op de losplaats wordt geleverd, 

het pakket wordt verwerkt en de restproducten van het pakket worden afgevoerd.  

 

 

Beeldscherm V: Invoeren controlemomenten status logistiek proces t/m afroepen (B3.1) 
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Invoeren samenstelling materiaalpakketten  

Alle controlemomenten zijn gedefinieerd. De opbouw van de materiaalpakketten is 

echter nog niet bekend. De materiaalpakketten worden samengesteld voor het afroepen 

van materiaal/ materieel. Hierbij wordt gekeken waar de materiaalpakketten 

opgeslagen dienen te worden aan de hand van het ontwerp. De opbouw wordt 

afgestemd met de onderaannemer, zodat hij zijn werkzaamheden goed kan uitvoeren en 

de materiaalpakketten kan samenstellen. Na het vaststellen van de materiaalpakketten 

dient aangegeven te worden uit hoeveel leveringen deze bestaat. Deze informatie wordt 

ingevuld door de werkvoorbereider in beeldscherm VI. Bij het invoeren van deze 

informatie genereerd het hulpmiddel een specifieke code voor het pakket. Deze is als 

volgt opgebouwd: de eerste letters NW staand voor New Main, gevolgd door de drie 

letters van het bedrijf van de aannemer/onderaannemers waarvoor de goederen 

geleverd worden, gevolgd door het weeknummer, dag van de week, nummer van de 

verdieping en stramienen van de opslaglocatie. 

 

 

 

Beeldscherm VI: Invoeren controlemomenten status logistiek vanaf leveren (B3.2) 
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 Beeldscherm VII: Invoeren samenstelling materiaalpakket (E2.1) 
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Invoeren/controleren/bijsturen status in logistiek proces 

Het invoeren, controleren en bijsturen zijn activiteiten die zijn toegevoegd aan de 

processtappen van het logistieke proces. Het proces met alle daarbij horende activiteiten 

is weergegeven in Figuur 4.28 t/m 4.34.  

Invoeren 

Wanneer activiteit B2.1, C1.1, D1.1, E2.1, E3.1, F2.1, G1.1 en H2.1 door de betreffende 

inkoper, uitvoerder, onderaannemer/producent, werkvoorbereider, 

leverancier/sjouwer of bouwplaatsmedewerker is afgerond dient dit ingevoerd te 

worden in beeldscherm II aan de hand van de productomschrijving of productiecode van 

het materiaalpakket. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beeldscherm II: Invoeren in hulpmiddel stap uitgevoerd 
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Controleren 

Op elk moment kan de uitvoerder controleren of de status van de pakketten 

overeenkomt met de planning. Een week respectievelijk een dag voordat de deadline 

verstrijkt worden de partijen hierop geattendeerd, zie beeldscherm III. Dit geldt ook als 

de deadline wordt overschreden. Ook dan worden de partijen gewaarschuwd. In beide 

gevallen wordt dit gesignaleerd en verschijnt er bovenin het schema een melding zoals 

weergegeven in beeldscherm III. Via het hoofdmenu zoals weergegeven in beeldscherm 

III, kan de uitvoerder van de hoofdaannemer in één oogopslag de status zien van het 

productieproces per materiaalpakket en kan hij hieruit afleiden of het op schema ligt. 

Voor het optimaal inzetten van SCM is per leverancier een apart schema opgenomen. In 

dit schema is per leverancier aan gegeven wat de status is van de pakketten. 

  

Beeldscherm III: Controleren status in productieproces 
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Aanpassen 

Het hulpmiddel kan enkel signaleren als er een stagnatie is opgetreden, maar geen 

beslissingen nemen. In het geval van een stagnatie in het productieproces vóór levering 

op de bouwplaats bespreken de leverancier en New Main wat de eventuele gevolgen 

zijn. Indien de stagnatie ingelopen kan worden vóór het levermoment wordt het 

controlemoment aangepast. Indien het levermoment niet gehaald kan worden 

overleggen New Main en de leverancier/onderaannemer over de gevolgen van de 

vertraging en bekijken, of dit voor meer materiaalpakketten geldt. Zij zoeken samen 

naar een passende oplossing waarbij de uitvoerder het laatste woord heeft. Indien dit 

een wijziging van de data tot gevolg heeft, dient de uitvoerder deze verandering aan te 

passen in beeldscherm IV. 

Beeldscherm IV: Aanpassen planning 
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Inplannen/leveren/afvoeren materiaalpakketten en verstrekken informatie 

logistiek handelen 

Om de leveringen in te plannen en af te voeren is een planningsprogramma nodig. In dit 

programma dient rekening gehouden te worden met de losplaats van de producten en 

de route van de vrachtwagen (E1). Voor het plannen van vervoer op de verdiepingen is 

geen strikte planning nodig, omdat de verdieping zodanig is ontworpen dat op elk 

moment van de dag goederen geleverd kunnen worden. Allereerst zal beschreven 

worden hoe de levering wordt ingepland, aansluitend hoe de benodigde informatie 

wordt verstrekt. 

Gebruikersinterface 

Het hulpmiddel is gemaakt voor het inplannen van 

leveringen op één dag, omdat hiermee voldoende 

gegarandeerd is dat de relevante aspecten worden belicht 

zonder dat het ten koste gaat van het overzicht. De 

gegevens kunnen enkel van links naar rechts ingevoerd 

worden. Er wordt gestart met het kiezen van het verticaal 

transport. Alle data kunnen ingevoerd worden via een 

dropdown menu. De gegevens dienen ingevuld te worden 

door de leverancier voor aanvang van de productiedag. De 

keuzes zijn weergegeven in beeldscherm VIII(1). Bij de 

keuze van loszone en losplaats verschijnt de afbeelding 

van het geselecteerde loszone of losplaats, beeldscherm 

VIII(1). Nadat alle gegevens zijn ingevuld drukt men op de 

knop ‘Volgende’ om terecht te komen op beeldscherm 

VIII(2) waarop alle gegevens zijn gepresenteerd en de 

mogelijkheid biedt de gegevens te controleren. Indien alles 

correct is ingevuld worden nog enkele basisgegevens 

gevraagd. In het geval er een bouwlift is geselecteerd 

dienen ook de materiaalpakketten van de levering 

ingevoerd te worden met behulp van de codes van de 

materiaalpakketten. De codes van de materiaalpakketten 

worden bij het reserveren van een losplaats automatisch 

doorgeschakeld. Als alle stappen zijn doorlopen kan de 

reservering definitief worden gemaakt en wordt de 

leverbon voor de vrachtwagenchauffeur geprint, zie Figuur 

4.36. De leverancier dient deze leverbon aan zijn chauffeur 

mee te geven om toegang te krijgen tot de bouwplaats.   

 

 

 

Beeldscherm VIII (1): Inplannen levering 
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Beeldscherm VIII (2): Inplannen levering  
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Figuur 4.36: Leverbon vrachtwagenchauffeur 
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Werkwijze inplannen levering  

Hiervoor is het hulpmiddel gepresenteerd vanuit het perspectief van de gebruiker. Er is 

beschreven wat de gebruikers ziet en welke keuzemogelijkheden hij heeft. Om het 

hulpmiddel efficiënt te kunnen gebruiken en te voldoen aan de gestelde eisen zal er aan 

een aantal randvoorwaarden moeten worden voldaan. De rekenwaarde van het model 

bij actie E4.4, E4.6, E4.8. zullen verder worden toegelicht. In bijlagen H en I zijn de 

toelichting en de uitwerking van de gebruikte macro’s en formules opgenomen.  

Berekenen beschikbaar materieel  

Het benodigde materieel voor het lossen van leveringen wordt vaak niet voor alle 

leveringen ingepland. Ook is vaak op de bouwplaats niet bekend met welk materieel de 

producten gelost dienen te worden. Uit de kwantificatie van de doelstelling blijkt dat 

geld bespaard kan worden door materieel effectief en efficiënt in te zetten. 

Onderaannemers geven aan dat het belangrijk is om af te stemmen welk materieel nodig 

is om te lossen. Het ontbreekt echter vaak aan de benodigde informatie om dit af te 

stemmen volgens de beschrijving in hoofdstuk 2. Omdat er behoefte is om te weten met 

welk materieel de producten gelost worden, is dit opgenomen in het hulpmiddel. De eis 

is om zichtbaar te maken welk materieel benodigd is bij het lossen van de ingeplande 

leveringen. Voor het project EPO wordt gebruik gemaakt van de twee torenkranen, twee 

vorkheftrucks, twee lepelwagens en een mobiele kraan. Al dit materieel is geschikt om 

de geselecteerde werkzaamheden uit te voeren. De leverende partij selecteert bij de 

reservering met welk materieel de levering gelost moet worden. Wanneer de losruimte 

beschikbaar is, maar het materieel niet of vice versa, is het niet mogelijk de levering in te 

plannen. Soms is het wel mogelijk om met ander materieel de activiteit uit te voeren. Er 

is een koppeling gemaakt tussen enerzijds loszone en loswijze en anderzijds het 

materieel, zodat alleen het juiste materieel geselecteerd kan worden, zie Figuur 4.37  

Torenkraan 1&2:   Kraan   Torenkraan 1   

        Zelf lossen  

Bouwlift/Kelder/Hinge  Achterkant  Lepelwagen 1  

         Lepelwagen 2  

         Vorkheftruck 1  

         Vorkheftruck 2  

        Zelf lossen   

Bouwlift/Kelder/Hinge  Zijkant 3m/6m Vorkheftruck 1  

        Vorkheftruck 2  

        Zelf lossen   

Overig    Kraan   Mobiele kraan 1  

         Zelf lossen  

Figuur 4.37: Beschikbaar losmaterieel per loszone 



C.W. Prins S081133 | 4 Ontwerp hulpmiddel 111 

Berekenen losplaats minste afhankelijkheden  

De keuze voor een loszone impliceert een beperking voor de keuze van losplaatsen. Deze 

beperking is verwerkt in het hulpmiddel om er voor te kunnen zorgen dat er geen 

onuitvoerbare combinaties ingevoerd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is: als een 

vrachtwagen gelost dient te worden vanaf C2 dan kan hij geen gebruik maken van 

torenkraan 1 omdat dit fysiek onmogelijk is zie Figuur 4.38. De keuzebeperkingen in het 

model zijn zodanig verwerkt dat de routes op de bouwplaats zo kort mogelijk zijn. De 

mogelijkheden na het selecteren van de loszone zijn hieronder weergegeven. 

Torenkraan 1: A1,A2,A3,A4,A5,B1,B2,B3,B4 

Torenkraan 2: C1,C2 

Bouwlift:  A1,A2,A3,A4,D1,D2,D3,D4 

Kelder:  A5,B1,B2,B3,B4 

Hinge:  F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7 

 

Het is niet wenselijk dat de losplaatsen gekoppeld aan de loszone vrij gekozen kunnen 

worden. Bepaalde losplaatsen zijn namelijk meer afhankelijk van andere losplaatsen. 

Daarom is er een indeling gemaakt in de volgorde waarin losplaatsen geselecteerd 

kunnen worden. Voorafgaand aan het reserveren van een losplaats is gevraagd naar de 

loszone, de loswijze en naar de losduur. Na het invullen van deze gegevens wordt de 

losplaats met de minste afhankelijkheid geselecteerd mits de losplaats voor de 

geselecteerde losduur onafgebroken vrij is. Hoe dit tot stand komt wordt in de volgende 

paragraaf beschreven. De processtappen van het berekenen van de losplaats met de 

minste afhankelijkheden zijn weergeven in Figuur 4.31. Indien de minst afhankelijke 

losplaats niet beschikbaar (E4.6.1) is wordt de tweede minst afhankelijke losplaats 

geselecteerd (E4.6.2). Dit proces herhaalt zich tot er een geschikte losplaats is gevonden 

of tot alle losplaatsen zijn doorlopen. Mocht er dan nog geen geschikte losplaats zijn 

gevonden dan is de bouwplaats voor deze dag volgeboekt.  

De volgorde van het selecteren van de losplaatsen is ook afhankelijk van de wijze 

waarop de goederen gelost worden. Indien er gelost wordt met de torenkraan of via de 

achterkant hoeft er geen extra ruimte gereserveerd te worden. Indien er via de zijkant 

gelost wordt met elementen tot 3 meter dienen de losplaatsen in een zone van 6 meter 

van de vrachtwagen vrij te zijn; met elementen van 3 tot 6 meter mogen er geen 

vrachtwagens geparkeerd worden in een zone van 8,5 meter. De losplaatsen worden 

zodanig toegekend dat daarmee zo min mogelijk ruimte in beslag wordt genomen en zo 

veel mogelijk losplaatsen beschikbaar zijn. In Figuur 4.37 wordt dit weergegeven. Het is 

ook mogelijk “Overig” te selecteren als loszone. Dan wordt het hierboven beschrevene 

als het ware overstegen en is het mogelijk om alle losplaatsen te selecteren mits de 

loswijze dit toestaat.  

Figuur 4.38: Beschikbaar losplaatsen per loszone 
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Torenkraan 1: Kraan   A5,B4,A4,B1,A1,B3,A3,B2,A2 

Torenkraan 2: Kraan    C2,C1 

Bouwlift:  Achterkant  D3, D1,D2,A4,A1,A3,A2 

    Zijkant 3m  D1,D4,D3,D2,A4,A1,A3,A2 

    Zijkant 6m  D2,D3,D4,A4,A1  

Kelder:  Achterkant  A5,B4,B1,B3,B2 

    Zijkant 3m  A5,B4,B1,B3,B2 

    Zijkant 6m   A5,B4,B1 

Hinge:   Achterkant  F5,F6,F7,F2,F3,F4,F5,F1 

    Zijkant 3m  F5,F4,F7,F2,F1 

    Zijkant 6m   F2,F1  

Figuur 4.37: Per loszone de volgordelijkheid beginnend met minst afhankelijke losplaats 

Na het selecteren van een losplaats dient er een keuze gemaakt te worden op welk 

tijdstip de leverancier zijn producten wil leveren. Dit wordt in de volgende paragraaf 

besproken.  

Berekenen beschikbare tijden 

Voor het toetreden van de bouwplaats is een tijdvenster ingesteld van 10 minuten. Dit 

tijdvenster is ook gereserveerd voor het verlaten van het bouwterrein. Elke 10 minuten 

kan één vrachtwagen het terrein toetreden en één het bouwterrein verlaten. Uit 

metingen is gebleken dat het gemiddeld 7 à 8 minuten duurt om met een vrachtwagen 

achteruit te rijden naar loszone Hinge. Daarna kan bij aankomst op de losplaats gestart 

worden met de voorbereiding om te lossen. Ook is rekening gehouden met eventuele 

wachttijden vanwege het lossen van andere leveringen. Voor het reserveren van de 

tijdvenster vult men de tijd in die nodig is om de vrachtwagen te lossen. De losduur kan 

alleen gereserveerd worden in tijdvensters van 10 minuten, met een minimale duur van 

10 minuten tot maximaal twee en een half uur. Hierdoor is een vrachtwagen minimaal 

30 en maximaal 170 minuten op de bouwplaats vanaf het moment van entree tot het 

verlaten van bouwplaats.  

De losplaatsen kunnen op drie manieren gelabeld worden, namelijk als een locatie waar 

de vrachtwagen komt te staan, als een locatie die nodig is om te lossen of als een locatie 

die gereserveerd is als doorgang naar een andere losplaats. Op een locatie die nodig is 

om te lossen mag er in de gereserveerde periode geen vrachtwagen komen te staan. Het 

is echter wel toegestaan om hier met een vrachtwagen overheen te rijden omdat de 

losruimte niet de gehele periode wordt gebruikt. Hetzelfde geldt voor de locatie die 

gereserveerd is als doorgang naar een andere losplaats.  

Alle losplaatsen zijn onderling afhankelijk van elkaar wat betreft het betreden ervan. 

Alle vrachtwagens verlaten het bouwterrein via losplaats C1 en C2. Indien deze plaatsen 

zijn gereserveerd kan er niet meer geleverd worden op de bouwplaats en stagneert het 

bouwproces. Indien losplaatsen C1 en C2 minder dan 150 minuten onafgebroken vrij 

zijn meldt het hulpmiddel dat er een verkeersregelaar ingezet dient te worden. Dit 
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wordt weergegeven op beeldscherm III. De werkvoorbereider kan dit aanpassen op 

beeldscherm IV.  

De losplaatsen zijn ingedeeld volgens het principe van het in file parkeren. Hierdoor 

kunnen vrachtwagens bijvoorbeeld rechtdoor van A1 naar B1, maar ook schuin 

oversteken van A1 naar B2. Hierdoor zijn er verschillende mogelijkheden om over het 

terrein te rijden. Hieronder volgt een voorbeeld van de mogelijkheden om naar losplaats 

D3 te komen en hier vandaan te vertrekken. Voor alle losplaatsen is dit uitgewerkt in 

bijlage J.  

Bereiken D3  A1,B1,A1,A2,D3 

   A2,B2,A2,A3, D3 

Vertrekken D3 D3,A2,A1,B1,C1,C2 

D3,A3,A2,B2,C1,C2 

Op het moment dat de losduur wordt ingevuld, berekent het hulpmiddel per losplaats 

per tijdsvenster van 10 minuten op welke begintijd (E4.8.1) en vertrektijden (E4.8.2) dit 

mogelijk is, zie Figuur 4.31. De range loopt van 6:00 uur toetreden tot 15:50 uur 

verlaten. Het hulpmiddel inventariseert of er gedurende deze tijdvensters andere 

vrachtwagens het terrein toetreden of verlaten. Vervolgens wordt met alle overgebleven 

tijdsvensters berekend of er op tenminste één manier mogelijk is om deze losplaats te 

bereiken of te verlaten (E4.8.2en E4.8.4). Daarbij worden de mogelijkheden doorlopen 

om een losplaats te bereiken/verlaten zoals in bijlage J is beschreven. Aansluitend wordt 

met de overgebleven tijdvensters gekeken of het mogelijk is naar de losplaats te rijden, 

om na het lossen volgens schema te vertrekken en om onafgebroken op de losplaats te 

kunnen blijven staan (E4.8.3). Bij deze berekening wordt rekening gehouden met de drie 

soorten labels. Veel losplaatsen kunnen op verschillende manieren bereikt en verlaten 

worden. Zo kan F5 bereikt worden vanaf F2 en F3. Wanneer F2 en F3 beide nog vrij zijn, 

wordt er geen tijd gereserveerd. Indien één van de twee is gereserveerd wordt 

automatisch de andere losplaats gereserveerd voor het moment van vertrek of 

aankomst voor een periode van 10 minuten.  

Aansluitend wordt bij de overgebleven tijdsvensters berekend of het materieel 

beschikbaar is. Dit gebeurt op eenzelfde wijze als bij het vaststellen van de 

beschikbaarheid van een losplaats. Er wordt gekeken of het materieel vanaf het begin 

beschikbaar is (E4.8.6) en er wordt gecontroleerd of het materieel de gehele periode 

beschikbaar is (E4.8.9). Het materieel wordt enkel voor de duur het lossen ingepland. 

Zo kan de torenkraan meteen van de ene vrachtwagen doorschakelen naar de volgende 

zonder dat er productietijd verloren gaat. Indien er geen tijden beschikbaar zijn bij dit 

materieel kan gecontroleerd worden of ander materieel beschikbaar is (E4.8.7en E4.8.8, 

E4.8.10 en E4.8.11 

Voor leveringen waarvoor ook losruimte naast de vrachtwagen gereserveerd dient te 

worden, wordt een extra stap toegevoegd (E4.8.13). Er is in het hulpmiddel per losplaats 
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vastgesteld of hiervoor ruimte gereserveerd kan worden. Het overzicht is te vinden in 

bijlage K. Als blijkt dat de vrije ruimte tijdens de losduur onafgebroken beschikbaar is 

dan zal het hulpmiddel de overgebleven tijdsvensters weergeven in het dropdown 

menu. 

Verstrekken informatie logistieke handelen 

Naast het inplannen van de levering is het belangrijk dat de participanten van het 

logistieke proces op de hoogte zijn van de handelingen die uitgevoerd dienen te worden. 

Alle mogelijke combinaties kunnen door systeem geregenereerd worde. In deze 

paragraaf zullen de drie verschillende uitkomsten worden beschreven.  

Informatie losplaats  

Bij het afronden van het inplannen van de levering krijgt de leverancier automatisch een 

pdf document dat hij meegeeft aan zijn chauffeur. In dit document is o.a. de route naar 

de bouwplaats, route naar de losplaats en de zijde waar de goederen gelost dienen te 

worden, weergegeven zie Figuur 4.36. Het document dient tevens als toegangsticket tot 

de bouwplaats. Door het toevoegen van het kenteken kan de poortwachter controleren 

of de vrachtwagen in combinatie met de tijd toegang verleend moet worden tot de 

bouwplaats. Met de pijlen is de route naar de losplaats aangegeven.   

Informatie materieel  

Het benodigde materieel voor het lossen van leveringen wordt vaak niet voor alle 

leveringen ingepland. Dit wordt door het hulpmiddel voorkomen. Partijen dienen 

namelijk aan te geven met welk materieel zij gaan lossen alvorens zij een levering 

kunnen inplannen. Hierdoor is het mogelijk een overzicht te creëren waar welk 

materieel is gepland, zoals te zien is op Figuur 4.40. Hierop is per materieel de losplaats, 

aanvangstijd en duur weergegeven. Dit overzicht wordt door de sjouwer opgehaald uit 

het hulpmiddel door middel van beeldscherm IX. In dit scherm dient geselecteerd te 

worden welke output gewenst is, voor welk materiaalpakket of voor welke dag.  
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Figuur 4.40: Inzet materieel 
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Informatie levering op verdiepingsvloer en afvoeren restproducten 

Bij het inplannen van de levering wordt aangegeven welke materiaalpakketten geleverd 

worden. Op basis van de aangegeven materiaalpakketten wordt een instructie 

opgehaald via het hulpmiddel door de sjouwer, Figuur 4.41. Hiervoor dient de code van 

het materiaalpakket ingevoerd te worden in beeldscherm IX. Op de instructie staat waar 

de producten geleverd dienen te worden, via welke route deze locatie bereikt dient te 

worden en waaruit de materiaalpakketten dienen te bestaan. De sjouwer controleert of 

de beschreven materialen corresponderen met het geleverde materiaalpakket en 

verwerkt dit indien dit overeenkomt met de bestelde hoeveelheden kloppend in 

beeldscherm II. Aan het einde van de dag vanaf 16:00 neemt de sjouwer de 

restproducten mee. De locaties van de restproducten worden weergegeven op dezelfde 

wijze weergegeven als bij de leveringsinstructies, zie Figuur 4.42 en wordt wederom 

opgehaald uit beeldscherm IX.  

Beeldscherm IX: Ophalen gewenste logistieke bon 
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Figuur 4.41: Informatie losplaats 
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Figuur 4.42: Af te voeren materiaalpakketten 
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5 Toetsing 

In dit hoofdstuk wordt het hulpmiddel geëvalueerd. Er wordt getoetst of het hulpmiddel 

voldoet aan het opgestelde programma van eisen en daarmee aan de doelstelling van het 

afstudeerproject. In de eerste paragraaf wordt beschreven hoe er geëvalueerd wordt en 

aansluitend of het hulpmiddel voldoet aan de gestelde eisen.  

5.1 Toetsing hulpmiddel 
Er wordt onderzocht of het hulpmiddel voldoet aan het programma van eisen zoals 

beschreven in paragraaf 4.1.1 en of het hulpmiddel van toegevoegde waarde is voor de 

praktijk. Omdat de afbouw van het project EPO pas na het afstudeeronderzoek zal 

starten en de realisatie van de afbouw op het project EPO een doorlooptijd heeft van 

ongeveer 45 weken is het niet mogelijk binnen de termijn van het afstudeeronderzoek 

het hulpmiddel te testen. Daarom is er voor gekozen om het hulpmiddel te toetsen door 

middel van het afnemen van toetsing met representanten.  

Voor de betrouwbaarheid van de toetsing zijn de geselecteerde representanten 

afkomstig van meerdere afdelingen binnen New Main en betrokken bij verschillende 

fases van het proces. De representanten zijn afkomstig van de drie dochterbedrijven, 

zodat de verschillende werkwijze en belangen meegenomen worden. Zij zullen vanuit 

hun eigen functie en expertise beoordelen of het hulpmiddel kan voldoen aan de 

gestelde eisen en een inschatting geven over de waarde van het hulpmiddel voor de 

praktijk. De geselecteerde representanten zijn: 

• Projectleider uitvoering 

• Hoofdwerkvoorbereiders B en W en E 

• Bouwplaats coördinator B,W,E 

• Hoofduitvoerders B en W en E 

• Vijf sjouwers/poortwachters 

 

Inkoopproces 

Bij het inkoopproces is het belangrijk dat de correcte informatie wordt ingevoerd, dat 

deze informatie duidelijk en overzichtelijk is weergegeven en op eenvoudig wijze is in te 

voeren. Het hulpmiddel beslaat de activiteiten vanaf het moment dat de contracten zijn 

afgesloten tot en met de afvoer van restproducten van de bouwplaats. Omdat de 

werkzaamheden plaatsvinden gedurende het werkvoorbereidingsproces en gedurende 

de uitvoering worden de hoofdwerkvoorbereiders en hoofduitvoerders gevraagd het 

hulpmiddel te beoordelen.  
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Informatiestromen 

Het hulpmiddel zou de informatie helder en eenduidig dienen weer te geven zodat de 

bouwplaatsmedewerker/vrachtwagenchauffeur/sjouwer hun werkzaamheden zo 

efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren en de uitvoerders overzicht hebben van de 

werkzaamheden op de bouwplaats. Tevens dient de informatie overzichtelijk te worden 

weergegeven, zodat het duidelijke en heldere output genereert. Dit is getoetst door alle 

geïnterviewden te vragen hoe zij zouden handelen met de verkregen informatie. De 

uitvoerders en werkvoorbereiders wordt gevraagd wat de waarde is van het hulpmiddel 

voor de praktijk.  

Afstemming 

Het hulpmiddel dient duidelijkheid te geven over wanneer, welke partij, waar ,welke 

activiteiten uitvoert om misverstanden te voorkomen. Omdat dit onderdeel betrekking 

heeft op de werkzaamheden van de uitvoerders en werkvoorbereiders is aan hen 

gevraagd of het hulpmiddel voldoet aan de gestelde eisen en de invloed op het logistieke 

proces.  

Omdat de aanvullende eisen en wensen niet nodig zijn om de doelstelling te behalen zijn 

ze niet opgenomen in de toetsing. Deze aanvullende eisen en wensen zijn getoetst en 

beoordeeld door de afstudeerder. 

5.2 Resultaten toetsing 
Voor het uitvoeren van de toetsing zijn zoals in de vorige paragraaf beschreven 

verschillende representanten geïnterviewd. De uitwerking van de toetsing is beschreven 

in bijlage L. In deze paragraaf worden de resultaten van de toetsing beschreven. 

 

Eisen: Beoordeling: 

Inkoopproces  

Zichtbaar maken van de status van de producten in het productieproces  

Zichtbaar maken van de planning van de producten opdat verbanden tussen 

status en planning gelegd kunnen worden voor leveranciers en inkopende 

partijen 

 

Informatie  

Zichtbaar maken  van de locatie van een bewerking en de hiervoor 

benodigde hoeveelheid vierkante meters opslag 

 

 

Visualiseren van alle activiteiten op/van de bouwplaats/ 

verdiepingsvloeren per tijdseenheid en de daarvoor benodigde hoeveelheid 

vierkante meters  

 

Zichtbaar maken van de retour- en afvalstromen  

 

 

 

Genereren van een document met informatie over de inhoud en de losplaats 

van de leveringen 
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Schriftelijk inzichtelijk maken voor de vrachtwagenchauffeur/sjouwer naar 

welke losplaats/verwerkplek de producten vervoerd moeten worden  

 

Voor de bouwplaatsmedewerker schriftelijk inzichtelijk maken welke 

producten er geleverd worden door een ingeplande levering en het volume 

van deze levering  

 

Zichtbaar maken van het benodigde losmaterieel per ingeplande levering   

Controleren of de producten die afgeroepen/geleverd worden 

corresponderen met de ingekochte producten en de ingekochte 

hoeveelheden  

 

Afstemming  

Zichtbaar maken wanneer de ingeplande leveringen (ook van 

onderaannemers) plaatsvinden 

 

 

Voorkomen van botsingen, dubbele activiteiten en blokkades op 

bouwplaats/verdiepingsvloeren  

 

Zichtbaar maken van de plaats waar product gelost en verwerkt dient te 

worden  

 

Zichtbaar maken van de benodigde hoeveelheid vierkante meters om een 

levering te lossen  

 

Zichtbaar maken waar producten indien nodig opgeslagen kunnen worden 

op de bouwplaats/verwerkplek  

 

 

Aanvullende eisen:   

Genereren van een planning van het benodigde transportmaterieel  

 

 

 

Gezamenlijk inzetten van transportmaterieel door de uitvoerende partijen  

Wensen: Beoordeling: 

Automatisch verwerken van administratieve taken 

(leveringsbon/facturatie)   

 

Minimaliseren van de voorraden  

 

 

 

 

Alle geïnterviewden hebben deze eis positief beoordeeld        

                                             

 

De meerderheid van de geïnterviewden heeft deze eis positief beoordeeld of 

met een kleine aanpassing 

 

De geïnterviewden hebben de eis zowel positief als negatief beoordeeld  

De meerderheid van de geïnterviewden heeft deze eis negatief beoordeeld 

of met een grote aanpassing 

 

Alle geïnterviewden hebben deze eis negatief beoordeeld  

Tabel 5.2: Legenda toetsing 

Tabel 5.1: Resultaten toetsing hulpmiddel 
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Uitvoering toetsing 

De toetsing is één-op-één afgenomen om beïnvloeding van collega’s en leidinggevende te 

voorkomen. Ook is de afname uitgevoerd in een rustige omgeving om de volledige 

aandacht bij de toets te kunnen houden. Om de participant het gevoel te geven vrijuit te 

kunnen antwoorden is de toetsing afgenomen in de eigen werkomgeving en heeft de 

toetser benadrukt dat hij onafhankelijk is, geen financiële belangen heeft en dat zijn doel 

is om in kaart te brengen of zijn ontworpen hulpmiddel voldoet aan de gestelde eisen.  

Aan de projectleider uitvoering, hoofdwerkvoorbereiders, bouwplaats coördinator en 

hoofduitvoerders. is het ontwerp van de bouwplaats Figuur 4.21 getoond en uitgelegd. 

Aansluitend is verteld hoe het ontwerp van de standaardverdiepingen er uitziet en hoe 

de materiaalpakketten en opslag hiervan werkt zoals weergegeven in afbeelding 4.23, 

4.25 en 4.26. Vervolgens is elke stap van het hulpmiddel getoond en is gevraagd of zij 

deze stap begrijpen en is waar nodig toelichting gegeven. Hierna heeft de participant het 

formulier ingevuld en heeft per eis aangegeven of het hulpmiddel hieraan voldoet en 

eventuele opmerkingen toegevoegd. Deze formulieren zijn terug te vinden in bijlage L.  

Aan de sjouwers/poortwachters zijn één voor één Figuren: 4.36,4.40,4.41 en 4.42. 

voorgelegd en is gevraagd wat er dient te gebeuren en op welke wijze zij dit dienen uit te 

voeren. Aan de hand van de antwoorden heeft de toetser het formulier ingevuld omdat 

zij onvoldoende in staat zijn dit zelf in te vullen. Dit formulier is terug te vinden in  

bijlage L.  

Eisen 

Inkoopproces 

Zichtbaar maken van de status van de producten in het productieproces  

Het hulpmiddel dient er voor te zorgen dat op elk moment bekend is wat de status van 

een product is. De geïnterviewden geven unaniem aan dat het duidelijk is in welke fase 

van het logistieke proces de producten zich bevinden. Er kan vastgesteld worden dat aan 

deze eis is voldaan.  

Zichtbaar maken van de planning van de producten opdat verbanden tussen status en 

planning gelegd kunnen worden voor leveranciers en inkopende partijen  

Het hulpmiddel dient de verbanden tussen de status en de planning voor verschillende 

partijen inzichtelijk te maken. Alle ondervraagden antwoorden positief. Er wordt echter 

door één geïnterviewde de kanttekening gemaakt dat het niet wenselijk is om alle 

producten per dag aan te leveren, omdat dit tot meer transportbewegingen leidt. Dit 

argument wordt door alle andere ondervraagden tegengesproken. Zij denken dat de 

opbouw met materiaalpakketten zal leiden toe een beter logistiek proces. Daarom kan 

de conclusie getrokken worden dat het hulpmiddel voldoet aan deze gestelde eis. 
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Informatie 

Zichtbaar maken van de locatie van een bewerking en de hiervoor benodigde hoeveelheid 

vierkante meters opslag  

Het dient inzichtelijk te zijn waar een bewerking plaatsvindt en hoeveel vierkante 

meters opslag hiervoor nodig is. Het hulpmiddel maakt duidelijk welke opslagruimte 

nodig is maar maakt niet expliciet duidelijk hoeveel vierkante meters dit betreft. De 

ondervraagden vinden het duidelijk waar de activiteiten plaatsvinden en welke 

opslagruimte er nodig is. Enkele ondervraagden geven aan dat het héél duidelijk is. 

Daarom kan over het eerste deel van de eis gesteld worden dat deze voldoet en dat het 

tweede deel gedeeltelijk voldoet.  

Visualiseren van alle activiteiten op/van de bouwplaats/ verdiepingsvloeren per 

tijdseenheid en de daarvoor benodigde hoeveelheid vierkante meters  

Per tijdseenheid dienen alle activiteiten op de bouwplaats, verdiepingsvloeren weer 

gegeven te worden met de benodigde vierkante meters. Het hulpmiddel geeft volgens de 

geïnterviewden duidelijk tot zéér duidelijk weer waar welke activiteiten plaatsvinden. 

Het is echter niet expliciet aangegeven hoeveel vierkante meters per activiteit nodig zijn. 

Daarom kan over het eerste deel van de eis gesteld worden dat deze voldoet en dat het 

tweede deel gedeeltelijk voldoet.  

Zichtbaar maken van de retour- en afvalstromen 

Het hulpmiddel dient de retour- en afvalstromen inzichtelijk te maken. Volgens de 

geïnterviewden geeft het hulpmiddel inzicht in de retour- en afvalstromen en is de 

informatie maar op één manier uit te leggen. Het hulpmiddel voldoet daarom aan de 

gestelde eis.  

Genereren van een document met informatie over de inhoud en de losplaats van de 

leveringen 

Het hulpmiddel dient duidelijk aan te geven wat de inhoud van de levering is en op 

welke plaats deze gelost dient te worden. Al deze informatie is volgens de 

geïnterviewden duidelijk weergegeven en kan opgezocht worden in de database van het 

hulpmiddel. Aan de eis van het hulpmiddel is dan ook voldaan.  

Schriftelijk inzichtelijk maken voor de vrachtwagenchauffeur/sjouwer naar welke 

losplaats/verwerkplek de producten vervoerd moeten worden 

Het hulpmiddel dient voor de vrachtwagenchauffeur/ sjouwer duidelijk te maken waar 

een losplaats/ verwerkplek zich bevindt zodat de producten er naar toe vervoerd 

kunnen worden. Zowel de uitvoerders, werkvoorbereiders als de sjouwers/ 

poortwachters geven aan dat het heel duidelijk is welke producten vervoerd dienen te 

worden en naar welke locatie. De kwaliteit van het hulpmiddel zal verbeteren als de 

afbeeldingen van de route naar de bouwplaats up-to-date zijn. Aan de gestelde eis is 

voldaan.  
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Voor de bouwplaatsmedewerker schriftelijk inzichtelijk maken welke producten er 

geleverd worden door een ingeplande levering en het volume van deze levering 

De bouwplaatsmedewerkers dient af te kunnen lezen welke producten er geleverd 

worden en wat het volume van deze levering is. Het is volgens de geïnterviewden 

duidelijk welke producten er geleverd worden. Er is echter niet vermeld wat het volume 

van deze leveringen is. Meerdere geïnterviewden zeggen dat dit geen nadelige gevolgen 

zal hebben voor het logistieke proces omdat de bouwplaatsmedewerkers hier een 

inschatting van kunnen maken aan de hand van de gegevens van de producten en de 

hoeveelheden. Daarom kan over het eerste deel van de eis gesteld worden dat deze 

voldoet en dat het tweede deel gedeeltelijk voldoet.  

Zichtbaar maken van het benodigde losmaterieel per ingeplande levering 

Het hulpmiddel dient zichtbaar te maken welke losmaterieel per levering nodig is. De 

geïnterviewden geven allen aan dat dit duidelijk wordt weergegeven. Er wordt dus aan 

de eis voldaan.  

Controleren of de producten die afgeroepen/geleverd worden corresponderen met de 

ingekochte producten en de ingekochte hoeveelheden 

Het hulpmiddel dient die informatie weer te geven waarmee gecontroleerd kan worden 

of de geleverde producten corresponderen met de ingekochte producten en met de 

hoeveelheden. De geïnterviewde beoordelen dit allemaal positief. Eén van de 

geïnterviewde werkvoorbereiders kon niet direct de verbinding leggen tussen de 

leverinstructie en de ingekochte hoeveelheden, de sjouwers/poortwachters 

daarentegen wel. Aangezien de laatsten deze activiteiten dienen uit te voeren kan 

geconstateerd worden dat aan deze eis is voldaan.  

Afstemming 

Zichtbaar maken wanneer de ingeplande leveringen (ook van onderaannemers) 

plaatsvinden 

Voor elke levering moet inzichtelijk zijn op welke tijdstip geleverd dient te worden. 

Volgens de geïnterviewden is per levering inzichtelijk welke levering wanneer 

plaatsvindt. Hierdoor is voldaan aan deze eis van het hulpmiddel 

Voorkomen van botsingen, dubbele activiteiten en blokkades op 

bouwplaats/verdiepingsvloeren  

Het hulpmiddel dient botsingen, dubbele activiteiten en blokkades op de bouwplaats/ 

verdiepingsvloeren te voorkomen. Volgens alle geïnterviewden rekent het hulpmiddel 

dit uit en is het inzichtelijk middels de afbeeldingen van de verdiepingsvloer. Een 

geïnterviewde noemde als voorwaarde dat alles wordt ingevoerd en dat men zich aan de 

gestelde afspraken houdt. Er is voldaan aan deze eis.  
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Zichtbaar maken van de plaats waar product gelost en verwerkt dient te worden 

Het hulpmiddel dient duidelijk aan te geven waar het product gelost en verwerkt dient 

te worden. Alle geïnterviewden zeggen dat het hulpmiddel hieraan voldoet. Hiermee is 

voldaan aan de gestelde eis.  

Zichtbaar maken van de benodigde hoeveelheid vierkante meters om een levering te 

lossen/laden 

Er dient per levering duidelijk te zijn hoeveel vierkante meter er nodig is om te kunnen 

lossen en laden. De geïnterviewden geven aan dat het hulpmiddel laat zien dat er ruimte 

wordt gereserveerd voor laden en lossen. Het aantal vierkante meters voor het laden en 

lossen wordt niet weergegeven. Daarom kan gesteld worden dat gedeeltelijk aan de eis 

wordt voldaan omdat de benodigde ruimte zichtbaar is, maar niet het aantal vierkante 

meters.  

Zichtbaar maken waar producten indien nodig opgeslagen kunnen worden op de 

bouwplaats/verwerkplek 

De opslaglocatie van de producten op de bouwplaats/verwerkplek dient door het 

hulpmiddel duidelijk weergegeven te worden. Alle geïnterviewden geven aan dat dit 

duidelijk wordt weergegeven op zowel de bouwplaats als op de verwerkplek van de 

producten. Het hulpmiddel voldoet hierdoor aan de gestelde eis.  

Aanvullende eisen 

Afstemming 

Genereren van een planning van het benodigde transportmaterieel  

Uit het hulpmiddel volgt een planning per dag, waarop is aangegeven welk 

transportmaterieel nodig is voor het laden en lossen en op welk moment van de dag, zie 

Figuur 4.40. Hiermee is aan de wens om dit per dag in kaart te brengen voldaan. 

Gezamenlijk inzetten van transportmaterieel door de uitvoerende partijen 

Op de bouwplaats worden door de aannemer 2 torenkranen, 1 mobiele kraan, 2 

heftrucks en 2 lepelwagens geplaatst. Dit is het materieel dat gebruikt kan worden voor 

het laden en lossen. Deze zijn ook door de leveranciers te reserveren bij het inplannen 

van een levering. Hiermee is aan deze wens voldaan. 

Wensen 

Informatie  

Automatisch verwerken van administratieve taken (leveringsbon/facturatie)   

Het is door middel van het hulpmiddel eenvoudiger de administratieve taken uit te 

voeren doordat de status van het product bekend is. Het is mogelijk om deze koppeling 

te maken. Dit is echter nog niet gerealiseerd.  
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Minimaliseren van de voorraden  

De voorraden worden door de opbouw van de materiaalpakketten automatisch 

geminimaliseerd. Zoals uit de toetsing blijkt is het merendeel van de participanten 

overtuigd dat door het gebruik van de materiaalpakketten het logistieke proces 

verbetert, waardoor er nog maar één dag voorraad nodig is.  

Algemeen 

Naast de toetsing van het hulpmiddel aan de hand van het programma van eisen zijn 

aanvullende vragen gesteld. Deze vragen hebben betrekking op de invloed van het 

hulpmiddel op het project EPO en/of andere projecten.  

Bent u van mening dat het hulpmiddel een toegevoegde waarde heeft voor het project EPO 

en binnen uw bedrijf? 

Deze vraag wordt door alle geïnterviewden positief beantwoord, omdat vroegtijdig 

gestructureerd en systematisch over het logistieke proces wordt nagedacht. Dit is 

noodzakelijk vanwege de beperkte ruimte en de grote hoeveelheid activiteiten. Een 

geïnterviewde vraagt zich af of het misschien al te laat is om het hulpmiddel op dit 

project in te voeren omdat er al een ander systeem wordt gebruikt. Daarnaast geven 

enkelen aan dat er een periode nodig is om alle partijen te laten wennen aan het 

hulpmiddel.  

Wat vindt u van de toepasbaarheid van het hulpmiddel voor het project EPO  

Alle geïnterviewden beantwoorden deze vraag zeer positief. Zij vinden dat het 

hulpmiddel duidelijk is en goed toepasbaar op het project EPO. Enkelen geven aan dat 

het noodzakelijk is om het hulpmiddel te gebruiken en dat dit de manier is waarop het 

logistieke proces zou moeten verlopen.  

Zou het hulpmiddel volgens u ingezet moeten worden op andere projecten, zo ja waarom 

wel, zo nee waarom niet? 

Deze vraag wordt ook door alle geïnterviewden positief beantwoord. Zij zeggen dat 

bouwprojecten steeds sneller gerealiseerd moeten worden, met minder ruimte en met 

complexere logistieke stromen. Het hulpmiddel kan hieraan een bijdrage leveren omdat 

de systematiek universeel is. De visuele weergave dient per project aangepast te worden 

op de situatie van de bouwplaats. Het hulpmiddel dient in een zo vroeg mogelijk stadium 

van het bouwproces geïmplementeerd te worden vanwege de beheersbaarheid van het 

project.  

Welk effect zal gebruik van het hulpmiddel hebben op de kosten? 

De verwachting van de geïnterviewden is dat er geld bespaard wordt door inzet van het 

hulpmiddel. Er is minder voorraad (voorraad= ruimte, rommel, rente, risico,), minder 

irritatie op de werkvloer door een betere communicatie en een efficiëntere inzet van 

transportmiddelen en manuren.  
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6 Conclusie en aanbevelingen 

Ter afsluiting van dit eindrapport worden de conclusies en aanbevelingen 

gepresenteerd. Deze zijn gebaseerd op de resultaten van de onderzoeksfase, de 

ontwerpfase en de toetsing van het hulpmiddel. Er wordt beschreven in welke mate de 

doelstelling is behaald en er worden aanbevelingen gedaan over mogelijk 

vervolgonderzoek.  

6.1 Conclusie 
Het doel van het afstudeeronderzoek is om de vermijdbare kosten die gemaakt worden 

in het logistieke proces naar, op en van de bouwplaats gedurende de afbouw op het 

project EPO te reduceren. Dit wordt bereikt door het oplossen van de kernoorzaken.  

De doelstelling is: 

Het ontwerpen van een hulpmiddel waarmee het logistieke proces naar, op en van de 

bouwplaats van de afbouw van het project EPO tussen de verschillende uitvoerende 

partijen eenduidig en helder is gedefinieerd, voor de benodigde partijen inzichtelijk is in 

welke fase van het inkoopproces (van inkopen tot afvoeren restproducten) producten zich 

bevinden en deze op het benodigde moment de processtap hebben doorlopen, de juiste 

informatie aan de juiste partijen wordt verstrekt aan de hand van een eenduidig, 

transparant en met alle partijen afgestemd logistiek plan waarmee de vermijdbare kosten 

voor inzet van materieel, materiaal en aantal niet-vaktechnische manuren worden 

verminderd wat leidt tot een reductie van de kostprijs van de afbouw van 1,4% à 2,6%.  

Het hulpmiddel is bedoeld om de volgende kernoorzaken weg te nemen zijn:  

Inkoopproces 

• Niet tijdig inkopen van materiaal/materieel door de uitvoerende partijen 

Informatiestromen  

• Het logistieke plan van de uitvoerende partijen en leveranciers is niet specifiek 

genoeg uitgewerkt en mist transparantie  

• De informatie over verpakkingswijze, losplaats en verwerkplek bereikt niet de 

correcte personen bij de leveranciers, transporteurs en uitvoerende partijen 

Afstemmen en controle  

• Uitvoerende partijen stemmen onvoldoende de bewegingen naar, op en van de 

bouwplaats met elkaar af 

• Er is geen overzicht van de stand van zaken van materiaal/materieel in het 

logistieke proces en er is onvoldoende controle hierop 
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Ten behoeve van het hulpmiddel is een programma van eisen opgesteld. Wanneer het 

hulpmiddel aan deze eisen voldoet, zullen de hierboven genoemde kernoorzaken zijn 

verholpen en wordt de doelstelling behaald. Hierna wordt voor het inkoopproces, de 

informatiestromen en de afstemming beschreven wat het effect is van het hulpmiddel op 

de kernoorzaken.  

 

Uit de toetsing is gebleken dat het hulpmiddel aan bijna alle eisen kan voldoen indien er 

aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan en men zich houdt aan de gemaakte 

afspraken. Kanttekeningen zijn geplaatst bij de wijze van weergave van de benodigde 

hoeveelheid vierkante meters voor opslag, het uitvoeren van de activiteiten en het 

lossen van de leveringen. Het hulpmiddel reserveert echter wel het benodigde gebied 

voor deze activiteiten, maar geeft dit niet fysiek weer. Ook ontbreekt de weergave van 

het volume van de leveringen. Op basis van de opbouw van een materiaalpakket is 

echter eenvoudig te beredeneren wat het volume is.  

Aan de hand van de toetsing kan geconcludeerd worden dat het aannemelijk is dat de 

doestelling wordt behaald. Na invoering van het hulpmiddel op het project EPO en 

eindevaluatie van de gehele afbouw kan pas vastgesteld worden of de vermijdbare 

kosten voor inzet van materiaal, materieel en aantal niet vaktechnische manuren een 

reductie van de kostprijs van de afbouw hebben opgeleverd van tussen de 1,4% à 2,6% 

van de afbouw. Er kan op dit moment wel geconcludeerd worden dat door het ontwerp 

van het hulpmiddel het logistieke proces naar, op en van de bouwplaats eenduidig en 

helder is gedefinieerd. Ook is voor de benodigde partijen inzichtelijk in welke fase de 

producten zich bevinden, waardoor gecontroleerd en eventueel bijgestuurd kan worden 

mocht zich hier stagnatie voor doen. Tevens wordt de juiste informatie aan de juiste 

partijen verstrekt aan de hand van een eenduidig en transparant met alle partijen 

afgestemd logistiek plan.  

6.2 Aanbevelingen 
Aan de hand van de resultaten en het gerealiseerde hulpmiddel kunnen een aantal 

aanbevelingen worden gedaan. Deze aanbevelingen zijn op te delen in twee categorieën: 

de eerste betreft aanbevelingen voor de toepassing op New Main en de tweede betreft 

vervolgonderzoek.  

Toepassing 

Om het hulpmiddel beter in te kunnen zetten op het project EPO en/of overige projecten 

dient het hulpmiddel omgezet te worden naar een web-based applicatie. Hierdoor 

kunnen alle partijen op verschillende momenten inloggen in hun eigen domein en 

kunnen zij enkel de werkzaamheden invoeren waarvoor zij gemachtigd zijn door de 

hoofdgebruiker. Hierdoor wordt de toepasbaarheid van het hulpmiddel vergroot. Voor 

het vergroten van de inzetbaarheid van de applicatie is het wenselijk dat het model zich 

niet beperkt tot één dag, zoals nu is gedaan om het principe weer te geven, maar tot het 

gewenst aantal dagen. Hetzelfde geldt voor het genereren van de leverbonnen. Het 

ontwerp van het hulpmiddel en de werkwijze is voorgelegd aan een webdesigner die 
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web-based applicaties ontwerpt en programmeert. Zijn inschatting is dat de gehele 

hulpmiddel web-based gemaakt kan worden voor een bedrag tussen den 10.000 à 

12.000 euro. De kosten om de site op een server te laten draaien zullen maandelijks  

minder dan 25 euro per maand bedragen door het beperkte aantal bezoekers en 

invulmogelijkheden.  

Om de toegankelijkheid van het hulpmiddel voor de werkvoorbereider te vergroten zou 

in de toekomst mogelijk moeten zijn om de materiaalpakketten samen te stellen door 

het selecteren van de objecten in het BIM-model.  

Door het hulpmiddel te koppelen aan RFID kan het aangeven dat een activiteit is 

uitgevoerd worden geautomatiseerd, waardoor de administratieve handelingen 

afnemen. Daarnaast kan de wens voor het automatisch afhandelen van administratieve 

handelingen zoals o.a. facturatie door het model overgenomen worden 

De toepassingen van logistieke systemen en logistieke methodes kan nog verder 

verdiept worden. Het ontworpen hulpmiddel werkt als een EDI. Hieraan kunnen nog het 

WMS en een TMS van de fabrikanten/onderaannemers/ leveranciers gekoppeld worden. 

Ook kan er verder optimalisatie van de SCM plaats vinden aan de hand van data die door 

het hulpmiddel opgeslagen kunnen worden.  

Vervolgonderzoek 

Dit onderzoek heeft zich toegespitst op de logistiek naar, op en van de bouwplaats en de 

stappen die hiervoor nodig zijn in het logistieke proces. Daarbij is niet diep ingegaan op 

de wijzigingen die dit met zich mee brengt in de fase van contractvorming met de 

leverancier/onderaannemer, het bestellen, afroepen en produceren van de ingekochte 

producten en de verandering voor deze gehele processtap die dit met zich meer brengt. 

In een vervolgonderzoek kan dit uitgediept worden.  

Door middel van het hulpmiddel wordt er gebruik gemaakt van materiaalpakketten. Dit 

gebruik resulteert in kleinere leveringen per keer. Het efficiënt verplaatsen van deze 

pakketten naar de bouwplaats vanaf de verschillende productielocaties, met minimale 

voorraden en het inzetten van bijvoorbeeld een HUB kan nader onderzocht worden. 

Vanwege de gelimiteerde tijd van het afstudeeronderzoek is het niet mogelijk om het 

hulpmiddel uitvoerig te testen in de praktijk op het project EPO. De aanbeveling is dan 

ook om dit tijdens de uitvoering in de praktijk te testen om vast te kunnen stellen wat de 

gerealiseerde effecten van het hulpmiddel zijn en om eventuele aanvullende wensen te 

inventariseren. Uiteindelijk kan hierdoor ook vastgesteld worden of de 1,4-2,6% 

besparing wordt gerealiseerd.  
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Bijlage A Knelpunten logistiek proces van de afbouw 

Tijdens het observeren zijn 38 knelpunten geconstateerd. Deze zijn hieronder 

weergegeven in chronologische van het logistieke proces.  

 

1. Uitvoerende partijen stemmen onvoldoende de bewegingen naar, op en van de 

bouwplaats met elkaar af 

2. De uitvoerende partijen zijn niet transparant over hun aanpak en logistieke 

uitvoering 

3. Er wordt door de uitvoerende partijen onvoldoende gekeken naar een mogelijke 

gezamenlijke besparing van de kosten 

4. Het ontbreekt de uitvoerende partijen aan de benodigde logistieke vaardigheden 

en kennis van de duur van transportbewegingen, voorraadbeheer en 

retourstromen 

5. De uitvoerende partij kan de benodigde tijd niet precies inschatten voor logistiek 

afhandeling op de bouwplaats 

6. Uitvoerende partijen bestellen onafhankelijk van elkaar producten 

7. Geen bundeling van de leveringen door de leverancier  

8. Veel deelleveringen in niet geheel gevulde vrachtwagens 

9. Niet tijdig inkopen van materiaal/materieel door de uitvoerende partijen 

10. Inkoopverlies 

11. Geen precieze afstemming van de verschillende uitvoerende partijen over 

levermomenten op de bouwplaats  

12. Geen precieze coördinatie tussen en binnen de uitvoerende partijen over het 

moment van leveren en de lading van de levering 

13. Er is geen overzicht van de stand van zaken van materiaal/materieel in het 

logistieke proces en er is onvoldoende controle hierop 

14. Geen exacte leveringsplanning met de leveringen en onderdelen van het 

afbouwproces op de locatie 

15. De leveringen zijn niet verspreid over de gehele dag 

16. Het logistieke plan van de uitvoerende partijen en leveranciers is niet specifiek 

genoeg uitgewerkt en mist transparantie  

17. De leverancier krijgt van de uitvoerende partij niet opgegeven wat de exacte 

aflever locatie is 

18. Eisen van leveringen zijn niet voldoende bekend bij de leverancier 
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19. De informatie over verpakkingswijze, losplaats en verwerkplek bereikt niet de 

correcte personen bij de leveranciers, transporteurs en uitvoerende partijen  

20. Er is voorafgaand aan de levering geen communicatie tussen de chauffeur en de 

ontvangende partij 

21. Chauffeur heeft geen accurate informatie over levering op de bouw 

22. Onduidelijke levertijden van de leverancier 

23. Materieel sluit soms niet aan op de uit te voeren logistieke werkzaamheden  

24. Niet eenduidig georganiseerde bouwplaats 

25. Opstoppingen op de bouwplaats door beperkte ruimte 

26. Hoog percentage niet-vaktechnische manuren bouwplaatsmedewerker 

27. Verhoging van de transportkosten 

28. Verhoging kosten materieel 

29. Niet voldoende informatie voor aflevering op de verwerkingsplek voor 

uitvoerende partij 

30. Tijdelijke opslag goederen op bouwterrein 

31. Blokkade van de transportroute naar of op de verwerkplek door het hoge 

bouwtempo 

32. Beschadigingen aan het materiaal/materieel van de uitvoerende partijen  

door tijdelijke opslag 

33. Overpakken van de producten door de bouwplaatsmedewerker 

34. Weinig bundeling van de verplaatsingen door de bouwplaats medewerkers van 

verschillende leveringen 

35. Niet bekend waar de producten precies zijn en/of de producten geleverd zijn 

36. Verhoging kosten materiaal 

37. Uitvoerende partijen bouwen een buffer op het bouwterrein 

38. Uitvoerende partijen houden vooral rekening met toevoer van goederen en in 

mindere mate met de afvoerstromen  
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Bijlage B Getranscribeerde interviews 

Interview René Rooijakkers 

 

Geïnterviewde: René Rooijakkers  

Bedrijf:  HC KP (onderdeel van HC Groep)   

Functie: projectmanager 

Interviewer: Christiaan Willem Prins 

Datum: 26 oktober 2015 

Tijd: 14:30-16:00 

Locatie: Waalwijk 

 

Taakstelling 1 
Wat bij ons altijd het belangrijkste is, is gewoon de afmeting van de lift, het gewicht wat 

de liften mogen hebben en de beschikbaarheid van de lift. Tevens is de ruimte om het 

gebouw in te gaan genoeg. Ook is de afmetingen van de opening van belang. De 

communicatie  over de minimaal liftafmeting staat altijd weergegeven in de algemene 

voorwaarden. 

Het zou ideaal zijn als we in het offertestadium al kunnen kijken naar eventuele 

besparingen die mogelijk zijn voor het transport op het project. Het is alleen moeilijk als 

wij weten dat er 4 andere zijn die diezelfde aanvraag krijgen.  De aanvrager heeft ook 

geen zin om daar die discussie al aan te gaan. Maar bij afronden van de project dan  moet 

dat al zoveel mogelijk helder zijn. De keuze wordt vaak gemaakt op de prijs, voorgaande 

projecten of de band die er al is. Maar de stap hierna moet specifieke afstemming plaats 

vinden met de partij. Het nadeel bij ons is dat wij werken voor de installateur, maar de 

installateur hangt er eigenlijk maar weer bij voor de aannemer (bouwkundig). De 

installateur (Wolter & Dros) heeft eigenlijk maar weinig in de pap te brokkelen richting 

het logistieke gebeuren of ze moeten echt nevenaannemer zijn. Je staat dan vaak 

achteraan het rijtje.  

Je kijkt maar hoe je je spullen binnenkrijgt. Wij hebben niets met jullie van doen. De 

bouwkundig aannemer missen ook een stuk omzet. Normaal zitten de plafonds bij hun 

en hebben ze daar marge over, maar nu zijn het klimaatplafonds. Dat gaat uit het pakket 

van de aannemer (bouwkundig). Dus eigenlijk balen ze dat wij dan komen met de 

klimaatplafonds. Omdat je niet onder hun potje valt. Om dan nog mee te denken/helpen 

is vaak teveel gevraagd. Vaak doet de bouwkundig aannemer de gevel dicht en zegt: ‘Kijk 

maar hoe je binnenkomt’ of hij rijt alvast zijn wanden binnen. Soms gaat de 

wandenleverancier na het plaatsen van de bandrasters zijn wanden al plaatsen en 

moeten wij naderhand al die kamertjes in om de platen er in te leggen. Hierdoor krijgen 

we beschadigingen, maat is niet meer vast, en er ontstaat een gruwelijk getouwtrek elke 

keer. Daar staat dit in de algemene voorwaarde van hen dan sturen wij onze algemene 
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voorwaarde, dan begint het touwtrekken. Dan gaat de opdracht 3-4 keer op en neer. Dan 

stopt er één mee, die heeft verloren.  

Wordt geen afspraken gemaakt over de specifieke specificaties van de lift. De eisen staan 

in de algemene voorwaarden. Voor de rest wordt hier helemaal geen afspraak gemaakt. 

Er wordt niet gekeken naar een gezamenlijke besparing.  

Om problemen te voorkomen, willen wij op zaterdag transporteren. Dan lacht iedereen, 

maar op zaterdag gaat het veel sneller, want dan heb ik de lift zonder problemen. Dan 

zijn wij vaak de enigste, maar dat is tegenwoordig ook steeds anders. Er wordt steeds 

meer gewerkt in het weekend.  

De nazorg doen we met die formulieren, die tevredenheidsenquête sturen we altijd. Wij 

beoordelen zo onze leveranciers en die sturen we vaak ook naar onze opdrachtgever 

met de vraag wat ze van de samenwerking, kwaliteit en dat soort dingen vonden. Je ziet 

ook tegenwoordig weinig reacties. Niemand heeft er tijd voor. Dus die dingen worden 

bijna niet meer teruggestuurd, dat is een nadeel. Bij grote projecten vindt het ook wel 

eens tussentijds plaats. Hoe kunnen we de volgende fase doen met betere afspraken.  

Taakstelling 2 
Er zijn twee varianten: dat er een extern bedrijf het transport doet, dan stuur ik een mail 

en dan zeg ik: ‘Wij hebben bij ons (fabriek in Waalwijk) bijvoorbeeld 40 pallets met 

platen staan met afmeting 80cm bij 180cm, 4 lange pallets van 4m, daarin staat dan op 

welke verdieping ze moeten zijn.’ Op een A-4 staat weergegeven wat het is en waar het 

heen moet. De externe weet dan waar het heen moet en zorgt dat het op de verdieping 

komt. Als we het zelf doen dan kopen wij ons eigen transport in en dan gaan de pallets er 

in en dan gaat het rechtstreeks naar het project.  

Hier zit er nog wel de hik in dat de jongens niet exact weten hoeveel/welke pallets er 

komen. En dat is iets waar we ook achter zijn gekomen. Ze weten wel: er komt 

constructies, slangen, panelen en extern komt er isolatie maar hoeveel pallets ze moeten 

aftekenen, dat weten ze niet. De communicatie naar de mannen op de bouwplaats gaat 

via de onderaannemer. Daartegen wordt dan gezegd op kantoor in Waalwijk: ‘Morgen 

komen die spullen.’ Dit geeft hij (onderaannemer) door aan zijn monteurs. Er moet 

getekend worden voor ontvangst. Maar ze weten niet of ze voor 40 pallets tekenen of 

voor 20 pallets. Dat is nog een probleem. Dan hebben ze een hele berg materiaal, 

beginnen ze te monteren en missen ze op een gegeven moment onderdelen.  

Een ander voorbeeld bleek dat iemand had getekend voor 35 pallets en er bleken alleen 

nog 6 in Waalwijk te staan. De transporteur zegt: ‘Ik heb alles aangeleverd, de monteur 

heeft getekend dat hij alles heeft gekregen, er zijn echter 6 niet mee gegaan.’ We zeggen 

er komt materiaal, maar op hoeveel pallets het staat vergeten we goed aan te geven. Er is 

ook geen duidelijke eenheid want de logistieke man praat weer over laadmeters. Als 

onze logistieke man transport inkoopt, zijn transport vraagt om laadmeters die 

gereserveerd moeten worden, dan weet hij hoeveel laadmeter het moet zijn. Maar dat 
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praat je dus over pallets en over laadmeters en we weten niet hoe het nou zit. De 

jongens die aftekenen voor materiaal weten niet of ze alles hebben gehad of niet. Die 

kijken alleen: vrachtwagen is leeg dus zal wel goed zijn. Er wordt met de transporteur 

niet besproken hoe de pallets precies gehandeld moeten worden. Er wordt uitgegaan 

van pompwagens met lange lepels.  

Als er een externe transporteur is dan geven ze wel precies aan hoeveel pallets en wat er 

precies naar één project moet brengen. Als we het zelf regelen dan wordt er gewoon 

gezegd doe de plafondplaten, isolatie of doe de constructie al vast naar het project. Maar 

er wordt geen mail verstuurd dat het er aan komt, het gaat allemaal mondeling.  

In principe proberen we per verdieping aan te voeren. We hebben een planning. Dan 

kun je zien dat er iets geleverd moet worden. Dan leveren we meteen al het materiaal 

voor een verdieping. Terwijl je bij bijvoorbeeld panelen eerst alleen de technische platen 

nodig hebt in het begin. In deze platen moet bijvoorbeeld een spotje, brandmelder dan 

kunnen de mensen er goed bij. Daarna sluiten we heel het plafond op. Hierdoor krijg je 

heel veel voorraad op het werk. Je hebt al heel veel kosten voor materiaal, dit is sowieso 

een probleem. Als je een project hebt dan moeten we minimale hoeveelheden bestellen 

wil je een goede prijs krijgen. Ik bestel in drie keer bijvoorbeeld een project. 

Bijvoorbeeld fase 1 bestel ik in week 36 en in week 1 pas de laatste. Staan de platen hele 

tijd op project. Voor New Main is het weer een uitzondering omdat ze het naar Waalwijk 

moeten halen, omdat in een deel van de plafondplaten een activering moet maken. Dus 

bij 50% geactiveerd moeten we wel een hele verdieping hebben omdat er zoveel 

verschillende posities, in zitten en sommige wel andere niet actief de ene heeft een 

gaatje sprinkler ander voor een spotje. Dus bestellen wij in één keer een interessant 

gedeelte dat we een paar maanden vooruit kunnen.  Want er zit 8 weken levertijd op de 

materialen. De facturatie vindt plaats meteen na levering. Daarom  moeten wij ook 30% 

bij opdracht hebben, dit wordt steeds moeilijker. We moeten nu zelf geld lenen om de 

projecten te kunnen voorfinancieren, tegen een hoog rentepercentage. Daarom wordt er 

tegen inkoop gezegd dat we beter facturatieafspraken hebben. Maar als we daar over 

beginnen, dan kun je wel vergeten de opdracht te krijgen. Dat is ook een nadeel bij ons 

dat we alles in een keer op de verdieping zetten. Dan zeggen ze doe eerst de technische 

platen, maar er zitten ook platen tussen waar we in het werk een sparing in moeten 

maken. Dus we kunnen niet zeggen we doen alle platen met een sparing. Maar dan heb 

ik maar 60-70% de rest van de sparingen moet ik in het werk er inmaken. Bij New Main 

daar hebben we een leverancier van de platen die doet ook de activering er in isolatie en 

gips. Dus we hoeven alleen te zeggen we moeten in week 1 die platen hebben. Dan 

leveren zij die platen direct uit Oostenrijk in Rijswijk. We leveren in 3 stukken. Maar het 

kan goed zijn dat elk stuk een speciale plaat heeft. Dan kan het goed zijn dat we die plaat 

kwijt zijn als we hem nodig hebben. Daarom kan het goed zijn dat we de uitzondering 

meteen met de eerste levering van de verdieping komen en de bulk splitsten we op in de 

3 stukken. Hier zijn we nu met de leverancier mee bezig. Hij moet ook weten hoe hij het 

kan verpakken want als hij maar één laag hoog verpakt is zijn vrachtwagen maar weer 
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half vol. Dus die zit ook te kijken hoe kan ik stapelen hoe krijgen wij die vrachtwagen 

leeg, hoe krijg ik het weer in die bouwlift.  

De onderaannemer wordt ook altijd uitgenodigd. Voordat we beginnen spreken we een 

project door en laten we zien wat er op ze afkomt, hoe we het willen gaan aanvoeren en 

hebben zij ook hun inspraak. Tijdens de bouw en dan kunnen we finetunen voor de 

leveringen en dat soort dingen. Dat is ook weer het voordeel dat we onderaannemers 

hebben die al 15 jaar voor ons werken. Wij weten hoe hun het willen en hun weten hoe 

wij het willen. We houden ze altijd aan de gang, alleen sta ze niet op de loonlijst.  

Taakstelling 3 
Er wordt van te voren in vergaderingen overlegd. In een mailtje geef ik aan bij diegene 

die de spullen komt halen. ‘Vanaf vrijdag staan die en die spullen klaar, als jij nou zorgt 

dat het maandag of dinsdag daar is, dan is het goed voor ons.’ Voor andere karweien 

waarbij wij zelf het transport doen, hebben we weer van die vrachtbrieven. Dan moeten 

we tijd reserveren dan zeggen we bijvoorbeeld: ‘Elke maandag tussen 7-9 komen wij 

met spullen en dat wordt dan gefinetuned’ en dan zeggen we: ‘10de verdieping oost’ en 

dan weten hun dat het komt. Dat wordt op voorhand soms al wel 1 of 2 maanden van te 

voren vastgelegd vooral bij grote werken, want anders heb je geen kraan ter beschikking 

om binnen te komen. Op kleinere projecten wordt gewoon 1 a 2 weken van te voren 

gezegd: ‘Ik wil maandag met constructie komen.’ We proberen altijd als eerste te zijn dus 

om 7 uur staan onze vrachtwagens er.  

Met een externe leverancier van ons met isolatie wordt dan tegen gezegd: ‘9 uur kun je 

niet meer komen.’ Tussen 7-9 anders kun je spullen weer mee terug nemen. Het komt 

nog niet voor dat ik om 10:15 er moet zijn en tot 10:45 heb om te lossen.  

De leverancier weet ongeveer hoe lang het duurt om de vrachtwagen te lossen. Als Ik er 

30 pallets in heb staan, dan heb ik zo snel mijn kar leeg. Het komt ook wel eens voor dat 

de lift meer dan 100 meter verder staat, dan sjouwen ze zich zelf een breuk. Maar dat is 

van te voren al wel helder wat ze moeten doen. Het is helder waar ze moeten lossen en 

waar het heen moet. Wij zorgen dat er dan een vorkheftruck is om naar de lift te 

brengen, maar dat is allemaal in afstemming. Of een verreiker: dan trekken we eerst de 

wagen leeg en dan doet de verreiker ze weer naar boven toe.  

De afstemming met verreiker met ander partijen: dat gebeurt niet veel. Het is vooral dat 

anderen zien dat wij er zijn. ‘Kun jij even dat kanaal voor mij naar boven doen.’ Maar van 

tevoren wordt niet gezegd we doen met 3 a 4 partijen één verreiker. Zoveel 

communicatie is er nog niet. Maar dat komt omdat iedereen achter elkaar aan het 

bouwen is. Als we daar nou overeenstemming over kunnen vinden dan moet dat ook 

voor iedereen interessant zijn.  

Dat is ook weer ene beetje een spelletje, het kan natuurlijk zijn dat wij zeggen dat we een 

verdieping leveren, maar dat we niet alle platen hebben. Maar dat ligt dan weer aan de 

band met de opdrachtgever. Of je zegt: ‘We geven maar meteen aan dat we het niet of we 
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proberen het te verstoppen tot ze er zelf achter komen of dat we het niet meer kunnen 

verbergen.’ Maar dit is per project verschillent. Normaal gesproken proberen we wel 

open kaart te spelen. Dan wordt ook verteld van te voren dat een levering niet gaat 

lukken. Maar het kan ook zo zijn dat we wel iets hebben maar dat is maar 70% van de 

materialen. Maar als je dan zegt: ‘Alles komt’, maar de sprinklerplaten zitten er niet, dan 

zeggen ze: ‘Leg de sprinklerplaten er maar in’ en dan moet je met de billen bloot: ‘Ik heb 

ze niet.’ Ligt vooral aan de samenwerking met de opdrachtgever.  

Kijk als ik nu zeg: ‘Ik lever maandag technisch platen, dan kan woensdag de sprinkler 

man aan de gang.’ Als ik dan alle platen heb, maar niet de sprinkler platen, dan zal ik 

toch moeten zeggen: ‘Woensdag dat gaat niet lukken.’ Heb ik ander platen die pas aan 

het eind van de rit nodig heb dan kan ik zeggen: ‘Dat meld ik nog even niet want er is 

niemand die wat mist.’ Maar als het goed gaat met de opdrachtgever dan ben ik van 

mening, gooi het maar in de groep dan weten ze er van. Dan proberen ze ook nog wel 

mee te helpen door de planning wat om te gooien of te doen. Je moet het toch samen 

doen maar dat is groot verschil per opdrachtgever.  

De afstemming met andere partijen vindt altijd plaats via de hoofdaannemer. Dit komt 

doordat wij met de sprinklerman afstemmen: ‘Ik leg de plaat er in en jij monteert het 

morgen af. De dag daarna gooien wij het plafond dicht.’ Dat spreken wij zo af. Komt hij 

zijn afspraak niet na, maar wij gooien wel het plafond dicht dan hebben wij het gedaan. 

Of andersom kan natuurlijk ook. Wij leggen de sprinklerplaten en dat hebben we niet 

gedaan. Daarom waken we er om onderling geen afspraken te maken. Alles via de 

opdrachtgever. Wel overleggen met zijn drieën maar wel altijd met hem er bij 

(opdrachtgever). Het is zo afgesproken.  

Uren worden gecalculeerd op gemiddelden. De ene keer dichtbij de andere keer verder 

weg, maar gemiddeld komt er dit uit. Maar omdat wij het ook uitbesteden aan een 

onderaannemer maakt het ons ook geen fluit uit, maar het schild wel. Maar of we een 

project in Eindhoven hebben of in Leeuwarden: ja, daar kijken ze bij de calculatie ook 

niet goed naar. Je bent zo lang aan het rijden en zoveel aan het doen. Dan zijn we overal 

zoveel tijd kwijt. Dat zit in de indirecte kosten. Dat wordt ook niet per project bekeken. 

Om te investeren in een besparing voor een onderaannemer lukt bijna niet om daar een 

bedrag aan te hangen. Is bijna niet te doen voor een onderaannemer. Ze weten namelijk 

niet wat het hen nu oplevert. Dat is gewoon een gevoel om te kijken of de besparing het 

waard is. Dat is wel jammer. Vroeger moesten we allemaal een begroting inleveren met 

alles onderdeeltjes, maar dan werd de prijs veel te hoog.  

Iedereen heeft tegenwoordig slechte prijzen, maar in plaats dat we proberen onderling 

beter samen te werken, om gecombineerd transporteren en samen één verreiker te 

huren, proberen we met zo min mogelijk partijen iets af te spreken om alles in eigen 

hand te houden. Als je zegt dat gaat niet goed, dat komt omdat wij het niet goed doen. 

Terwijl het eigenlijk andersom moet zijn. We hebben allemaal een probleem. Hoe 

kunnen we zorgen dat we er samen nog iets aan verdienen?  
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Interview Klaas Koopmans 

 

Geïnterviewde: Klaas Koopmans  

Bedrijf:  Safety Partners (onderdeel van Wolter & Dros) 

Functie: projectmanager 

Interviewer: Christiaan Willem Prins 

Datum: 27 oktober 2015 

Tijd: 08:30-10:00 

Locatie: Rijswijk 

 

Taakstelling 1 
Doordat we onderdeel zijn van het New Main team haken we aan binnen dezelfde 

afspraken als de W- en de E-installateur voor de logistiek. Een heel groot gedeelte dat 

wij gaan aanbrengen gaat via de prefabmodule via de fabriek (Wolter & Dros). Dat is een 

deel van ons logistieke proces. Het andere gedeelte gaat via DHL. We weten waar we aan 

toe zijn.  

Dat komt inderdaad. Ze zijn nu de module aan het maken. Daar zit de grootste bulk van 

materiaal in. Maar we weten nog niet precies hoe de module getransporteerd gaat 

worden. Hoe die in Rijswijk afgeleverd gaat worden. Ik weet alleen dat er per module 

een bepaalde post materiaal in verwerkt zal worden.  

De reden voor het late bekend zijn van de grootte elementen komt deels doordat we nu 

pas het ontwerp klaar hebben. Je weet nu pas precies wat er in moet. Dat weet je van te 

voren globaal. En nu pas precies uitgedacht. Het uitwerken met de globale afmetingen is 

niet gedaan. Als je van te voren de spelregels vastlegt. Binnen deze afspraken moet je het 

doen. Dat kan natuurlijk invloed hebben op je ontwerp. De afstemming hierover is heel 

moeilijk van te voren vast te leggen en uitzoeken want,  de belangen ken je niet van 

elkaar. Hoe beter je dit aan de voorkant vast kan leggen, hoe inzichtelijker het is, hoe 

beter het is. Hier wordt niet de tijd voor genomen.  

De sprinkler gaat mee met de contracten die New Main afsluit. Dit kunnen 

projectspecifieke afspraken en de bulkcontracten van Wolter & Dros. Hier wordt de 

beste partij tussen gekozen. Ze kunnen alles in een keer leveren of in plaats van de 

gebruikelijke 20 leveringen nu in 10 leveringen. Daarom moet projectspecifiek worden 

bekeken. Normaal gesproken bestellen we zelf ons pijp en buis via de bulkcontracten. 

Maar goed: we kijken hier dus heel goed wat doet New Main en ik ga mee. Normaal 

gesproken zou ik via onze eigen inkoop kunnen kijken; waar zit de combinatie met 

andere projecten en kan ik nog extra korting krijgen. Hier is het losgekoppeld en gaan 

we met de inkoop van New Main mee.  
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Taakstelling 2 
We bestellen net als New Main W via de Croon Acto. De module wordt geleverd door de 

fabriek. Maar daarnaast worden de aftakkingen, de sprinklerkoppen, de slangen, de 

beugels en de rail bestellen we allemaal via de Croon Acto en dat laten we leveren op de 

HUB. De verdere uitwerking van de HUB tot hier moeten we nog worden mee genomen. 

We zijn meegegaan in de prefab omdat het onder ander logistiek veel minder 

verplaatsingen met zich meebrengt.  In Acto wordt ingevuld: wat wordt besteld, wat je 

wil hebben, wanneer het afgeroepen moet worden en het levermoment. De bestelling 

worden gedaan door mij en de afroep wordt aangeven vanuit de uitvoering. Er is geen 

automatische koppeling met de wijziging in de planning. De bestelling is bijvoorbeeld 

zoveel 100 meter rail. Zet je er bij: wordt op afroepen per verdieping, dan geven wij elke 

keer aan: ‘Die verdieping zoveel meter rail nu afleveren.’ Als de planning opschuift dan 

geven wij het seintje: ‘Later.’ De bestelling is in één keer, het afroepen indeel levering. 

Dit geeft het programma niet aan. Het programma geeft geen enkele signalen, het zijn 

lettertjes intypen en er komt een bonnetje uit. Het uitgeprinte bonnetje wordt per mail 

naar de leverancier gestuurd. Het wordt ingeklopt. Dan gaat het naar de Croon inkoop 

en die kijken of de bestelling klopt. Die weten niet of ik 400 of 500 dingen nodig is. Ze 

kijken wel of alle regeltjes kloppen en of de bedragen kloppen en dan sturen ze hem als 

pdf naar de leverancier. Er zijn een aantal bedrijven die ook toegang hebben tot Acto 

waaronder de Technische Unie. 

Je zou ook in het programma een begroting kunnen invoeren waarvandaan je bestelt om 

zo te controleren of alles wordt besteld. De praktijk leert dat het niet gebeurt. De 

praktijk is ook dat er ook dingen besteld worden waarvan niemand weet waarvoor het 

besteld is.  Dit is het gevaar van het handmatig invoeren. Er worden niet uit tekeningen 

lijsten gegenereerd die in Acto wordt ingevoerd. De werkvoorbereiding gaat op de 

tekeningen tellen en dat inkloppen.  

Ik of de werkvoorbereider geef een signaal in de vorm van een kopie van de leveringen 

via de mail naar de chef-monteur dat er een levering plaats vindt. Soms staat er bij voor 

welke verdieping het is. Over het algemeen is dit zo specifiek dat dit meteen duidelijk is. 

Er wordt een bestelling geplaatst, de leverancier pikordert de orde. Dan komt het aan ter 

attentie van de chef-monteur. En die moet ik elke keer van te voren zeggen dat er een 

order binnen komt: Controleer hem dan ook want de neiging is natuurlijk, die man is 

druk bezig met de montage, zet daar maar neer, en dan kijkt die er pas naar als hij het 

nodig heeft. Controleer hem op moment van binnenkomst. Zijn er manco’s geef dit 

meteen door.  Zou het op de HUB binnen komen en dan het dient gecontroleerd te 

worden. In het algemeen komt er een pallet binnen en zit hier alles voor het project op 

en is het geheel ingeseald. Dan is vanaf tekening duidelijk wat het is. Normaal staat er 

niets op en is het geheel gewoon op de pallet gelegd. De monteur moet dus kijken. Ik heb 

op mijn bon staan 50 draadstangen, ik heb draadstang dat klopt, 500meter rail staan, ja 

klopt zijn er ongeveer 500. Dit moet hij zo controleren. Echt generieke materialen, zoals 

buis, dat controleer je niet.   
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Er is geen eenduidig systeem waarin staat: dit moet daar heen, dat moet daar heen. Hoe 

specifieker je het in je bestellingen aangeeft, hoe specifieker de leverancier het over kan 

nemen. Dus daar moeten we samen iets slims voor verzinnen, als dit voor alles nodig is. 

Als wij 4000 sprinklerkoppen, 560 meter rail en 3,1 kilometer buis nodig hebben naast 

de module dan weten wij per verdieping wat er afgeroepen moet worden. Dan bestellen 

wij dat in een keer. Dan moet de chef-monteur in overleg met de logistiek medewerker 

DHL iedere keer aangeven voor die verdieping heb ik die hoeveelheden per verdieping 

nodig. Dan maak je er legopakketjes van. De communicatie gaat via de mail, er is geen 

controle mogelijk of alles afgestemd is. Met een beetje geluk sta ik als projectmanager 

nog in de cc en kan ik beetje zien hoe het staat. Maar over het algemeen moet ik in de 

systemen duiken. Dus ik moet elke week even kijken wat is er besteld en hoe staan we. 

Hoe kan het dat we 300 meter hebben verkocht en er is al 400 meter besteld, hier kom je 

achteraf pas achter. Er is geen verbinding tussen de systemen.  

Omdat die informatie over de losplaats niet wordt gedeeld. Er wordt een adres 

opgegeven. En het komt voor dat het verkeerde adres opgegeven. Met een beetje geluk 

staat er een naam en telefoonnummer bij.  

Als de vrachtwagen hier de afrit pakt gaat hij bellen: ‘He Martijn ik ben er bijna; Martijn 

(hoofduitvoerder W): rij maar naar poort 1’, dat zou natuurlijk eigenlijk met een fotootje 

er bij in de bestelling moeten zitten. Als je in de bestelling let op EPO afleveren op dat 

adres, bij die meneer,  van te voren bellen, of doe er een kaartje met een foto er bij. Je 

hebt 9 van de 10 keer dezelfde chauffeur maar die kan ook een keer niet kunnen en die 

denkt waar moet ik nu heen, het moet hufterproof. Je moet het zo inrichten dat iedereen 

op zijn eerste werkdag het meteen zal snappen. Dat een nieuwe chauffeur denkt oh dit is 

handig. Op de foto schijnt de zon, nu regent het, maar dat is het verschil. We vergeten het 

vaak, we doen het niet, er wordt van te voren niet over nagedacht. En er wordt heel vaak 

aangenomen dat het wel goed komt. Normaal gesproken gaat het ook wel goed maar je 

hebt hier de ruimte niet, de tijd heb je niet. Je ziet dus dat de complexiteit en 

moeilijkheidsgraad je dwingt je van te voren na te denken. Maar die moeilijkheidsgraad 

die hebben we vaak niet bij projecten, daarom is er nog nooit over nagedacht. Er is nooit 

de noodzaak maar ik zie dus wel dat het voordelen kan hebben.  

Dat zouden we kunnen berekenen. Maar normaal is er ruimte genoeg. We staan elkaar 

wel in de weg maar dat komt puur omdat er niet over nagedacht wordt. Omdat wij als 

installateur aangeven wij gaan morgen luchtkanalen hangen, dat is prima, maar we 

vertellen niet dat het kanalen van 1 bij 2 meter zijn. En als het transport naar binnen 

wordt gebracht dat de hele verdieping vol ligt. En dan worden partijen boos op elkaar. 

Het is puur afstemmen, maar we doen het vaak niet.  

Dat we met elkaar moeten proberen zo helder en eenduidig mogelijk te maken, dat 

dringt je nu na te denken over dingen waar je nog nooit over hebt nagedacht. Door grote 

brokken klein te maken. Alleen is dat theoretisch gezegd dan praktisch gedaan. Want het 

zit er niet in.  
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Taakstelling 3 
Normaal gesproken gebeurt dat dus niet. Een mooi voorbeeld is dat we zouden gisteren 

(maandag) op een project leveren, vrijdag komen ze tot de ontdekking dat ze het niet 

geleverd krijgen. Omdat de noodbrug niet gebruikt kan worden, omdat ze de hijskraan 

aan het afbreken zijn. Terwijl ik met de opdrachtgever heel duidelijk heb afgesproken: 

we gaan in week 44 beginnen. Hij heeft heel duidelijk naar mij aangegeven dat is goed, 

let op je transport want je kan niet op elke dag en elk moment leveren in verband met 

overlast. Dus er zijn timeframes waarin je mag leveren en zorg ervoor dat je alles gaat 

leveren dat je afstemming hebt gehad met de uitvoerder van ons ter plaatse. Dat heb ik 

allemaal naar onze uitvoering doorgezet en ik krijg vorige week een mailtje: ‘We kunnen 

niet maandag beginnen, want we kunnen niet transporteren.’ Hoe vaak heb ik het 

aangegeven. Dan krijg je terug: ‘Ik heb het niet gedaan.’  

Als het dus niet afgestemd is, dat hadden we van te voren kunnen weten, hadden we op 

een andere dag kunnen leveren. Ik heb er op gestuurd, afspraken gemaakt met de 

uitvoerder. We kunnen niet altijd transporteren als we willen. Is een paar keer 

aangegeven. Je kunt het namelijk inzichtelijk maken. Ik weet hoeveel prefab er komt. Ik 

weet hoeveel meter buis er komt. Ik bestel het dus ik weet ook wat er komt. Als ik zeg: 

‘Het moet er maandag zijn’, dan weet ik dat er maandag een hoeveelheid komt. Van het 

gestuurde mailtje wordt geen overzicht van gemaakt. Er moet een leveringsplanning 

gemaakt worden. Hoe complexer het project hoe meer het afgestemd wordt.  

Sprinkler is één van de kleine partijen en kan er altijd wel tussen door. We leveren 

kleine deeltjes op de bouw. We hebben afspraken met leveranciers dat er ook kleine 

partij kunnen leveren. Die afstemming is ook niet altijd noodzakelijk. Maar het zal hier 

wel noodzakelijk moeten zijn.  

Van te voren wordt er wel meestal een extra mailtje aan gewijd aan het leveren op de 

leverdatum. Meestal is er achteraf bijsturen: ‘He ik zou vandaag materiaal krijgen maar 

het is er niet, oh ja we komen morgen.’ Of. ‘Het materiaal is geleverd heb het daar 

afgeleverd.’ Er vindt niet standaard van tevoren een controle plaats. Als je een slimme 

projectmanager/werkvoorbereider hebt doet hij dat bij belangrijke leveringen. Maar 

dan moet je wel denken aan pompen of andere grote elementen.  

Dat gebeurt te weinig maar dit zou je wel mondeling moeten afstemmen.  

De afstemming met andere partijen gaat vaak via de coördinatieoverleggen. Wij krijgen 

van het W-team de plafondtekeningen, wij geven aan waar wat komt, dit sturen wij door 

naar W&D. Die sturen het door naar HCKP.  

Er wordt niet naar besparingen gekeken met andere partijen. Als wij een vorkheftruck 

nodig hebben huren wij de vorkheftruck. Er wordt niet gekeken B-man heeft ook een 

hoogwerker nodig dus die kan ik wel even een uurtje lenen. We kijken vaak los wat 

hebben we nodig en dat laten we komen. Er is geen tijd voor verbeteringen maar dat 
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verdient zich wel terug. Het moet in de praktijk echt gedaan worden en echt 

volgehouden moeten worden. Daar zitten echt nog wel een paar stukken tussen. Mensen 

moeten het vaak zien en overtuigd worden. Mensen moeten zien dat het nut heeft om te 

veranderen, dat het meer oplevert om te veranderen. Je moet uitleggen waarom je moet 

veranderen.  
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Interview Ed Christ 

 

Geïnterviewde: Ed Christ  

Bedrijf:  Wolter & Dros   

Functie: Chef monteur 

Interviewer: Christiaan Willem Prins 

Datum: 27 oktober 2015 

Tijd: 10:30-11:30 

Locatie: Rijswijk 

 

Taakstelling 1 
Ik ga straks de materialen afroepen. Materialen bestellen en dat wordt dan gewoon door 

de leverancier op de verdiepingen afgeleverd of het wordt door de magazijnmedewerker 

in de container in ontvangst genomen.  Zij nemen de bouten, schroeven, moeren, beugels 

en ander klein generieke materialen in ontvangst.  

Ik kom pas in beeld vanaf het moment dat de producten zijn ingekocht en de 

bulkcontracten al zijn afgesloten. Pas bij het bestellen komen wij aan bod. De inkoop 

wordt voorbereid door werkvoorbereiding en projectleiding. Inkoop zorgt voor alle 

contracten en dit doet Edwin (inkoper) grotendeels.  

Om te controleren of alle verschillende onderdelen zijn ingekocht en bijhouden in een 

overzicht, gebeurt door projectmanager werkvoorbereiding Gerben c.q. Jan 

(projectleider installatie) 

Taakstelling 2 
Contracten zijn afgesloten waardoor de leverancier weet wat er besteld gaat worden. Ik 

bestel de producten bij de leverancier.  Ze krijgen een set tekeningen per verdieping en 

per bouwdeel en aan de hand daarvan worden delen afgeroepen. Maar het kan ook zijn 

dat ze hele lijsten krijgen van inkoop of van werkvoorbereiding met de juiste materialen 

er op. De lijst wordt samengesteld door de werkvoorbereiding. Het afroepen gebeurt 

door mij. En dit doe ik aan de hand van de planning door middel van strandlijnen. We 

weten wat afgeroepen worden omdat we van te voren op tekening hebben aangegeven 

van dat en dat. Dus dan is het gewoon: ‘Ik moet 4de verdieping deel 1 en 2 hebben.’ En 

dat ligt al klaar op de zaak (prefab fabriek van Wolter & Dros). Alle tussenkoppelingen 

en aansluitstukken wordt door de fabriek geregeld. Ik hoef alleen te zeggen wat er 

geleverd moet worden.  De fabriek weet precies wat ze moeten leveren als ik vertel 

welke delen ik moet hebben. Al het materiaal wordt daar ook afgeleverd voor de 

ladderbanen te maken. Die hebben daar ook de controle over. De leverancier krijgt bij de 

bestelling verteld waar het geleverd moet worden.  
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Voor de chauffeur is het vrij eenvoudig: er is namelijk maar één kant waar je naar 

binnen kan. Hier wordt de chauffeur naartoe gestuurd. Bij de poort zit er iemand die 

heeft het transportschema en die weet: het is een transport van Wolter & Dros die moet 

naar A of B. Het zou wel beter zijn als de chauffeur precies weet voor hij vertrekt, waar 

hij zijn producten moet leveren. Ze moeten leveren zoals wij het opgeven. Ik heb nu al 

een verschil: de Bruyn Kopsstraat (adres van de keet) en de nieuwbouw en dan komen 

ze al bij de poort aan. Om zo te zorgen dat ze bij het goede punt leveren.   

Het contact met de levering ligt ook aan jezelf, je moet namelijk zelf goede naam en 

telefoonnummer doorgeven. Dus de chauffeur kan altijd contact opnemen. Er wordt 

voor een levering altijd gebeld door de chauffeur. En het is meteen duidelijk wat waar 

heen moet per pallet. 

De materialen worden afgeroepen en dan kan het zo zijn dat ik een A-4tje krijg met 

daarop: dat wordt er gestuurd, in die vracht. Dat is meteen de lijst met de geleverde 

producten. Je krijgt een leverbon van de vrachtwagen, dit heb ik bij; dat wordt er 

geleverd.  

Er wordt per pallet aangegeven wat het bevat en waar het naartoe moet. Ja daar moeten 

we naar toe. We krijgen straks op de verdiepingen 3 of 4 zones waar gelost gaat worden 

en zo moet het ook op de formulieren staan. Alles wordt opgedeeld want je kan niet alles 

in één keer leveren. Je krijgt verschillende fases waarin geleverd gaat worden. De 

vrachtwagen komt aan op de bouwplaats met een levering. Dit wordt in ontvangst 

genomen door de jongens, die gewoon buiten lopen en die sturen weer gewoon een 

montageploeg aan van dat en dat komt er vandaag. Er wordt een afspraak met de 

kraanmachinist gemaakt van dat gaat naar boven vandaag. Dit wordt allemaal 

mondeling besproken.  

Martijn (Hoofduitvoerder W) heeft vanaf het begin aangegeven van we gaan met 

modules van 6 meter werken. En dan is het aan JP van Eesteren c.q. Cor (uitvoerder 

E+W) die regelt de liften. De bouwkundige aannemer zorgt voor beschikbare middelen. 

Maar dit is wel heel laat besloten. Misschien komt het, omdat ze eerst alle mogelijkheden 

hebben bekeken om het toch met de kraan te doen en met uithangsteigers en hebben ze 

in een later stadium bekeken we doen het toch met een lift. Dan heb je ook minder 

weersgevoelig. Wij geven als W uitvoering aan, houd er rekening mee als je een bouwlift 

gaat wegzetten dat wij een lift nodig hebben van die en die afmetingen.  

We zijn nu al bezig met het transportschema. Het transportschema wordt nu al gebruikt. 

Hierin hebben we het bouwterrein 4 specifieke plaatsen waar gelost kan worden. Straks 

zal het ook zo per verdieping gaan.  

De afstemming met de onderaannemers en onder-onderaannemers gebeurt met een 

startwerkbespreking. Dit wordt normaal gesproken minimaal één keer per week 

overlegd en daar zitten de chef-monteurs/uitvoerder van de W, de uitvoerders van de 

loodgieter, kanalenboer van de isolator bij. Als het meer overleggen moet worden, zijn 
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het er meer. In het overleg houden we elkaar op de hoogte: dit en dat gaat er gebeuren. 

En dan komt de stand van de planning en de planning zelf op tafel. Dit en dat gaat er 

volgende week gebeuren.  

De leverbon moeten wij inscannen en dan wordt die naar de computer van de zaak 

gestuurd. Hier hebben wij geen administratieve handelingen voor de rest aan. En als we 

het hier opleveren moet zelfs alle afleverbonnen naar EPO gestuurd worden. Zodat ze 

weten wat er allemaal het gebouw in is gegaan.  

Taakstelling 3 
Bij de leveranciers moet je gewoon een totaalcontract hebben: van we hebben 10.000 

koppelingen nodig en zorg dat ze op voorraad zijn en hou rekening met een marge van 

1.000. Dan gaat het naar de fabriek. Op de fabriek gaat het: we hebben op de 3de 

verdieping deel A en B nodig. En dan komt het op transport naar de bouw. Daar zal DHL 

het op de desbetreffende verdieping, desbetreffende vak wegzetten. Het afroepen 

gebeurt met een systeempje per mail.  

Als het goed is weten we wat per vrachtwagen wordt  geleverd, want je moet wel bij A 

beginnen en moet je niet eerst aankomen met een vrachtwagen met B. Daardoor is ook 

precies bekend wat er in die vrachtwagen zit.  

De afstemming tussen de verschillende partijen wordt afgestemd door het 

transportschema en kraanschema naast elkaar te leggen. Met de afstemming van de 

mobiele kranen voor de onderbouw van de bouwkundig aannemer doen wij verder niets 

mee. Wij geven als W-installateur aan wat we moeten leveren en aan de hand van 

kraanschema. Je weet maandagmorgen moet de W beginnen dus dan moet je vrijdags 

gaan transporteren. Dan pak je vrijdagsmiddag transport voor de W. Dan kan die 

maandagmorgen beginnen. De E doet dan maandagmorgen transporteren en  kan dan 

maandagmiddag/ dinsdagochtend beginnen. Zo krijg je per verdieping te zien wie wat 

aan het doen is. Je maakt per verdieping een planning, dan finetunen dat het als een 

treintje gaat, daarna doe je dat met alle verdiepingen.  

Het levermoment is vastgesteld bij de leverancier. Hier wordt in de regel nagebeld of hij 

de levering gaat halen. Hier vindt een controle plaats. Hier ben je ook wel tot verplicht, 

omdat je straks met een strak schema zit.  

We moeten controleren of dingen zijn geleverd en of het geleverd kan worden. Er vindt 

nu al controle plaats hoe het met de levering staat in het voortraject. Het is alleen voor 

de uitvoering niet zichtbaar.  

Het komt nu voor dat leveranciers de materialen niet op tijd hebben en ze dit hierdoor 

niet kunnen leveren. Dat is het grootste probleem dat je kan tegenkomen. Want heb je je 

materialen niet, kun jij niet door, maar de andere partijen ook niet. We weten wat we 

precies nodig hebben, dus de leverancier moet gewoon zorgen dat hij het op voorraad 

heeft liggen.  
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Het zou puur wat wij als Wolter & Dros betreft, dat roepen we al jaren, bij inkoop van 

materialen moet de uitvoering meer betrokken worden. Was vroeger nooit, maar komt 

er nu redelijk in. Want inkoop kijkt alleen maar wat is het goedkoopste is, maar wij als 

uitvoerders zeggen: je kunt beter iets duurs kopen dan bespaar je weer montage-uren 

en dat werkt sneller en dan verdien je meer. Dit gaat al wat beter maar moet nog wel 

beter. De uitvoering zal bij het inkoop nog niet specifieker kunnen inkopen omdat er nog 

weinig zaken bekend zijn. Maar de randvoorwaarde zou je wel kunnen afspreken en 

eerder kunnen vaststellen. We zouden wel kunnen onderzoeken wat de kosten zijn bij 

verschillende maten leidingbanen.  
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Interview Cees Buitendijk 

 

Geïnterviewde: Cees Buitendijk  

Bedrijf:  Croon  

Functie: Hoofduitvoerder E 

Interviewer: Christiaan Willem Prins 

Datum: 27 oktober 2015 

Tijd: 14:30-16:00 

Locatie: Rijswijk 

 

Taakstelling 1 
Om lessen te leren uit fouten, die zich ooit hebben voorgedaan hebben wij (uitvoering 

Croon) op onze schijf (computer) mapjes gemaakt met allemaal tabbladen. Elk item is 

daar genoemd: kabelgoten, trafo’s, kabels, verdeelkasten enzovoort. Iedereen in het 

team zet daar zijn ervaring in: wat ging er goed; wat kan beter, wat ging fout. We gaan 

niet dezelfde fouten nogmaals maken. Voor de prijzen aangevraagd gaan worden, 

hebben wij ons lijstje helemaal klaar met alles wat er in moet staan, wat we moeten 

uitsluiten, wat ze wel en niet moeten meenemen. Wij geven nu al aan dat ze moeten 

leveren aan DHL. Dat staat in de offerteaanvraag. Leveringsvoorwaarde als je levert 

moet je dat doen aan DHL. Behalve de grote jongens transformatoren, 

noodstroomaggregaten en hele grote verdeelkasten die komen gewoon direct naar de 

bouwplaats.  

Door de genoemde lijst hierboven zou je eigenlijk niets mogen vergeten. Als ze de lijsten 

er bij gebruiken en in de offerteaanvraag allemaal al verwerken, controleren wij hem nu 

al met wat meer mensen. Dan zou er niets fout kunnen gaan.  

Ja wij hebben elke twee weken projectteam overleg en een onderdeel daarvan is inkoop. 

Daar worden de punten besproken welke ingekocht zijn of waar mee in onderhandeling 

is. We hebben een planning opgezet voor de technieklaag en daarin hebben we alles 

ingepland: wanneer we het moeten hebben, wanneer we het moeten afroepen, wanneer 

het ingekocht moet zijn.  

De werkvoorbereiding heeft hier overzicht over. Ik heb daar zelf geen overzicht over. Ik 

krijg het verteld. Het staat in het verslag. Daar haal ik het uit. Ik heb geen planning: dit 

had ingekocht moeten worden, dit moet volgende week ingekocht worden.  

We hebben hier een team van Croon, die dagelijks met elkaar te maken hebben. We 

hebben een inkoper, die heeft misschien wel met tien projecten te maken, dus die komt 

heel af en toe deze kant op. Dan doet hij zijn ding. Dus die krijgt geen feeling met het 

project en ook niet met waarom iets wel snel of langzaam ingekocht moet worden. Die 

komt hier heen. Die doet zijn ding en die gaat weer weg. Terwijl we kunnen ook op 

papier zetten. Terwijl je dit doet, schiet je iets te binnen. Dat gaat niet met hem mee. En 
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het is maar de vraag als wij zeggen let op 10 dingen of hij al die 10 dingen meeneemt. 

Het zal voor mij niet de eerste keer zijn dat je zegt let op 10 punten en hij neemt er maar 

7 of 8 mee of 9. Dus het is geen direct onderdeel van een team. Ik mis betrokkenheid.  

We gaan eerst kijken wat vragen we; wat bieden ze aan; bieden ze aan wat wij gevraagd 

hebben? Zo niet, dan gaan soms nog eens zeggen: ‘Je biedt niet alles aan, pas je 

aanbieding aan.’ Dat voldoet dan. Dan gaan we echt voor de goedkoopste en het 

logistieke proces komt niet aan bod bij de inkoop. 

We geven als nazorg aan wie er goed is en wie er minder goed is. Je evalueert Croon 

breed intern, maar je evalueert ook met elke leverancier/onderaannemer. We gaan altijd 

de gegevens delen. Wat je heel vaak ziet ze nemen een onderaannemer. Zijn werk 

bestaat uit 10 delen, 8 daarvan gaan heel goed, 2 daarvan gaan bagger. Je wil de 8 

noemen maar ook de 2. Beide worden besproken na het proces en ook gedurende het 

proces. Als het niet gegaan is, dan gaan we het liefst zo snel mogelijk uit elkaar. Als wel 

goed is gegaan, wil je het graag samen vieren.  

Taakstelling 2 
Het bestellen gebeurt per mail schriftelijk. Dan leg je het ook vast. Je kunt ook bellen, 

maar altijd bevestiging per mail. Sommige onderdelen doe je heel ruim van te voren, 

omdat je ook een fat (fabriek afname test) moet doen. Afroepen vindt ook plaats per 

mail. Je wil namelijk een bevestiging. Kabelgoten gaan bijvoorbeeld niet per mail; dat is 

niet één levering maar die knip je op in verdiepingen. Daar heb je een planning over. We 

sturen ook een planning in: ‘die en die dagen moet jij komen leveren.’ Dit doe je aan de 

hand van een planning. Wat de ervaring is met zo’n onderaannemer: die komt elke twee 

weken een keer langs en dan neem je de planning door. De bestelling zitten in de basis al 

in de inkoopopdracht. We noemen: of een leverdatum of leverdatum medio november. 

En dan wordt later afgestemd en dat gaat gewoon per mail. Normaliter krijgt de 

chauffeur te horen waar hij moet zijn, en een nummer waar hij zich moet melden. Van 

tevoren vraag ik altijd welke dag kom je en hoe laat kom je? 

We hebben niet heel veel ruimte op de bouwplaats. ‘Jij mag dan en dan lossen, anders 

moeten we kijken of er plek voor je is anders moet je weer weg.’ Die man komt hier 

aanrijden belt in eerste instantie mij op of Walter (chef-monteur), dan komt hij op de 

bouwplaats en wordt het gelost. Meestal naast de auto op een aangewezen plek, auto 

leeg, chauffeur weg, de monteurs gaan zorgen dat de spullen of naar de 

(opslag)container gaat of naar de verdieping gaat. Op de paklijst staat t.b.v. tweede 

verdieping-zuid. Dit staat op de bon van de leverancier. Dit gaat niet altijd goed. De 

mannen (monteurs Croon) worden van te voren ingelicht dat er een transport aankomt. 

Ze krijgen instructies: ‘Woensdag komt een levering, en je (monteur Croon) moet op 

tweede verdieping beginnen’, en we weten (uitvoering Croon) wanneer transport komt. 

Van te voren weet ik al wanneer het transport komt of dit deelt hij (onderaannemer) 

telefonisch met mij en met zijn eigen mensen. Die weten dat het er aankomt en wat er 

aankomt. Ze (Monteurs Croon en/of onderaannemer) krijgen geen plattegrond met er 
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op waar de spullen naartoe moeten. Als er een restpuntje is met een levering dan weet 

hij (Monteurs Croon en/of onderaannemer) dat dit naar een andere plek 

getransporteerd moet worden.  

Bij het aanpakken van de levering zit er een E-man die het controleert of de bon klopt en 

of de producten ook wel zijn wat ze zeggen. Die gaat ook bepalen waar het heen gaat. De 

mensen die de materialen nodig hebben, bestellen de materialen op een algemene lijst 

met hun naam er achter. De besteller (niet echte besteller maar degene die het ontvangt) 

weet waar het heen moet. Die gaat hem halen of hij wordt gebracht. Gebruikelijk is dat 

we beneden een soort bulkopslagcontainer hebben en de jongens het in de pauze mee 

nemen; zeker met klein spul.  

Je hebt een plek waar die zou moeten lossen, maar als het niet anders kan moet hij een 

back-upplekje hebben. Maar het zou belachelijk zijn dat we het hele gebouw aan de 

kopse kant een lift hebbe en dat we aan de andere kant gaan lossen. Het precies 

aanwijzen van een losplaats kan, maar het gaat vanzelf fout. Omdat er elke dag andere 

activiteiten zijn op de bouw.  Daarvoor hebben we het transportschema opgesteld en 

dan zal je niet groot materieel moeten inplannen. In de basis heb je een plek waar je 

kunt staan. Maar precies doen, kost heel veel tijd. Het liefste een vaste plek voor elke 

auto, en zo niet: niet maandag daar, woensdag daar dan daar. Kan wel, maar dan moet 

iemand de leiding hebben. 

Kabelgoot wel, klein materiaal minder, kun je over na denken, ja kan. Je kunt aan de 

hand van de planning en de verdiepingsplattegrond zien waar hij wat moet opslaan aan 

opslag. Dit moet naar dagniveau minimaal. Globaal kun je zeggen zo’n man hangt 40 

meter per dag misschien haalt hij vandaag 48, misschien haalt hij 32 er dient dus meer 

materiaal te zijn dan is gecalculeerd. Als er dagelijks geleverd krijgen, kan het maal 1,5 of 

doe de levering van de dag erna ook alvast. Het belangrijkste is dat de monteurs nooit 

stil staan. Hiervoor kun je een gebied aangeven.  

Je moet je leveringspakketten goed samenstellen, je moet weten wat je moet doen, dan 

wel je planning opbouwen uit je calculatienorm.   

Taakstelling 3 
Materiaalpakketten: Je knipt je verdieping op; stuk onder de vloer, stuk boven het 

plafond, stuk installatie in het plafond en stuk installatie in de wand. En dan pak je de 

planning en die route gaan we in stukken knippen. Je kunt dan als je de planning er naast 

legt, ziet wat voor installaties heb ik allemaal en wat is de volgorde van aanbrengen. Dan 

kan per dag worden afgeroepen. Zo kun je het schema van te voren invullen.  

Via de transportagenda waar de zones staan aangegeven. Je wil graag bij de transportlift, 

personenlift, bij de kraan. Dit moet je allemaal aangeven. De afstemming door loszones 

aangeven.  
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Voor het leveren op de bouwplaats is de agenda: het afstemmen. Van transport daarna 

vindt niet plaats. Het afvoeren van het afval is nog niet afgestemd. Daar moet je harde 

afspraken over maken. Je moet kijken naar de drukste momenten en pieken in 

liftgebruik, ‘s ochtends 7 allemaal met de kruiwagen en ‘s middags 15;30 met de 

kruiwagen naar huis. Een half uur ervoor en erna dat zijn de pieken. Dan heb je nog piek 

koffiepauze. Lunchpauze half 2 is iedereen boven. Afvoeren afval kun je zeggen tussen 

half 2 en half 3. Dan zit je op een stiller moment. Bij het vorige project hadden we een 

soort kliko’s. Van die grote bakken. Op elke verdieping stond zo’n bak en die werd bij de 

lift klaargezet en na werktijd was er een oppermannetje die ging met de lift alle 

containers naar beneden halen. Die ging ze legen en ’s morgens beneden neerzetten. 

Waarom niet boven, weet ik niet. Maar had mooier geweest. Had je een afvalcontainer 

nodig, moest je beneden er een gaan halen, dat  moest dan in de spits, dus dat was niet 

ideaal.  

Bij belangrijke leveringen wel. Bij grote dingen, een trafo een grote verdeelkast, ga ik 

van tevoren bellen. Normaal werk je met een transportticket waar je alles aangeeft; hoe, 

wie, wat, waar, wanneer en hoe laat. Dat doen we hier niet. In het schema kan ik hier 

gewoon zelf aangeven: ik doe morgen een transport, zet hem in de agenda en niemand 

reageert er op denk ik. Als ik een belangrijk transport heb en ik weet dat hij maar heel 

weinig tijd heeft, dan ga ik van tevoren bellen. De andere transporten laat ik lopen, die 

komen wel.  

Dingen waar je altijd tegen aan loopt, onaangekondigde mensen, mensen die veel langer 

blijven staan als opgegeven. Maar de onaangekondigde is het hoogste. Je hebt 

transporten met een vrachtwagen. Die hebben we allemaal onder controle. Je hebt ook 

partijen die komen met een busjes, en in dat busje liggen spullen of het busje heeft 

aanhangwagentje. Die moeten ook lossen en die komen binnen, zetten het busje neer, 

gaan eerst wat koffie doen. Die staan ergens waar ze niet mogen staan. Dan gaan bak 

koffie doen, omkleden en dan gaan ze lossen en gaan ze het meteen naar boven brengen 

dus die kunnen zo maar 2 uur op een plekje staan waar een ander had willen en moeten 

staan. Dus dat is wel een factor, die wel vaker voorkomt. Vrachtwagens denken we over 

na, busjes niet. Als er een busje komt met een aanhangwagentje zal die toch moeten 

lossen. Dat zijn net de transporten die we niet aangeven. De Technische Unie is ook een 

die hem even ergens neer zet. Knap in de weg en die komt echt voor een doosje pluggen 

langs.  

Het is nu niet inzichtelijk wat waar gebeurt. De wens hiernaar is wel groot. Je moet 

sowieso van elkaar weten wie, wat op een verdieping doet. Per verdieping moet er een 

volgorde zijn: een treintje. Het is vaak wennen aan elkaar, nogmaals de mannen met de 

grote materialen, dat zal een plafonneurs zijn want die komt met een aantal flinke 

pallets die hij wegzet en daar moet ik heel vaak wel boven zijn. We hebben ook heel vaak 

de afspraak: wij hangen een kabelgoot op. Dan wordt vaak aangegeven; zet hier geen 

materiaal onder, zet het dan maar daar of daar neer, niet hieronder daar moet ik nog bij 

zijn. Wij kunnen zelf aangeven op onze kabelgoottekening waar niets mag komen. Het op 
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tekening zetten gebeurt niet altijd, maar ik meld het wel vaak. Je kunt bij het begin 

afspraken maken. Wat ik zeg als je een verdieping gaat doen, een plafonneur heeft altijd 

heel veel pallets bij zich met materialen, een wandenboer heeft altijd heel veel pallets bij 

zich met materialen, een baliebouwer of pantry’s die hebben altijd heel veel ruimte 

nodig om de spullen uit te leggen om het te maken. Dat is leuk als je zegt daar ga ik een 

pantry maken; dat is goed, maar je kunt er om heen ook niet bij, maar dat zeggen ze 

nooit bij dan.  Mij kabelgoot is het hart van mijn installatie, mij kabelgoten niets 

onderzetten! Dit doe je in een uitvoerdersoverleg. Als ik tl-bakken er in moet hangen, 

dan ga ik vragen of daaronder niemand er wat onder wil zetten. Dan krijg ik de vraag 

terug wanneer ben je het aan het doen en van hoe laat tot hoe laat? Dan ga je eigenlijk 

werkgebieden maken, deze is voor de timmerman, die is voor de plafonneur, die is voor 

de loodgieter, die is voor de elektricien en dat is jouw werkgebied. De volgende dag 

schuift alles een dagje op. Je moet wel wat bufferruimte houden.  

Materialen op elkaars werkgebied zetten. Onderschatten hoeveel ruimte iemand nodig 

heeft met zijn materialen. Een hoop mensen leggen plafondplaten neer, een wandpaneel 

leggen ze neer, ze leggen hun wandpaneel neer en de ruimte is vol. Onderschatting van 

de opslagruimte van het materiaal.  Iedereen geeft altijd meer op, maar ze zouden het 

wel eerlijk kunnen aangeven. Als jij 150 meter aangeeft en je hebt maar 100 nodig en je 

geeft 50 meter terug, heb je het goed gedaan. Andersom krijg je ruzie. Dat is wel het 

gevaar: Ik moet hier werken dus iedereen moet weg. Dat hoor je ook wel vaak.  
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Interview Cor Ruitenberg 

 

Geïnterviewde: Cor Ruitenberg  

Bedrijf:  JP van Eesteren   

Functie: Bouwplaats coördinator B,W,E 

Interviewer: Christiaan Willem Prins 

Datum: 29 oktober 2015 

Tijd: 07:30-09:00 

Locatie: Rijswijk 

 

Taakstelling 1 
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een afspraak in een heel vroeg stadium over de 

leveringen wordt gemaakt.  

En als je met de man (onderaannemer) gaat praten dat hij niet genoeg materieel heeft 

om het tempo te halen. Dat bekenden dan dus dat je na die confrontatie moet gaan 

kijken, hoe gaan we dit oplossen. Dat betekent dat we weer terug moeten naar de 

inkoop, ga jij eens regelen dat die man in zijn contract een transportbedrijf gaat 

organiseren. Er is een verkeerde afspraak gemaakt. Het kan natuurlijk zijn dat bepaalde 

afspraken zijn gemaakt, maar dat later blijkt dat de fabriek dat tempo niet bij kan 

houden. Soms zit er tussen de inkoop en uitvoering een bepaalde tijd. In heel veel 

gevallen worden er dingen ingekocht die je al nodig hebt. Hoe kan het dan dat het is 

afgesproken en dat de beste partij niet weet dat zijn materieel dat aankan. Het is niet 

doorgekomen, ik kan me niet voorstellen dat je tegen hem zegt: ‘Je moet dit doen en dat 

hij zijn mond houdt.’ Het wordt niet goed genoeg besproken. Ik denk dat in sommige 

gevallen dit goed ter sprake komt. Ik denk dat het in sommige gevallen het niet helemaal 

doorkomt en dat men het niet beseft. Ik denk dat in een heleboel gevallen het helemaal 

niet wordt overzien door een inkoper. Een inkoper is natuurlijk ook niet iemand die met 

een planning bezig is. Een inkoper wordt natuurlijk ook alleen nog maar gezegd: 

‘10.000m2 natte vloer , wat kost dat?’ En die gaat dan de markt op en gaat kijken waar 

kan ik de goedkoopste vloer kopen, de snelste maakt niet uit. Het staat dan vaak wel in 

een inkoop contract dat die moet leveren conform planning. Op de planning staat dan 

dat hij iets moet doen wat hij niet kan. Dan heb je een uitdaging. Maar daar wordt de 

inkoper niet door gehinderd. In sommige gevallen is al bij de tender of inschrijving 

begonnen, toen heeft een inkoper te horen gekregen: ‘Ik heb zoveel m2 nodig.’ Die neemt 

op dat moment contact op met zijn relaties. En zegt: ‘Ik heb zoveel m2 te maken.’ Die 

zegt: ‘Dat doen we dan op dezelfde condities als de Markthal?’ ‘Nee’ zegt de inkoper, ‘het 

moet 5 euro goedkoper, het zijn gigantische meters.’ Dan wordt er wat handjeklap 

gedaan, het wordt productie, hoeveelheden wordt, helemaal niet over gesproken. Je 

moet inkopen, we zijn nog in de tenderfase/inschrijvingsfase. Dan krijg je op een 

gegeven moment het project en plots komt het moment dat die vloerenman aan tafel 

gaan. Maar de inkoper is helemaal niet meer met het project bezig en wij zitten dan met 
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een vent aan tafel en zeggen tegen hem: ‘Je moet conform planning maken.’ En dan zegt 

die: ‘In dat tempo, je bent niet goed bij je hoofd.’ Nou en dan moeten we gaan schipperen 

en moeten we gaan kijken wat wel mogelijk is. Dat is een spanningsveld.  

De inkoper koopt natuurlijk niet alles in, een heleboel zaken die gewoon op een 

bouwplaats standaard zijn. Dan doe je met je projectteam zelf coördineren en kies je een 

onderaannemer uit waar je de spullen vandaan haalt. Dit zijn bijvoorbeeld 

bulkcontracten, maar ook kunnen het andere dingen zijn. We weten of we alles hebben 

door gegeven behoefteschema’s te controleren, dit is meestal op 

werkvoorbereidersniveau. De uitvoering heeft een schema waarin staat dat hij 1 oktober 

kozijn en deuren nodig heeft. De terugkoppeling is dagelijks/wekelijks binnen je team 

en dan ontstaat er een  gegeven behoefteschema’s. Daaruit komt een 

werkvoorbereidersschema voor te liggen. En die werkvoorbereider die weet dan dus, hij 

heeft 1 oktober die kozijnen nodig -1 september moet de fabriek dan gestart zijn dus ik 

moet 1 juli al beginnen- al die tekeningen te controleren anders heeft hij die kozijnen 

niet. Bij verandering in planning verandert alleen de levering op de bouwplaats. Wat 

vaak wel gebeurt, is dat een bedrijf je opbelt en tegen je zegt: ‘Hoe staan de zaken er 

voor, 1 oktober zou ik de deuren en kozijnen moeten hebben?’ Hij belt 1 september op 

startdatum voor de productie en zegt hij: ‘Ik heb een probleem, we hebben een 

probleem hoe hard is 1 oktober?’ Dan kun je nog bijsturen, een weekje later gaan we 

voorzichtig beginnen, in goed overleg geef je hem de ruimte om zijn ellende van anderen 

projecten op te ruimen. In goed overleg is daar contact over.  

Ik heb dus drie petten op in project, dus ik kan zelfs in de W en in de E kijken. Ja we 

hebben natuurlijk altijd contracten. Als uitvoerder zijnde, heb je je contracten. In je 

contracten kan je precies zien wat er ingekocht is, onder welke condities dat is 

ingekocht. In het geval van logistiek wordt er vaak logistiek conform planning geleverd. 

Dus dat kunnen we zien. De daadwerkelijke afroep van spullen, het werkelijk naar de 

bouwplaats halen, dat doe je meestal als uitvoerder zelf. Dus met andere worden wat is 

dan de volgorde? Ik heb kozijnen met deuren nodig, dus wat doe ik? Ik loop naar mijn 

werkvoorbereider toe en ik vraag aan hem hoe is het met de deuren, hoe is het met de 

kozijn? Die zijn ingekocht, dat is contract 47.11. Ik pak in mijn map het contract. Daar 

staat in zoveel deuren, zoveel kozijnen, dan roep ik die spullen af. Dus ja ik kan het zien. 

Op het moment dat ik bijvoorbeeld mijn contract pak dan staat er wie gaat leveren maar 

of hij hier mee bezig is weet ik niet. Daar moet ik voor gaan bellen. Het is wel wenselijk 

om te weten maar dat bepaal ik zelf, maar dan moet ik bellen. Op gegeven moment kan 

ik zien dat de productie is gestart, daar hebben we planningen voor. Ja daar heb je goed 

inzage in, je kunt het precies zien en opsturen wanneer gaat iets komen. Het is een halen 

en brengsituatie. Je moet natuurlijk als je informatie nodig hebt niet gaan zitten wachten 

tot ze het komen brengen. Je kunt het natuurlijk ook gaan halen. In een team is dat 

natuurlijk ook heel belangrijk.  

Ik zou graag in een heel vroeg stadium bij het inkoopproces betrokken willen worden, 

zodat ik een keuze heb in de onderaannemers c.q. inkoop van materialen, arbeid en 
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dergelijke. Heel vaak wordt er voor geld gegaan. Er wordt voor geld gegaan, omdat de 

inkoper soms niet weet hoe veel droefenis we op de vloeren hebben. Je moet wel 

indenken dat als een uitvoerder morgen een inschrijving doet dan bouwen we nooit 

meer. Wij willen overal veiligheid in. Hij (inkoper) zegt: ‘Wat kost een vloer?’ ‘10tje, 

mooi, doe maar.’ Zeggen wij: ‘Weet je wat voor ellende we daar de vorige mee hadden?’ 

Dan hebben we het gebouwtje niet.  

De terugkoppeling hangt af van je bedrijfsleider. Binnen JP van Eesteren is dat heel vaak. 

Zo is er een terugkoppeling aan het einde van het project. Daar wordt de inkoper bij 

gezet en dan worden bepaalde dingen besproken en aangegeven. Waarom ik er graag bij 

wil zitten, is dat er heel vaak -om heel vroeg in het proces sturing te kunnen geven- 

vanuit onze ervaring wat in contracten heel duidelijk moet staan. Heel vaak is het zo dat 

we als uitvoerder het contract langs krijgt om commentaar en aanmerkingen op te 

maken. Dat is heel fijn maar hoe fijn zou het zijn als je tijdens de inkoop zelf al dingen 

kunt stellen, die dan in de inkoop al voor geregeld zijn. Veel logistiek wordt pas in de 

uitvoering bedacht. En als je dit goed kan onderzoeken en overleggen, dan kun je het 

probleem al voorkomen.  

Taakstelling 2 
Ik heb een contract. Daarin staat dat mijn kozijnleverancier 5 keer een hoeveelheid komt 

leveren. Ik neem contact op. Dat kan telefonisch, dat kan via mail zijn en ik roep mijn 1/5 

deel kozijnen, dan vraag ik meestal van de leverancier een briefje terug wanneer komt 

dat en hoe ziet het er uit.  

Op moment dat de auto komt op afgesproken datum, zorg ik dat er een loslocatie is en 

hoe het gelost moet worden. Van de leverancier krijg ik een stuksbon wat hij komt 

leveren. Als je tijd hebt en geduld dan zou je er even langs kunnen lopen en kijken of 

alles er op staat. Maar de leverancier heeft dezelfde verantwoordelijkheid. Dus meestal 

gaat dit goed. De bonnen worden getekend en gaan in de map. Als je netjes een algemene 

werkstaat hebt gemaakt, kun je netjes aangeven wat je hebt gekregen. En dan kun je zien 

wat er nog moet komen.   

Het gaat op dit moment zo: ik heb kozijnen nodig. Mijn timmerman heeft kozijnen nodig, 

dus ik zorg er voor dat mijn timmerman weet: morgen komen die en die kozijnen. Hij 

heeft een tekening, waarop staat welke kozijnen waar moet komen en hoe. Op het 

moment dat de vrachtwagen het terrein opkomt, belt de man aan de poort mij en zegt: 

‘Die man met de kozijnen is er’, dan weet mijn timmerman waar ze gelost moeten 

worden en waar ze heen moeten, en dan functioneert dat. Een stukadoor regelt 

bijvoorbeeld alles zelf. Dus hij ontvangt zelf de producten en hij ontvangt zelf die auto op 

en hij zet zelf die producten neer in goed overleg met een uitvoerder, dat het niet in de 

weg staat en hij het niet zeven keer hoeft te vervangen of te verplaatsen. Dit geldt 

eigenlijk voor alles op een bouwplaats. Op een dergelijke manier loopt dat.  
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De informatie vindt op dit moment vooral mondeling tussen partijen plaats. Er is niet op 

elke pallet aangegeven waar wat heen moet. Dit komt omdat veel typen op verschillende 

plaatsen gebruikt kunnen worden. Het precieze uitlopen wordt 9 van de 10 keer aan het 

intellect van de desbetreffende sjouwer overgelaten aan de hand van de tekening. Op het 

moment dat er producten worden geleverd je als uitvoerder zijnde op een bouwplaats 

weet je dat dat komt dan, weet je dus ook dat je het ergens neer moet zetten, er is dus 

altijd wel ergens een locatie voor, maar dat is soms ook wel roeien met de riemen die je 

hebt. Hoe kleiner, hoe geregelder een leverancier is. Hoe makkelijker en onzorgvuldiger 

wij er mee omgaan. Dit is fout, maar dat is de praktijk. Ik heb wel altijd de afspraak met 

Breur: ‘Ik bestel 24 montage hoeken’; ze hebben er maar 23, die 23 wil in natuurlijk wel 

hebben, maar ik wil er niet morgen achter komen dat ik er maar 23 heb. ‘Breur weet.’ Ik 

bel Cor; ‘ik heb er één niet en dan vertel ik hem wel, wanneer ik die wel heb.’ Dit gaat 

allemaal met de telefoon. We kunnen digitaal bestellen. Het probleem is dat ze op de site 

hebben staan dat ze het is op voorraad hebben, maar dan komt het niet en dan blijkt dat 

ze het niet op voorraad hebben. Daarom bel ik altijd. Als voorbeeld: ik heb iets 

bijzonders nodig speedboor 18,5. Dan hoor ik aan de andere kant: ‘Hoeveel heb je er 

nodig?’ ‘2. Ik bel je zo terug; er staan er maar twee in het systeem, dus ‘we gaan het even 

checken.’  

Iedere uitvoerende medewerker moet voordat iets geleverd wordt, weten wanneer er 

iets geleverd wordt en weten waar dat naartoe moet. In het algemeen weten ze wanneer 

wat komt. We controleren wat hebben we gehad; wat gaan we nog krijgen. We zijn 

natuurlijk slim geworden door de jaren heen. We hebben tekeningen waar we kruisjes 

zetten welke we gehad hebben. We hebben lijsten die we afvinken. Ja, we houden dit op 

verschillende wijzen bij.  

Denk dat dit al op dit moment is. Denk alleen dat het een liquide object is en denk dat er 

altijd op een bouwplaats plaatsen bepaald worden; daar staan de containers; daar staat 

de energie voorziening; daar staat de waterput. Dus ik denk dat het zo is, maar denk dat 

het zo vloeibaar is dat het veranderd. Denk dat er op elk moment een bepaalde 

duidelijkheid is wat waar komt, en wat er wel kan komen. We hebben een 

bouwplaatstekening. We hebben transportschema waarin we in de agenda de 

bewerkingen, de leveringen, de transporten en kranen die een collega raken. De agenda 

heeft een slot. Er is maar één iemand die hem kan veranderen. Dat ben ik. Hun kunnen 

alleen invoeren. Het gevolg is dat ze ook geen boefje kunnen spelen. En van een ander 

zijn levering stiekem er uithalen en omlaag zetten. Die tool functioneert. Het is nu een 

tool die door iedereen benaderd wordt, waarbij nog steeds twee collega’s in staat zijn 

om allebei om 8 uur een vrachtwagen door de poort te rijden, want het programma laat 

dit toe. Het is vrij eenvoudig en we gaan uit van het gezonde verstand van onze collega’s, 

dat ze dan naar elkaar toe gaan en samen afstemmen.  

Wat je nu zegt is nu het geval zoals we hier straks de repeterende verdieping gaan doen 

is dit van toepassing. Ja, dit moet wel kunnen. Dus kan ook de exacte locatie bepalen.  
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Taakstelling 3 
Communicatie vindt plaats via mail en telefoon. 

Ja, we doen even vloeren. Ik heb 164 vloerplaten geleverd. Ik heb ver van te voren 

contact met het bedrijf. Er worden tekeningen gemaakt met legroutes, dan worden er 

lijsten gemaakt met stapellijsten: hoe spullen op de auto liggen, auto’s worden 

genummerd. Met levering komen de auto’s in de goede volgorde. De 

binnenwandenleverancier is een onderaannemer, en de onderaannemer heeft een 

planning waarin ik aan hem vraag: ‘Het is nu maandag en aanstaande vrijdag wil ik dat 

die drie kantoren gereed zijn.’ Ik ga niet controleren of hij zijn materialen heeft. Dat is 

zijn werk. Ver van te voren wordt er gecoördineerd en wordt er  op een 

bouwplaatstekening gesteld dat moet leeg zijn voor mij, daar moet ik bij zijn. Ik heb 

stroom en water nodig. Daar is altijd van te voren overleg over.  

Het wordt voor alle partijen inzichtelijk. Door bijvoorbeeld het transportschema wordt 

er opgegeven dat een auto komt met materiaal voor de wandenbouwer en die moet naar 

de 3de verdieping. Dan staat in het schema dat de wagen om 8 uur komt morgenochtend 

en dat betekent dan 8;10 moet dat met de kraan op de 3de verdieping. Al dit soort zaken 

moeten gecoördineerd worden en even grof gezegd, die worden ook gecoördineerd. Per 

mail en mondeling vindt dit allemaal plaats.  

Bij het afroepen vraag ik meestal van de leverancier een briefje terug wanneer hij komt 

dat en hoe ziet het er uit. Zo vindt de controle plaats. 

Agenda zoals al is beschreven 

Goed met elkaar blijven communiceren op welke wijze dan ook. En eerlijk zijn tegen 

elkaar. Niet liegen en iets niet zeggen is ook liegen. Overleg afspreken, goed in overleg 

zijn met je onderaannemers.  

Het is niet om het welzijn te bevorderen maar om de snelheid te verhogen en de 

werkdruk te verhogen en daarmee het welzijn te verslechteren.  
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Interview Wijnand van Loon 

 

Geïnterviewde: Wijnand van Loon  

Bedrijf:  Wolter & Dros   

Functie: Bedrijfsleider fabriek & CMV 

Interviewer: Christiaan Willem Prins 

Datum: 29 oktober 2015 

Tijd: 11:00-12:00 

Locatie: Amersfoort 

 

Taakstelling 1 
We hebben een standaard logistiek proces. Dat is onderdeel van de prefab en dat is 

eigenlijk wat wij maken. We hebben een systeem van prefab karren en die zijn eigenlijk 

afgestemd: een karretje van staal met vier wielen er onder. Dat gaat eigenlijk als volgt: 

alle prefab komt in onderdelen bij ons. Het karretje komt de productie in en op hetzelfde 

karretje komt de productie er weer uit. Het staat op het karretje zodat iedereen eigenlijk 

makkelijk de prefab kan vervoeren. Dan hebben wij  een contract met een transporteur. 

Alles wat wij doen is klantspecifiek voor een groot deel en past op die karren en mijn 

transporteur laadt bij ons ’s avonds en brengt het de volgende dag naar de bouwplaats. 

Dat gebeurt dan volgens een afgestemde planning, zodat het op een bepaalde tijd op de 

bouwplaats is. De transporteur leveren het af en dan is, als het goed is, verticaal 

transport verzorgd. Dat wordt vaak door de bouw (bouwkundig aannemer) gedaan en 

dan wordt het het pand ingebracht. Dit wordt allemaal verzorgd door de transporteur. 

De kar wordt vanaf de productie tot op de bouwplaats gebruikt. We zijn nu voor New 

Main aan het kijken hoe we dit optimaal kunnen vervoeren en hoe je het optimaal kunt 

samenstellen. Maar ook als het op de bouwplaats komt, hoe je snel kan handelen en snel 

kunt monteren.  

De fabriek gaat er van uit dat zij de prefab van de Wolter & Dros projecten maken. In 

principe van oudsher maken wij vanaf de jaren 70 ladderbanen. Die zijn altijd op 6 

meter gemaakt en dat heeft er mee te maken dat buizen een standaard handelslengte 

van 6 meter hebben. 

Dus willen wij zo snel en effectief mogelijk produceren, dan gaan wij uit van de 6 meters. 

Dus als je vaak naar een gebouw kijkt dan heb je te maken met stramienmaten en ja in 

hoeverre verhoudt prefab zich tot die stramienmaten. In sommige gevallen zie je dat het 

afstemmen op stramienmaten gevolgen heeft. Dat je eenvoudiger en wat meer 

repeterend kunt monteren.  

Dus dit moet je in het voortraject bekijken. Het gevolg hiervan kan zijn dat je wat meer 

verlies hebt. Maar dit verlies weegt weer niet op tegen de effectiviteit die je gaat 

bereiken. Dus dat is een afweging die we maken. Er is geen vaste afspraak over de 
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lengte, maar het is wel generiek bekend dat je zoveel mogelijk probeert met 

handelslengtes te werken. En in geval New Main zit je dus, omdat je daar dus voor het 

eerst met een integrale module gaat werken, met diverse disciplines. Iedere discipline 

heeft een eigen optimalisatie lengtes. Bijvoorbeeld kabelgoten zijn volgens mij weer 

geoptimaliseerd op 2,5 meter (is 3 meter). Zo zijn er allemaal verschillende dingen en 

hebben we nu gewoon gezegd: ‘We maken het op 6 meter.’ Dat is voorlopig de keuze 

geweest. Is dat niet de gelukkige keuze geweest, dan zou dat meer in het begin traject bij 

de engineering moeten. 

We hebben wel gekeken: ‘Zou het interessant zijn om van af te stappen en naar 3,6.’ Dat 

had te maken met de bouwliften afmetingen en de meer kosten voor de 

bouwafmetingen. Ik heb dus gespecificeerd als je dus van 6 m terug gaat naar 3,6m zijn 

dit de kostenconsequenties. Dat heeft met name te maken  dat je dus vrij veel verlies 

gaat krijgen en je gaat veel meer tussenverbindingen krijgen. En dus was de uitkomst 

dat het gewoon veel interessanter is om een veel grotere lift te nemen.  

De bouwer (bouwkundig aannemer) regelt normaal gesproken het verticaal transport, 

bijvoorbeeld een bouwlift en ja die pakt gewoon wat voor hem het goedkoopste is 

binnen zijn discipline en ik denk inderdaad dat daar te weinig afstemming is geweest. 

Wat zijn de behoefte van het verticaal transport van alle partijen is eigenlijk in een later 

stadium vastgesteld. Je zou feitelijk al in een tenderfase waar je eigenlijk al gaat 

nadenken hoe wil je het project aanvliegen, zou je dat soort dingen eigenlijk al mee 

moeten nemen. We schuiven tegenwoordig heel vaak  al in de tenderfase aan en dan zijn 

dat al de afspraken die eigenlijk al gemaakt worden. Dus dan kan je feitelijk niet 

naderhand komen als je dat dan opdracht zal worden, je zo’n tender scoort, zou dat geen 

issue meer moeten zijn.  

We beschikken over een tool dat de WD- materialiser en daar kan je online volgen wat 

de status van alles is. De materialiser is een tool die de integrale stoom van je materialen 

regelt, voor een project, en die je online kunt beheersen. Hier hebben we ook prefab aan 

toe gevoegd. Feitelijk wat je gaat krijgen is je gaat een aantal materiaalstromen krijgen 

bijvoorbeeld: E leveringen, M&R toeleveringen, prefab toeleveringen, sprinkler.  

Dus eigenlijk zie je hier dat we van diverse disciplines, van al deze disciplines moeten de 

materiaalstromen samen komen. Dat kanaliseren we bij CMV (centraal magazijn 

voorraad). Daar wordt ook de buffer neergelegd en vanuit die buffer gaat het naar de 

assemblage toe. Dit wordt geregeld via Acto. Dus in principe doen mensen daar hun 

bestelling in. In die bestelling wordt dus geregeld dat dit ten behoeve van de fabriek is 

voor het prefab. Dat wordt -als het goed is- afgeleverd bij het CMV. Als een bestelling dus 

binnenkomt, wordt deze binnengeboekt en staat als een referentie op, en dan kan het zo 

door naar de assemblage. Het systeem is Acto en daar zit de inkooporders in en daar 

boek je dus een orde binnen. Dit inboeken zou met barcodesysteem kunnen; scannen en 

dan is die ingeboekt in het systeem. Maar dat is vaak meer afstemming omdat natuurlijk 

niet iedereen de zelfde barcodes gebruikt. Er komt een levering binnen. Dan zien ze een 
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bestelnummer en waar het voor bestemd is. Met die twee gegevens pakken ze Acto en 

controleren ze of het klopt. Klopt dat, dan boeken ze hem binnen. We zitten nu in een 

soort tussenfase waarbij we met Acto werken en we nu dan met de materialiser bezig 

zijn. Het systeem is webbased, iedereen die een login heeft kan er inkijken op basis van 

rechten. Wat hier feitelijk in zit is KIP (kwaliteit inspectie plan) en hier zie je eigenlijk de 

processtromen. Dus al mijn stapjes van mijn proces, begint hier, bij het tekeningen 

maken. Hier zie je alle stapjes, hier zie je het ontvangen van de materialen in het CMV; 

visueel inspectie van prefab; tussenbehandelingen, controles, uiteindelijk logistiek dat 

het klaar is voor transport, dat het geleverd is op site en als het moet zelfs nog dat het 

geïnstalleerd is. Dit is eigenlijk de bewaking van mijn proces.  

We hebben een project. Dan kan ik mijn proces specifiek maken voor één project. Bij een 

project zullen sommige stapjes zijn wel van toepassing die zet ik aan of uit. Dan komen 

we uiteindelijk in de daadwerkelijke uitvoering van het proces. Bij ons gaat alles op orde 

nummers. Ik moet referentie hebben. Wat je kunt zien zijn alle materialen die dus 

geleverd gaan worden, dus als ik een module zou kunnen leveren, dan heeft de module 

een tagnummer, en die module is gedefinieerd door een tekening. Dus wat ga ik maken 

en wat ga ik leveren. Van de EPO modules is aangegeven waar die module zich begeven 

in het project, waar die gemonteerd moet worden. Ik maak de module en ik weet waar 

die gemonteerd moet worden. Dat is hierin aangegeven.  

Taakstelling 2 
De leverancier kan hier inkijken. Dus dan zie je eigenlijk de assemblage van de module 

en waar die gaat komen. Deze informatie moet je er instoppen en is hier beschikbaar. 

Hier ligt een belangrijke link tussen de uitvoeringsontwerp en de tekening die aangeeft 

wat er gemaakt moet worden en hoe het gemaakt moet worden. Dat brengt dit samen 

om te volgen zeg maar. Het model geeft aan als het geleverd is of gemonteerd. Dit ligt 

aan hoe het is aangegeven.  

Iedereen die in het proces werkt heeft een login naam, die heeft een 

verantwoordelijkheid en die gaat dus zijn activiteit, wanneer die daar mee klaar is op 

groen zetten. En aan het eind als het goed is geeft het model dit aan. Hier worden dan 

ook gelijk alle rapportages in opgeslagen. Geen naamkaartje, functie en bevoegdheid kan 

het niet keuren, dus dan kan het niet verder in het proces. We denken niet alleen meer 

alleen Wolter & Dros. Nee we denken aan de keten van het hele proces. Wie wat in het 

proces doet maakt ons niet uit. Het is online beschikbaar, we hebben het ingericht met 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden, personen en die kunnen het doen. Om 

voortgang te kunnen bekijken kan ik ook rapportages draaien. Dat kan op elk 

willekeurig moment. Gaandeweg bouw ik ook meteen mijn opleverdocument op. In het 

systeem zit de facturatie gekoppeld. Het is nog niet geautomatiseerd maar de link is er 

al. Elke module heeft een QR-code.  

Dit heeft een geschiedenis. we hebben een verbetertraject gedaan en daar ontstond 

eigenlijk de integrale behoefte voor de beschikbaarheid van informatie over je 
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materialen. Maar vanaf het design moment dat componenten geselecteerd zijn tot 

feitelijke oplevering op de bouw. Dat hele proces kan je beheersen met de materialiser.  

Vanuit hier wordt de prefab gecoördineerd. De werkvoorbereiding maakt de tekeningen 

en materiaal lijsten. Die informatie gaat dan eigenlijk door naar het warehouse. In dit 

geval is het alleen stalenbuis generiek ingekocht. Dus ik hoef dat niet zoveel aan te doen. 

De generieke materiaallijst is bekend. Het is generiek op voorraad gelegd. Het ligt hier 

op buffer, het magazijn weet aan de hand van de materiaallijst wat ze uit die voorraad 

moeten pakken dat zetten ze klaar. De materialen worden niet besteld uit de tool. Hier 

zou wel een link gemaakt kunnen worden. 

Hij wordt gescand bij aankomst en op groen gezet. Dan kan ik dat zien in de tool. Alles 

wordt gescand wat de vrachtwagen ingaat. Aan de hand van de QR-code. Er is geen 

andere informatie weergegeven, omdat de QR alle informatie bevat.  

Het systeem gaat op dit moment fout. Mensen vullen het systeem niet en dan kun je het 

ook niet gebruiken. Dat betekent dus investeren van je tijd aan de voorkant en niet 

achteraf, het is alleen een verlegging van de moment wanneer je het gaat doet. Mensen 

zeggen nu ik heb geen zin dus dan doen ze het niet. Dan ga ik wachten tot je het gaat 

doen omdat je op je kloten gaat krijgen. Dat moet er uit, dus je moet naar een ander type 

mens toe die de belangen er van in ziet dat hij zijn informatie op de juiste tijdstip er in 

moet zetten en moet accorderen.  

Hier zie je dus logistiek staan in het schema, hier zie je dus klaarstaan voor transport dus 

het wordt klaar gemeld voor transport, dan staat het hier ook fysiek klaar. Dit betekent 

dat degene die dit doet het transport heeft geïnformeerd en tijdstippen doorgegeven 

voor afleveren, afleveradres. Dat staat allemaal niet in het model. Hier is het geleverd op 

site, dan zit de logistieke man die daar zit zet de vrachtbrief er in.  Dan kun je bewijs zien 

dat het is afgeleverd. En als het goed is kun je hier zien wat er geleverd is, dus dit wordt 

zo uit de materialiser getrokken en dan zeggen we dit is nu de zending dus deze leiding 

en die zijn allemaal geleverd.  

Je zou een instructie toevoegen. Dus als iemand bij de activiteit beladen zit, zou ik daar 

een specifieke instructie toe kunnen voegen. Dan moet je de KIP specifiek maken voor 

het project, voor het desbetreffende onderdeel. Dus als ik bijvoorbeeld een specifieke 

route gevolgd moet worden, kan ik dat aan die activiteit koppelen. Dan zit de instructie 

er automatisch bij. Ook bijvoorbeeld als er een specifieke beladingeninstructie is, kan die 

ook toegevoegd worden, die zit dan standaard bij die activiteit, maar dan moet je een 

keer inrichten aan de voorkant. De karren hebben ook een code, maar die gebruiken we 

niet. Wat er wel gebeurt: onze karren hebben een nummer, we geven wel aan bij een 

transporteur welke karren hij moet laden. Wij weten weer op een kar welke QR-codes er 

staan. Maar de QR-code blijft bepalend. Het is alleen maar voor hem om het makkelijk te 

maken. Dat die weet dat hij die karren moet pakken. Eigenlijk vind ik de kar niet zo 

belangrijk.  
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Taakstelling 3 
De uitvoerder roept het bij de fabriek af. Wanneer moeten we wat leveren op welk 

moment. Daar valt of staat het weer mee.  

De leveringen hangt af van het project, hangt af van de complexiteit. Kleine projecten 

komen we gewoon aanrijden. Als de prefab maar op een bepaalde dag geleverd wordt, 

dan zijn we wat vrijer. Er zijn wat grotere projecten dan moet je om 11 uur aan de poort 

staan. Dat is het tijdslot dat jij naar binnen mag. Dat vereist een stukje coördinatie, maar 

dat is een kwestie van een planning en afstemming met elkaar. Die gegevens kun je ook 

in de tool stoppen.  

Wat er nu nog gebeurt, is dat je te veel leveringen hebt met verschillende partijen. Dus 

dat betekent dat je veel handelingen hebt van materialen op de bouwplaats. Ga dat 

buiten de bouwplaats organiseren en zorg dat dat in één keer op de bouw aankomt. We 

praten dan over werkpakketten. Als wij bijvoorbeeld prefab leveren dan zou je ook 

kunnen zeggen ik lever meteen al het gereedschap mee om die prefab te monteren. Ik 

lever ook voor een andere partij alle bouten en moertjes mee die hij nodig zijn om het af 

te monteren.  

Dus je stelt als ware een werkpakket samen waarbij je in één keer een bepaalde 

verdieping bevoorraadt. Nu zie je te vaak naar mijn mening dat diverse disciplines zelf 

bevoorraden waardoor je dus heel veel logistiek op de bouwplaats hebt en dat zou je dus 

veel simpeler in een keer kunnen doen. Voordelen daarvan is: veel minder tijd van de 

bouwlift nodig, gaat in plaats van 3 keer 1 keer omhoog en als je dat buiten je site kan 

organiseren dan ga je een grote tijdwinst maken. En dat moet je eigenlijk gaan 

opsplitsen naar verschillende bouwfasen, ruwbouwfase met waar pakketten vaak grof 

en grote dingen, dan krijg je de fase met inregelen dan heb je wat klein generieke dingen 

en fase van afmonteren met roosters en dingetje. Dat zijn eigenlijk wat kleinere dingen 

maar die moet je eigen lijk als werkpakket in één keer aanleveren en het liefst op 

ruimteniveau.  

Dan ga je dus heel veel in je logistieke stromen besparen maar dat betekent dus aan de 

voorkant organiseren en aan de voorkant samenstellen en dan leveren. Dat zijn we niet 

gewend om te doen.  Maar daar kun je natuurlijk nieuwe technieken zoals BIM en dat 

soort dingen, kunnen ons daar aanzienlijk bij aan helpen omdat we beter inzicht hebben 

in wat we nu uiteindelijke gaan doen. Daar kan dus bijvoorbeeld DHL een belangrijke rol 

in spelen. Wat je daar eigenlijk krijgt is dat verschillende leveranciers spullen gaan 

aanleveren, dat ga je samenstellen, werkpakket van maken en dat gaat naar de 

bouwplaats. Dat dus ook niet meer per discipline maar multidisciplinair.  
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Interview Dennis de Nijs 

 

Geïnterviewde: Dennis de Nijs  

Bedrijf:  Verwol   

Functie: projectmanager 

Interviewer: Christiaan Willem Prins 

Datum: 30 oktober 2015 

Tijd: 11:00-12:30 

Locatie: Opmeer 

 

Taakstelling 1 
Logistiek is meestal een ondergeschoven kindje. Er wordt besproken wat je moet maken. 

Wat je moet maken, daar wordt heel duidelijke over gesproken, want dat is meestal 

afgekaderd in een demarcatie: dit moet je gaan maken. Maar er wordt eigenlijk nooit 

gekeken naar hoe krijg ik dan mijn spullen vanaf hier (de fabriek in Opmeer) naar daar 

op de bouwlocatie. Dan zeggen wij altijd: ‘Het gaat per vrachtwagen, een deel komt zeg 

maar van de fabriek, een deel van de staalleverancier, deel gasleverancier en die 

materialen komen tezamen in een stroom op de bouw.’ Dan moet het naar boven of op 

de begane grond. Dat maak natuurlijk niet uit. Het moet het gebouw in. Dat stuk is 

afgekaderd. Dat snapt iedereen. Hoe er komt, wordt in het voortraject eigenlijk nooit 

over gesproken. Bij New Main is dat wel iets anders gegaan, omdat de bouwlocatie echt 

een postzegel is met een snel bouwsnelheid, en heel veel is. Dus daar is wel dan 

contractueel afgesproken. Er wordt gewoon een som geld neergezet. Daar moeten we 

het voor doen. Wij kijken intern dan wat zouden we dan nodig hebben; doen we dat met 

een verreiker tot hoe hoog komen we dan; is er gesproken over een bouwlift die er zou 

staan? In geval van New Main zou er volgens mij een bouwlift zijn op twee posities, 

waarbij aanvoer van je materiaal zou kunnen doen. Daarin is dan gekeken. Voor de rest 

is het altijd ondergeschoven kindje. Hoe je dat logistiek allemaal gaat doen, dat zoek je 

straks zelf maar uit. Daar zijn we nu al mee bezig. Hoe krijg ik het straks op de bouw met 

zo min mogelijk handelingen. We zijn al met glasleveranciers bezig. We hebben een bok 

maar hoe krijgen we dat naar de bouw toe? Die komt aan met zijn vrachtwagen; gaat van 

de wagen af met een vorkheftruk; gaat met de bouwlift naar boven, maar hoe 

transporteren we dat dan? Een pompwagen wil je niet over je vloerbedekking hebben, 

dus we zijn aan het denken om wieltjes onder die bokken te maken; bokken niet te 

zwaar maken, maar dat we ze wel gewoon goed kunnen vervoeren, zodat je met een bok 

zo de verdieping op kan rijden. In dat specificerend gedeelte wordt er eigenlijk nooit 

duidelijk over gesproken en vastgelegd: zo moet je het gaan doen.  Er wordt gesproken 

over de kraan en lift. Dit wordt ook contractueel vast gelegd. Bij New Main is het 

contract wel heel groot. Kraankosten en kranen worden door JP van Eesteren geregeld 

en dat wordt dan ook contractueel vastgelegd. Over de grootte van de producten wordt 

in het voortraject niet gesproken. Er is niet over nagedacht: hoe krijgen we die lengtes 
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straks het gebouw in. Wat we vaak doen als we weten dat er beperkte ruimte is, dan 

zagen we de onderbakken door midden, dan krijg je ze in tweeën en het kost je meer tijd 

en soms kan het niet. En dit kost ons uiteindelijk geld. Wij moeten er voor zorgen dat het 

naar binnen komt.  

Die vraag krijgen we eigenlijk niet vaak. Het maakt ons niet uit hoe en wat en wanneer je 

het doet. Je moet 37 starten dan moet je er zijn. Je moet het vervolgens conform planning 

realiseren. Wat we wel is doen is dat we tegen klanten zeggen: ‘We zijn nu volop met het 

productieproces bezig, kom eens even kijken wat we nu precies doen.’ We maken altijd 

een planning wanneer het wordt gemaakt. We staan nu hier hoe komt dat? Voor een 

opdrachtgever kunnen we het inzichtelijk maken, maar die vraag is er bijna nooit. Dat is 

ook niet iets wat de opdrachtgever boeit. Dit is eigenlijk wel raar, want het zijn zijn 

materialen en hij weet niet waar het staat. Zij zeggen: ‘We hebben contractueel wat 

afgesproken hier staat dat jij die datum gaat beginnen, hier staat dat je die datum klaar 

moet zijn en ik monitor op die bouw wel hoever het is.’  

Daarin heel belangrijk dat er een aantal dingen altijd niet besproken worden maar wel 

heel belangrijk zijn. Transport is daar een ondergeschoven kindje van. 

Betalingsvoorwaarde altijd rare dingen, je levert je spullen dan wil je ook betaald 

worden.  

Nazorg vaak wel, je wilt je proces evalueren. Vaak gebeurt dat gewoon in een 

eindgesprek als je het over de centen hebt. Daarna evalueer je even welke problemen 

deden zich voor; hoe hebben we die opgelost, is er goed mee gedacht? Dat probeer je 

altijd in een gesprek te doen. Dit proberen we altijd te doen en daarnaast sturen we 

altijd een klanttevredenheidsformulier. Is onze klant echt tevreden? Staan er rare dingen 

dan gaan we bellen of we dat kunnen bespreken.  

Logistiek wordt steeds meer ter sprake gebracht. Omdat het steeds voller wordt, 

kleinere bouwplaatsen, moet het steeds sneller. Bouwtijden worden korter, dus het 

wordt steeds belangrijker. Dat merk je wel overal.  Wij zetten er wel altijd in de 

aanbieding. We hebben een gevelopening nodig van voldoende afmeting om spullen 

naar binnen te krijgen. Daar zorgt de aannemer (bouwkundige) voor. Het bouwterrein 

moet toegankelijk zijn voor vrachtwagens met die en die afmetingen, zodat we er 

dichtbij kunnen komen en we moeten er met een verreiker kunnen staan. Dat zetten we 

standaard in onze offertes. Zolang dat niet tegengesproken wordt, gaan we er vanuit dat 

het goed is. 9 van de 10 keer transporteren met verreiker. Afwijkingen worden 

meegenomen in de offerte.  

Taakstelling 2 
Wij hebben die planning gemaakt. Daar zetten we altijd onze leverdata in, dus onze 

uitvoerder is op de hoogte dat dan die aanleveringen zijn. Intern wordt daar een 

formulier voor gemaakt zodat de werkvoorbereider het kan afroepen uit de fabriek en 

afroept bij de deelleveranciers en die wordt per mail gestuurd: ‘Dan en dan hebben we 
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een aanvoer.’  Op dat formulier kunnen wij ook aangeven dat we een verreiker nodig 

hebben, dat er nog wat hulpmiddelen voor logistiek moeten zijn: karren, bokken en dat 

soort dingen. Dan weten we intern welke datum we moeten transporten, hoe laat dat is 

en wat er heen moet. Extern naar je opdrachtgever toe hou je natuurlijk contact, onze 

uitvoerder met de uitvoerder van New Main, van: ‘Dan en dan gaan we aanvoeren en dit 

zal dan 8-10 weken van te voren aan worden aangegeven.’ Dan staat er een aanvoer 

gepland zodat ook zij weten: ‘Ja dan moeten we de lift vrij plannen.’ Verwol mag alleen 

die lift gebruiken, anders sta je daar met je karretje op de lift te wachten. We geven het 

in dagdelen aan. We beginnen vaak om 7 uur met transport. Dan staat de verreiker en zo 

al klaar om te transporteren. De duur is afhankelijk van hoeveel het is, soms ben je halve 

dag bezig soms, een dag.   

Wij weten in principe precies wat er heen gaat: deuren, glas. We weten wat er komt en 

dat is ook per stuk verpakt. Er is over nagedacht hoe we het verpakken, zodat je de 

achterste niet als eerste nodig hebt. Alleen zit je wel met een zo economisch mogelijk 

transporteren, zodat je niet 5 platen op een bok hebt. ‘Nee hij moet gevuld worden dus 

dan kan het wel is voorkomen dat je die 5 de plaat als eerste nodig hebt.’  

Vaak zie je bouwticketsysteem op dit soort projecten. Dit werkt vaak goed maar. Dat ene 

vrachtje wat niet is ingepland, heb je wel nodig op stel en sprong en daar zie je gewoon 

dat sommige aannemers heel stellig zijn: ‘Dat gebeurt niet.’ ‘Ik moet verder.’ ‘Ik ga niet 

alleen maar verder voor mijzelf jullie; bouw moet ook verder.’ Die gedachtegang zie je 

niet bij iedereen. Daarom lijkt het mij verstandig dat je een bepaalde mate van 

flexibiliteit inbouwt. Vaak zie je dat daar niet over nagedacht wordt.  

Nee, hij heeft een vrachtbon en daar staat op. ‘Zit 15 colli in mij vrachtwagen.’ Hij weet 

wel aan de hand van lijsten wat er achter in zit, dus dan wordt meestal met de 

uitvoerder gekeken. ‘Oh ja, dat is dat en dat moet daar heen; wat moet nu naar welke 

verdieping; wat moet nu naar welk bouwdeel.’ Zo wordt gekeken wat er als eerste naar 

boven moet. Op grote werken werk je met transportploegen en montageploegen. Dan is 

het belangrijk dat de transportploeg als eerst transporteert naar waar die monteurs als 

eerste aan beginnen. Daar wordt ter plekke door de uitvoerder naar gekeken. Hij heeft 

het al in zijn hoofd maar het is nog niet uitgetekend.  

De uitvoerder van Verwol vertelt nu niet aan de uitvoerder van de logistiek wat hij waar 

heen gaat vervoeren. Dit gebeurt nog niet, maar dit zou wel kunnen. De vrachtwagen 

wordt gepakt om zo economisch mogelijk te zijn. Het zou goed kunnen dat iets als vanuit 

trailer 2 nog in trailer 1 past, dat het mee gaat in trailer 1. Het kan dus best zijn dat je 

aan het einde van het werk 10 trailers minder nodig hebt gehad. Wij roepen af per 

bouwonderdeel. Hoe zij het in de vrachtwagen krijgen, bepalen ze vaak pas op het 

moment dat die vrachtwagen daar staat en de spullen staan daar (hier op de fabriek). Ze 

weten dus wel wat er in een afroep zit, maar ze weten dus niet op de schroef 

nauwkeurig wat er in elke vrachtwagen zit, wel in die drie trailers zit dat bouwdeel. Hij 

weet alleen hoeveel colli,  maar hij weet niet welk type platen daarin ligt. De uitvoerder 
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moet precies weten welke collies er komen, en dat weet hij weer omdat elke 

vrachtwagen weer weet welke collies er instaan. 

Dat is heel lastig. We gaan een tekening maken waar wat opgeslagen staat.  

Afstemming over de afmetingen van de lift. Wordt nooit over nagedacht. Dit is ook wel 

weer een goed voorbeeld. Er wordt vanuit New Main alleen gevraagd wat is je grootste 

afmeting, maar er wordt niet gevraagd naar je palletgewicht. We hebben wel 

aangegeven: ‘Het komt op bokken, en die bokken die kunnen zomaar 1200kg zijn’, maar 

alleen die kunnen nooit naar boven omdat bijna geen enkele bouwlift dat kan 

transporteren. Wij zullen daar rekening mee moeten houden. Over het algemeen worden 

wij altijd gedwongen ons te schikken in hetgene dat wij tot ons beschikking krijgen. 

Afstemmingen met andere onderaannemers over liften of verreiker vindt niet plaat om 

kosten samen te verminderen.  

Die overeenstemming is mondeling met tekeningen op tafel; bak koffie er bij, met elkaar 

doornemen wat gaan we nu doen. Die afstemming is er als we weer naar een andere 

verdieping gaan, de uitvoerder doet dit dan met de monteurs zelf. Dan is er weer 

transport wat ging er goed wat kon er beter.  

Taakstelling 3 
Een derde van een verdieping komt in een keer. Voor een deel staat het in de weg want 

een deel heb je wel last van maar, je moet het ook zien, je moet ergens beginnen en dan 

moet je delen afmaken en anders moet je nog veder opknippen. Maar dan heb je elke dag 

die lift nodig dus dan zal je dit weer moeten afstemmen met andere partijen, wanneer 

gaan die dan hun spullen aanleveren. Daarom zeggen wij meestal de werkvoorraad voor 

één week aan proberen te reiken en dat dan neer te zetten op een zodanige manier dat je 

er zo min mogelijk last van hebt. Als wij transporteren is de lift van ons. Daar gaan wij 

vanuit. Ik weet niet of het zo in het contract staat.  

Als de specificaties van de lift bekend zijn is het een te groot risico, omdat het toch 

allemaal mechanisch is en je nooit weet wat het doet. Maar verpakkingseenheden zijn bij 

ons bij calculatie nooit bekend. Wij calculeren vierkante meters. Wij weten dan nog niet 

hoeveel colli dat is. Ook de vrachtkosten rekken wij voor horizontaal transport van hier 

naar de bouwplaats. Wij weten hoeveel we in een jaar doen op een omzet en dat slaan 

we altijd om, percentage gericht.  

Minder discussie, beter vastleggen van de afspraken, die je met elkaar maakt. Aachteraf 

kijk je een koe in zijn kont. Zit je weer tegen elkaar dit en dat, maar dan kun je je richten 

op de problemen die er dan echt zijn. Dat je over dingen moet discussiëren die je in het 

voortraject al had kunnen tackelen. Dus steek je energie in dingen die nuttig zijn. Dat is 

zonde van de tijd. 

Wij checken sowieso de dag, we moeten maandag transporten, zonder tegenbericht gaan 

wij er van uit dat de fabriek maandag om 7 uur levert. Op het moment dat dit niet 
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haalbaar is of dat er dingen niet mee kunnen, wordt er vanuit onze fabriek al eerder een 

‘note’ gestuurd, ‘Ho ho, ik ga uitleveren maar er ontbreken bijvoorbeeld drie deuren.’  

Op het moment dat ik de 16de verdieping tot mijn beschikking krijg, ga ik er vanuit dat 

de 16 verdieping voor mij is, dat er ideaal gezien niets gebeurt dat niet gerelateerd is aan 

onze wanden.  

Dat je dus iets plant met een bouwticket en dat je voorganger uitloopt. Dat is wel iets 

waar je vaak tegen aanloopt. Je kunt ook niet tegen iemand zeggen die nog een halve 

vrachtwagen heeft staan: ‘Zeilen dicht, wegwezen.’ Moet je dat wel doen, dan krijg je 

weer wrijving onderling. Dus moet je dan niet met een buffer werken?  

Eentje die we dus noemen is een stukje transport op de bouwplaats van vrachtwagen 

naar lift, daar is natuurlijk afstemming over te maken: hoe ga je dat voor alle partijen 

regelen? Je kunt misschien wel drie verreikers daar neer zetten als je die met zijn allen 

betaalt dan scheelt je dat met zijn allen heel veel geld. Dat zijn allemaal van die 

overwegingen die je kunt afstemmen. De afmetingen van die lift: denk niet dat wij de 

allergrootste elementen hebben. Wat daar weer misschien handig zou zijn is een 

checklist opstellen en die naar alle partijen sturen. Vul dit nou eens allemaal in, dan ga je 

denk ik slagen om je informatie die je inwint als aannemer zijnde, waar je dan iets mee 

kan. Dat zie je eigenlijk nooit gebeuren. Het is altijd in een gesprekje met de uitvoerder: 

‘Hoe ga je transporteren; zo en zo, oh ja dat is prima.’ ‘Over 6 weken wil ik deze checklist 

terug, met daarop: hoe ga je aanvoeren, wat heb je daar voor nodig.’ Dan heb je je 

informatie van alle onderaannemers. Zo heb je die informatie eigenlijk heel makkelijk 

met heel weinig inspanning.  
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Interview Sander Scheen 

 

Geïnterviewde: Sander Scheen 

Bedrijf:  Croon   

Functie: Werkvoorbereider E 

Interviewer: Christiaan Willem Prins 

Datum: 2 november 2015 

Tijd: 09:00-10:00 

Locatie: Rijswijk 

 

Taakstelling 1 
Gedurende het contracteren wordt logistiek niet afgebakend, zoals het leveren op het 

bouwterrein. Dat wordt later bij het bestellen verder afgestemd. De 

standaardmaterialen (80% van de leveringen), ligt aan de afspraak. Onder aan de lift 

afleveren: dan is het voor ons (Croon); als de onder aanneming (10% van de leveringen) 

is ingekocht met montage, doen ze het zelf naar boven. De man van uitbestede montage 

loopt zelf op het werk. Die bestelt zelf zijn materialen; stemt dit zelf af met de 

leverancier over hoe groot, wat die kan leveren en wanneer. Als wij deze partij 

contracteren dan is er nog nauwelijks afstemming over logistiek. Omdat we zelf nog niet 

weten wat de aannemer (bouwkundig) neerzet en doet. De man op het werk stemt dan 

zelf met de aannemer of met de man van de logistiek van de aannemer af. Die zegt: ‘Doe 

het transport vanavond om 7.’ Er wordt niet van te voren bepaald waar de lift aan moet 

voldoen.  

Af en toe als een kraan even stil staat, kunnen ze het er met de kraan intillen. Dat wordt 

meestal even door de bouw (bouwkundig aannemer) zo gedaan. Dit is meestal nog niet 

afgestemd.  

We kunnen als we het goed inrichten dat zien. Maar normaal ligt het bij de 

onderaannemer, die zegt: ‘Ik ben bijvoorbeeld 80% gereed.’ Met eigen werk is in het 

systeem (Acto) precies inzichtelijk wat je al besteld hebt. Je kunt niet zien of het 

verwerkt is; alleen: het is besteld en het zweeft ergens rond. Sommigen sturen ze een 

orderbevestiging. Dan kun je meteen zien wanneer het geleverd wordt. Natuurlijk kun je 

altijd van uitgaan dat ze de volgende dag komen leveren. Bij de TU (Technische Unie) 

wordt alles de volgende dag geleverd.  

Heel veel onderaannemers bel ik eerst, dan stel ik de datum af, dan krijgen ze daarna een 

bonnetje met de datum er op.  Maar dit wordt niet in een systeem gezet, zodat je weet 

wat er die dag geleverd wordt. We weten wat er geleverd wordt, maar je weet niet wat 

er precies op een dag geleverd wordt. Maar we hebben ook nooit zoveel leveringen voor 

de E. In een traditioneel project is het van: ‘Even tussen door lossen’, zet hem 

(vrachtwagen) even op de straat of hij moet wachten. Hele grote leveringen, 
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bijvoorbeeld een NSA (noodstroomaggregaat) die worden tegen de aannemer gezegd 

zoveel november komt een NSA om 8 uur en die komt dan ook om 8 uur. Dan zeggen we 

tegen de kraan: ‘Doe maar half 9’, en dan kun je nog beetje rekken en dan proberen hun 

het beton en prefab er omheen te plannen. Je kunt niet tegen een TU zeggen: ‘Kom om 10 

uur.’ Die man heeft een route en die is elke dag anders. Want hij weet, ik rij elke dag 

dezelfde route, maar niet iedereen bestelt evenveel elke dag. Je zou dit misschien 

theoretisch met de TU kunnen afstemmen, altijd om 7 uur. Ik denk dat dit wel te regelen 

valt. Maar het maakt ons ook heel vaak niet uit wanneer die komt.  

Het onderdeel is verwerkt dan wordt dit niet in het systeem (Acto) verwerkt. En de 

verwerking ligt bij de uitvoering. Cees (Uitvoerder E) zal moeten bijhouden: ik heb 100 

wandcontactdozen en ik heb er 80 verwerkt. Na de levering van 80 dozen, dan 

controleert de uitvoering: het zijn er 80 en het goede dingetje zit in het doosje. Dan komt 

het bonnetje weer bij ons. Dan melden, wij in het systeem: gereed. Dan wordt de factuur 

vrijgemaakt voor betaling. Als de factuur matcht met de bon, dan wordt die betaald. Als 

het er meer dan 80 moeten zijn, komt de uitvoerder bij de werkvoorbereider en die zegt: 

‘Ik heb er nog 20 nodig.’ Die worden er dan bijbesteld.  

Je kan in het systeem zetten 100 dozen nodig. Ik bestel er nu 80 dan zegt die: ‘Je hebt er 

straks nog 20 nodig.’ Dat kan die automatisch aangeven. Het is wel omslachtig, maar het 

zou kunnen. Het kan, maar het werkt niet lekker. En het materiaalverwerking ligt bij de 

uitvoering. Die moeten aangeven waar ze zijn, wat ze nodig hebben. Dat kunnen wij niet 

controleren. We bestellen 1 keer per week, dus ze moeten aangeven met lijstjes. 

Standaardmateriaal is op een gegeven moment op en dan vullen ze het weer aan, en dat 

komt dan van de TU.  

Na het inkoopproces komt de logistiek. Niet in de projecten, waar ik heb gezeten. 

Misschien bij projecten als de Koentunnel, maar niet in de utiliteitsbouw.  

Taakstelling 2 
De leverdatum wordt bepaald met de uitvoering, want die kunnen buiten het beste 

inschatten hoever we zijn. Is de weg vrij en kunnen we er komen. Daar wordt een datum 

mee bepaald. Dat wordt dan met de leverancier besproken. We willen het dan hebben. 

Meestal zetten we een principedatum in ongeveer week 45 en dan gaan we het een paar 

weken van te voren SMART maken: het moet 8 november; om 8 uur, moet die daar 

komen. Dit gebeurt eerst telefonisch en daarna bevestigen per mail. Als het geleverd is, 

komt het bij het uitvoering en die controleert de levering met het bonnetje en dan komt 

het bonnetje weer naar ons. En bij grote leveringen een NSA dan zet de onderaannemer 

hem zelf naar binnen. Dan zet ik de bon in het systeem en dan wordt die vrijgegeven 

voor betaling. En als het klopt wordt die betaald.  

Normaal gesproken is het al heel vaak de uitvoerder die het ergens neer zet. Dan is er 

gecodeerd: per verdieping, per werkplek, een code waar de verdieping in zit. Dus dan 

kunnen ze het zien. Dit geven wij al door bij de bestelling. Dan staat het gecodeerd. Op de 
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dozen staat waar het heen moet. Wij geven die informatie aan bij bestelling. Dat 

proberen we. Dit gebeurt nog niet zo veel maar het moet per werkpakket worden 

ingedeeld.  

De levering gaan in een normaal project de container in. Wanneer de monteur 

stopcontacten gaat monteren neemt hij een doos onder zijn arm mee. Het maakt dan 

niet uit of het op de 10de, 5 de, 3 de de verdieping gaat. Iemand zegt: ‘Er zijn nog maar drie 

dozen’, dan moeten we er 10 bijbestellen. Alles wat geleverd wordt, gaat de container in 

en daar wordt het er uitgehaald, behalve grote dingen zoals armaturen. Dat gaat meteen 

de verdieping op. Die worden gecodeerd op verdieping of op as nummer. Het naar boven 

transporteren van groepjes gebeurt meteen na werktijden. Want anders sta je de hele 

dag op de bouwlift te wachten. Een groepje benden en één boven. En dan gaat die de 

verdieping op en dan wordt die op stramien klaar gezet. De volgende dag gaan ze dan 

beginnen. En dan staat er op de pallet waar ze verwerkt moeten worden: as 1-12. Retour 

wordt als volgt geregeld: generiek materiaal sturen we terug wat kan, de rest is allemaal 

zo nauwkeurig besteld dat er bijna geen retourmateriaal in zit. Materieel zoals 

europallets stapelen we op in een hoekje. Er staan er 20, dan komen ze het halen. Met 

haspels hetzelfde. Als het er veel zijn bellen we de leverancier en dan stuurt die een 

wagentje en dan komen ze het halen. Het gaat niet met een levering mee, omdat hij 

meestal nog een hele vrachtwagen vol heeft. 

Hoe het vervoerd moet worden ligt bij of bij de leverancier. Voor de rest is het logische 

het zijn allemaal pallets. Het ligt altijd opgestapeld voor schadevrij transport.  

Er vinden voor de levering altijd gesprekken met de uitvoering plaats, hoe wil je het 

hebben? Want wij (werkvoorbereiding) kunnen wel iets moois bedenken: we doen een 

verdieping in één keer maar misschien wil die (uitvoerder E) het wel per kamer? Want 

die hebben natuurlijk ook zijn planning. Met de mannen wordt dit één keer afgestemd en 

dan gaat het heel het project zo door. Alle communicatie met de leveranciers gaat voor 

98% via de werkvoorbereiding.  

De uitvoerder neemt het in ontvangst of het wordt voor de container gelegd. De 

uitvoerders zijn per deel verantwoordelijk. Zij worden voor hun onderdelen gebeld: ‘We 

staan er (chauffeur).’ Hij moet ook begeleiden dat die dingen (materiaal) binnen komen 

en dat het allemaal goed gaat. Het traject wat er voor zit, dat doe hij (uitvoering) met de 

werkvoorbereiding. Simpele leveringen worden vaak doorgedelegeerd aan loopjongens, 

maar hij is verantwoordelijk.  

Wij geven op dit moment niet aan waar, wat, wanneer nodig is. Zoals het nu gaat is het 

goed. ‘Een project is altijd dynamisch’, zeg ik maar: het beweegt alle kanten op, elke dag 

is anders. Het is elke dag een beetje bijschaven. Als je maar zorgt dat de materialen 

ergens bijna gereed of gereed staan. Dan gaat het meestal wel goed.  
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Dat is wel moeilijk, als we hier niet in kunnen, dan gaan we hiernaast verder. Als het niet 

kan dan sla we een hokje over. Als er een pallet staat, wordt dit doorgegeven en gaan we 

daarnaast even verder.  

Taakstelling 3 
We weten wel wanneer er iets geleverd wordt, maar dit is niet in een overzicht te zien. 

We kunnen volgens mij wel een leverdatum (Acto) schema uit het systeem printen. Maar 

dat is natuurlijk wel bij benadering, want sommige dingen hebben 16 weken levertijd. 

Maar er kan in die 16 weken veel gebeuren. Dan vindt nog specifieke afstemming plaats.  

We weten wat we hebben besteld. We weten precies wat er wanneer geleverd wordt en 

wat er in zit. Wij roepen af wat we nodig hebben. Niet meer en niet minder. Wat ze meer 

hebben, moeten ze weer mee terug nemen.  

Normaal gesproken zit er een logistieke man; meestal van de aannemer (bouwkundig) 

waar we de transporten aanmelden. En dan zeggen we tegen de leverancier: ‘Kom 

tussen 10-12.’ Die afstemming vindt mondeling plaats. Meestal hebben ze bij de 

uitvoering een bord hangen en daar wordt het opgeschreven. Sommige kunnen we vrij 

indelen op de dag, maar NSA hebben we bijvoorbeeld een kraan nodig dus die moet je 

strak inplannen.  

Er wordt altijd nog gebeld. We krijgen altijd nog een order of leveringsbevestiging of een 

mailtje van de leverancier: ‘Dit is de datum dat die op transport gaat.’ Altijd beetje 

flexibel natuurlijk, dan kunnen wij daar altijd nog op ingrijpen. En we zeggen altijd in de 

overeenkomst: ‘Laat hem bellen als die later is. De chauffeur met de mannen 

(uitvoering), want er kan altijd wat gebeuren, maar bel dan effe dan kunnen we er op 

inspelen.’  

Vorige projecten deed de hoofduitvoerder een coördinatieoverleg met andere 

uitvoerders. En die stemmen dan af: ‘Volgende week wil ik armaturen leveren en die 

moeten van daar naar daar. Weet je wat, dan haal ik die wandjes er uit, dan zet ik hem 

daarna dicht.’ Daar wordt het mondeling afgestemd.  

Heel vaak denken die mannen niet vooruit. In de onderlinge afstemmen gaat het fout, 

wordt er iets afgesproken en doen ze iets anders. Hier valt nog wel wat te halen. Meer in 

de manier van monteren en het proces daarvan.  

Ik denk als ik naar Croon kijk, dat het wel iets digitaler kan op de bouwplaats. Als de 

monteurs soort device zouden hebben. Dat ze iets binnen kunnen krijgen, dat ze dat 

meteen aanmelden, dan is het compleet. Nu gaat dat via Cees naar de 

werkvoorbereiding. Er zitten allemaal stappen tussen. Dit kan wel iets in digitaliseren.  

Acto gaat maar tot het bestellen; je kunt er geen verwerking aan geven. Het is daar 

natuurlijk ook niet voor gemaakt. Als je bij Croon kijkt, zie je dat we veel meer aan de 

voorkant moeten kijken samen met een aannemer (bouwkundig). Hoe ga je dat nu 

inrichten? Nu gaat het zo van we kijken wat er gebeurt en we fietsen het er een beetje er 
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doorheen. Denk dat je ook wel meer je  plek moet opeisen, we laten ons als E wel vaak 

het onderspit.  Heel vaak wordt E opzij gepleurd, want B moet door.  
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Interview Edwin Douwes 

 

Geïnterviewde: Edwin Douwes 

Bedrijf:  Wolter & Dros   

Functie: Inkoper E+W 

Interviewer: Christiaan Willem Prins 

Datum: 16 november 2015 

Tijd: 10:00-10:45 

Locatie: Rijswijk 

 

Taakstelling 1 
Ja, we zitten natuurlijk helemaal aan het begin in het proces. Er is een behoefte en die 

behoefte moeten we eerst inventariseren. Eigenlijk is dat beginstukje wat eigenlijk ook 

in hele inkoopproces ontbreekt: het inventariseren daarvan. Wat heb je nu uiteindelijk 

nodig? Dat ga je specificeren: van oké vanuit het ontwerp en alles, hebben wij dit nodig. 

Dat gaan we in de markt zetten. Daarvoor selecteer je een aantal leveranciers. Vaak meer 

dan 3 leverancier, ongeveer 5, want je wil natuurlijk niet heel de wereld aanvragen. Het 

kunnen er wel is 7 zijn, maar echt meer dan dat worden het er niet, want het zijn 

meestal wel de gecontracteerde leveranciers en sommige leveranciers die niet 

gecontracteerd zijn wil je ook aanvragen om te kijken wat het markniveau doet. Dat zijn 

meestal ook de bedrijven die binnen willen komen; die een voet tussen de deur willen 

krijgen, en een raamovereenkomst met onze organisatie. Uiteindelijk stuur je hun 

allemaal een uitvraag en dan krijg je de offertes terug. En die worden technisch 

beoordeeld. Daarna worden ze commercieel en juridisch beoordeeld. Dan ga je middels 

een vergelijk kijken, wie van deze partijen is de beste? Dan ga je 1 à 2 partijen 

uitnodigingen (van de 5-7) om te kijken: waar gaan we op uitkomen, wat betreft prijs, 

levering en service? Dan ga je kijken van waar kun je toegevoegde waarde vinden 

binnen de leverancier, wat kunnen ze voor je betekenen? Dat is even belangrijk omdat er 

uit te filteren. Er zijn bedrijven die doen zich heel erg sjofel voor, maar als je eenmaal in 

de uitvoering zit, dan krijg je de meerwerken om je oren en dat wil je niet. Dus hoe 

hebben ze het nu ingekleed? Waarom zijn ze op die manier gaan calculeren? Waarom 

alleen maar de scherpste prijs als iedereen op 500.000 euro zit waarom zit jij op 

150.000 euro? Dat kun je je wel eens afvragen: ‘Heb jij wel goed gerekend?’ Want anders 

ga je jezelf in je voet schieten; dan ga je op prijs inkopen en dat willen we niet. We willen 

niet prijsinkopers zijn, we willen: ‘The best total cost of ownership’ hebben. Dus aan het 

einde van het project hebben we het goed gedaan. Dan weet je het pas. Dan kijk je ook of 

de leverancier, voldoen aan alle eisen die onze klant stelt en die wij stellen. En daarop 

worden ze ook beoordeeld. Voldoen ze aan: de technische eis, kunnen ze 10 jaar garantie 

leveren, hebben ze kwalitatief hoogwaardige materialen, wat zijn hun referenties? 

Daarna wordt er nog even een verdiepingsslag gemaakt er wordt nog even 

aangescherpt. Heb je dit er wel inzitten? Maak daar nog eens even een offerte van? Wat 
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doe je eigenlijk met je onderhoud? Maak daar ook is effe een offerte van? Want we 

moeten ook alvast weten wat het onderhoud bij jou gaat kosten. Ook al hebben we het 

niet, we moeten het wel weten.  

Logistiek wordt hier eigenlijk niet bij betrokken. Want eigenlijk is het nog niet allemaal 

verteld. Wel is verteld: ‘We gaan met DHL werken.’ We zijn al een hele tijd bezig maar 

het is eigenlijk pas net bekend we gaan met DHL werken. Inkoop is hier niet over 

geïnformeerd. Ik heb het wel via de wandelgangen moeten vermenen. Maar ik ben niet 

geïnformeerd. Bij het inkopen van HCKP is er een voorstelling gegeven, maar tot in 

detail que communicatie nog niet en dat zal waarschijnlijk in de Lean planning naar 

voren komen. Hoe meer risico’s er voor een leverancier er in zitten hoe hoger de prijs. 

Die risico’s heeft men bedacht op voorhand om die er uit te halen. Wij gaan die risico’s 

op ons nemen door DHL in te schakelen. Als je DHL-verhaal niet doet hoor je van te 

voren met elkaar af te stemmen: wanneer ga je komen, hoe laat ga je komen, werken we 

in ploegen diensten of werken we alleen. Elektrisch oplaadbaar gereedschap kun je ook 

nog meenemen. De liften kun je gebruiken van ons. De hijskranen die staan er al dus die 

kun je ook gebruiken. Heb je dan een steiger hoger dan 4 meter nodig, moet je die zelf 

mee nemen. In zover wordt dit al in het inkooptraject afgesloten. Wij zijn heel erg 

afhankelijk van iedereen. Dan moeten wij afstemmen met bouw, wat betreft die kraan 

om die spullen daar neer te leggen.  

Er worden inkoopoverzichten gemaakt van alle materialen die we nodig hebben. Er 

wordt middels het BIM systeem uitgetrokken welke materialen we nodig hebben en 

hoeveel dat er ongeveer moeten zijn. Hoeveel meter buis, appendages, en dat soort 

dingen moet allemaal geëngineerd worden. Dat kun je zo uit het systeem wel trekken. En 

daaruit weten we, wat we nodig hebben. Maar dan moeten de tekeningen wel top zijn. 

We zijn afhankelijk van het ontwerp. Zoals nu met  sprinkler weten we 98% wat er 

ingaat, dus dat is mooi. Voor HVAC (leidingwerk) weet je ook ongeveer voor 90% wat er 

ingaat. Dit nog even de aanscherping. De hoeveelheid koppelingen die er precies in 

moeten komen. Waarmee ga je werken? Met 6 meter buis, 12 meter buis of je zegt: met 1 

meter buis. Dat betekent dat je veel meer koppelingen gaat krijgen. Dus daar wordt zeg 

maar in het ontwerp het meeste geld mee verdiend.  

Wij hebben te maken met prefabricage. We hebben te maken met bepaalde onderdelen 

en die zijn al ingekocht voor dat we überhaupt beginnen. De levertijd daarin word 

gecontroleerd door de leverancier of we bellen: ‘Gaat dat lukken, want dan en dan wordt 

je wel verwacht?’ En ja, gezien het contract en de boetes die er aan vasthangen zullen zij 

het ook niet overschrijden. Dat is in ieder geval wel de verwachting.  

Nazorg, de uitvoerder heeft een bon getekend, dus het is goed. Mocht een uitvoerder 

zeggen: ‘Ik heb problemen met een leverancier’, dan komen ze weer terug bij de inkoop. 

Op zich komt inkoop anders niet meer in het plaatje. We hebben alleen een 

inkoopfunctie. Wij zijn niet voor de nazorg, de laatste stap van het inkoopproces, alleen 

als er iets fout is gegaan. Lessons learned en wat is het gepland: do, check, act, en dat 
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soort dingen wordt ook weer mee genomen er in. Eigenlijk, daar ben ik achter gekomen, 

is een echte leveranciersprestatiemeting nog niet doen. Maar het is wel belangrijk om 

dat wel te doen. Zodat je bij het volgende project altijd kunt kijken was dat een goede, 

gaan we die nu weer inschakelen? Kunnen we wel doen, maar wel met de lessons 

learned. Dit zijn de punten die we moeten scherpstellen, zodat dat probleem zich niet 

meer voordoet.  

Dat inkoop volledig op de hoogte is, ook van het logistieke proces. Wij zorgen niet alleen 

voor contract, wij zorgen ook voor de logistiek; ook voor de onderhandeling; we zorgen 

voor de marktkennis, die we hebben om te kijken welke partijen we kunnen aanvragen. 

We zijn veel omvattender, dus ook het logistieke proces is voor ons zeer belangrijk en 

zeker ook  tijdens het inkoopproces. Hoe de kranen en liften buiten staan is aan de bouw 

(bouwkundig aannemer). Daar heb ik te weinig van meegekregen, maar voor het W en E 

gedeelte hebben we wel heel nauw contact met elkaar. Hoe gaan we het doen? Als je de 

invulling van het logistieke traject daadwerkelijk wil weten. Dat niemand van W- of E-

kennis had over hoe gebeurt het nou wat wordt er door bouw afgesproken met DHL om 

het logistieke proces te laten verlopen? Er is zeg maar globaal gezegd: ‘Ja, alles gaat naar 

en hub en zij regelen al het logistiek.’ De invulling daarvan en de terug koppeling heb ik 

niet gekregen. Ik weet niet hoe de bouwkundige kant het gaat doen. Die communicatie, 

het delen van deze informatie, zou beter kunnen.  

Ik kan daar heel kort over zijn: ‘Er wordt geen afweging over gemaakt.’ De bouwkundige 

aannemer levert een lift. Maar wat voor type en hoe wordt in een grijs gebied gelaten. 

Dat zouden we als W en E voor bepaalde onderdelen wel willen weten. Je hebt er wat 

kranen staan, want als er grote ketels zijn die naar binnen moeten, dan heb je het over 

veel volume, dan kun je dat niet met een lift doen. Dat moet je het met een kraan doen. 

Dit moet je even goed afstemmen. Daar wordt, denk ik, straks naar gekeken. De planning 

en welke lift we gaan gebruiken, wordt een later stadium bepaalt. Voor het afsluiten 

voor het contract is het niet van toepassing. Want een leverancier is daar niet bij 

betrokken.  

Als er meer bekend is, neemt het onzekerheid weg en dat is alleen maar beter. De 

afstemming van de leveringen bepaalt de uitvoering. Die zeggen wanneer ze wat willen 

hebben. Meer onze betrokkenheid, meer inspraak na inzicht in het logistieke proces. 

Zodat we dat kunnen mee nemen in de onderhandeling en daar de risico’s bij de 

leverancier/onderaannemer uit kunnen halen en daarmee ook betere afspraken kunnen 

maken en kunnen vastleggen.  

Bij een inkoopgesprek zit altijd uitvoering of er is iemand van de projectleiding 

aanwezig. Iedereen zou meer betrokken moeten zijn met het hele proces.  
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Het gewicht van de haak en de 

evenaar bedragen 1,5 ton., 

RijnDijk gaat uit van een maximaal 

gewicht van 12,3 ton wat 

neerkomt op maximaal bereik van 

51,5 meter 
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Week 7 Maandag
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Week 9 Dinsdag



Productie

Opslag
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Week 9 Woensdag



Productie

Opslag
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Week 9 Donderdag



Productie

Opslag
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Week 9 Vrijdag



Productie

Opslag
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Week 10 Maandag



Productie

Opslag
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Week 10 Dinsdag



Productie

Opslag
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Week 10 Woensdag



Productie

Opslag
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Week 10 Donderdag



Productie

Opslag
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Week 10 Vrijdag



Productie

Opslag
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Week 11 Maandag



Productie

Opslag
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Week 11 Dinsdag



Productie

Opslag
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Week 11 Woensdag



Productie

Opslag
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Week 11 Donderdag



Productie

Opslag
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Week 11 Vrijdag



Productie

Opslag
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Week 12 Maandag



Productie

Opslag
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Week 12 Dinsdag



Productie

Opslag

C.W. Prins S081133 |  Bijlage F Ontwerp standaardverdieping90

Week 12 Woensdag



Productie

Opslag
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Week 12 Donderdag



Productie

Opslag
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Week 12 Vrijdag



Productie

Opslag
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Week 13 Maandag



Productie

Opslag
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Week 13 Dinsdag



Productie

Opslag
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Week 13 Woensdag



Productie

Opslag
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Week 13 Donderdag



Productie

Opslag
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Week 13 Vrijdag



Productie

Opslag
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Week 14 Maandag



Productie

Opslag
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Week 14 Dinsdag



Productie

Opslag
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Week 14 Woensdag



Productie

Opslag
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Week 14 Donderdag



Productie

Opslag
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Week 14 Vrijdag



Productie

Opslag
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Sluiten MS-wanden

Aanbrengen vloerbedekking

Aanbrengen systeemplafond

Bescherming vloerbedekking 

aanbrengen

Systeemwanden aanbrengen

Platen klimaatplafond 

aanbrengen

Afmontage ventilatieroosters 

in computervloer

Verlichting en diverse rest 

installaties aanbrengen

Afmontage vloerpotten in 

computervloer

JP Van Eesteren Wolter & Dros
Croon

Instalatie in systeemwanden

Wolter & Dros en Croon

Wand- en vloertegelwerk

Week 15 Maandag



Productie

Opslag
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Week 15 Dinsdag



Productie

Opslag
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Week 15 Woensdag



Productie

Opslag
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Week 15 Donderdag



Productie

Opslag
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Week 15 Vrijdag



Productie

Opslag
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Week 16 Maandag



Productie

Opslag
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Week 16 Dinsdag



Productie

Opslag
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Week 16 Woensdag



Productie

Opslag
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Week 16 Donderdag



Productie

Opslag
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Week 16 Vrijdag



Productie

Opslag
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Week 17 Maandag



Productie

Opslag
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Week 17 Dinsdag



Productie

Opslag

C.W. Prins S081133 | Bijlage F Ontwerp standaardverdieping 115

Week 17 Woensdag



Productie

Opslag
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Week 17 Donderdag



Productie

Opslag
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Sluiten MS-wanden

Aanbrengen vloerbedekking

Aanbrengen systeemplafond

Bescherming vloerbedekking 

aanbrengen

Systeemwanden aanbrengen

Platen klimaatplafond 

aanbrengen

Afmontage ventilatieroosters 

in computervloer

Verlichting en diverse rest 

installaties aanbrengen

Afmontage vloerpotten in 

computervloer

JP Van Eesteren Wolter & Dros
Croon

Instalatie in systeemwanden

Wolter & Dros en Croon

Wand- en vloertegelwerk

Week 17 Vrijdag



Productie

Opslag
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Sluiten MS-wanden

Aanbrengen vloerbedekking

Aanbrengen systeemplafond

Bescherming vloerbedekking 

aanbrengen

Systeemwanden aanbrengen

Platen klimaatplafond 

aanbrengen

Afmontage ventilatieroosters 

in computervloer

Verlichting en diverse rest 

installaties aanbrengen

Afmontage vloerpotten in 

computervloer

JP Van Eesteren Wolter & Dros
Croon

Instalatie in systeemwanden

Wolter & Dros en Croon

Wand- en vloertegelwerk

Week 18 Maandag



Productie

Opslag
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Sluiten MS-wanden

Aanbrengen vloerbedekking

Aanbrengen systeemplafond

Bescherming vloerbedekking 

aanbrengen

Systeemwanden aanbrengen

Platen klimaatplafond 

aanbrengen

Afmontage ventilatieroosters 

in computervloer

Verlichting en diverse rest 

installaties aanbrengen

Afmontage vloerpotten in 

computervloer

JP Van Eesteren Wolter & Dros
Croon

Instalatie in systeemwanden

Wolter & Dros en Croon

Wand- en vloertegelwerk

Week 18 Dinsdag



Productie

Opslag
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Sluiten MS-wanden

Aanbrengen vloerbedekking

Aanbrengen systeemplafond

Bescherming vloerbedekking 

aanbrengen

Systeemwanden aanbrengen

Platen klimaatplafond 

aanbrengen

Afmontage ventilatieroosters 

in computervloer

Verlichting en diverse rest 

installaties aanbrengen

Afmontage vloerpotten in 

computervloer

JP Van Eesteren Wolter & Dros
Croon

Instalatie in systeemwanden

Wolter & Dros en Croon

Wand- en vloertegelwerk

Week 18 Woensdag



Productie

Opslag
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Sluiten MS-wanden

Aanbrengen vloerbedekking

Aanbrengen systeemplafond

Bescherming vloerbedekking 

aanbrengen

Systeemwanden aanbrengen

Platen klimaatplafond 

aanbrengen

Afmontage ventilatieroosters 

in computervloer

Verlichting en diverse rest 

installaties aanbrengen

Afmontage vloerpotten in 

computervloer

JP Van Eesteren Wolter & Dros
Croon

Instalatie in systeemwanden

Wolter & Dros en Croon

Wand- en vloertegelwerk

Week 18 Donderdag



Productie

Opslag
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Week 18 Vrijdag



   

   C.W. Prins S081133 | Bijlage G Nieuwe afbouwplanning New Main 123 

Bijlage G Nieuwe afbouwplanning New Main 
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Hieronder zijn voor losplaats A1 op tijdsvenster 6:00-6:09:59 de gebruikte formules weergegeven om te  
berekenen of de losplaats beschikbaar is. Hetzelfde principe geldt voor alle andere tijdstippen en de overige 
losplaatsen.

De gegevens kunnen via het onderstaande invoerscherm ingevoerd worden.

Inplannen levering

De gegevens die hier worden ingevoerd worden door een macro gecopieerd naar de eerste vrije regel in      
tabblad “Ingeplande leveringen”

Ingeplande leveringen

Bijlage H Formules rekenmodel

De gegegevens vormen de input voor het rekenmodel. Aan de hand van de waardes rekent het model de  
beschikbare mogelijkheden uit. De hiervoor benodigde schermen zullen in hieronder achtereenvolgend  
beschreven worden. 

Dit onderdeel van het model bestaat uit negen tabbladen. Elke tabblad verricht voorgeprogrammeerde  
berekeningen op basis van formules. Elk tabblad is hieronder weergegeven met daarin verwerkt de gegevens 
zoals beschreven in tabblad “ingeplande leveringen”. Het doel van de berekening staat vermeld in de kop van 
elk tabblad. De tabbladen zijn onderling verbonden door middel van de formules die staan vermeld in de 
excelcellen. Ook is de uitkomst van de diverse berekeningen, aan de hand van de ingevoerde gegevens zoals 
benoemd in tabblad “Ingevoerde gegevens”, weergegeven. 
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xx-xx-20xx lossen zijkant 3m

xx-xx-20xx zonder losruimte

=SUM(L59:L82)
=IF((IF(L59+L113>0;1;0)+IF(K4>0;1;0)+IF(K113>L59;-2;0))>0;1;0)
=SUM(L113:L136)
=IF(ISNA(INDEX($C$2:$C$518;MATCH($J4&L$2;$A$2:$A$518&$C$2:$C$518;0)));0;(INDEX-
($C$2:$C$518;MATCH($J4&L$2;$A$2:$A$518&$C$2:$C$518;0))))
=(IF(IF(L32>=L$58;1;0)=1;1;0))
=IF(ISNA(INDEX($D$2:$D$518;MATCH($J4&L$2;$A$2:$A$518&$D$2:$D$518;0)));0;(INDEX-
($D$2:$D$518;MATCH($J4&L$2;$A$2:$A$518&$D$2:$D$518;0))))

=(IF(IF(L86>=L$112;1;0)=1;1;0))

=’Ingeplande leveringen’!A2
=’Ingeplande leveringen’!B2
=’Ingeplande leveringen’!C2
=’Ingeplande leveringen’!D2
=’Ingeplande leveringen’!E2
=’Ingeplande leveringen’!F2
=’Ingeplande leveringen’!G2
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=(IF(IF(L31>=L$57;1;0)=1;1;0))
=IF(ISNA(INDEX($D$1:$D$478;MATCH($J3&L$1;$A$1:$A$478&$D$1:$D$478;0)));0;(INDEX-
($D$1:$D$478;MATCH($J3&L$1;$A$1:$A$478&$D$1:$D$478;0))))
=(IF(IF(L85>=L$111;1;0)=1;1;0))
=’xx-xx-20xx zonder losruimte’!L4
=IF(L3=1;1;0)+IF(L5=1;1;0)

=IF(‘xx-xx-20xx zonder losruimte’!$E3=1;’xx-xx-20xx zonder losruimte’!A3;0)
=IF(‘xx-xx-20xx zonder losruimte’!$E3=1;’xx-xx-20xx zonder losruimte’!C3;0)
=IF(‘xx-xx-20xx zonder losruimte’!$E3=1;’xx-xx-20xx zonder losruimte’!D3;0)
=SUM(L58:L81)
=IF((IF(L58+L112>0;1;0)+IF(K3>0;1;0)+IF(K112>L58;-2;0))>0;1;0)
=SUM(L112:L135)
=IF(ISNA(INDEX($C$1:$C$478;MATCH($J3&L$1;$A$1:$A$478&$C$1:$C$478;0)));0;(INDEX-
($C$1:$C$478;MATCH($J3&L$1;$A$1:$A$478&$C$1:$C$478;0))))

xx-xx-20xx lossen zijkant 6m

=(IF(IF(L31>=L$57;1;0)=1;1;0))
=IF(ISNA(INDEX($D$1:$D$480;MATCH($J3&L$1;$A$1:$A$480&$D$1:$D$480;0)));0;(INDEX-
($D$1:$D$480;MATCH($J3&L$1;$A$1:$A$480&$D$1:$D$480;0))))
=(IF(IF(L85>=L$111;1;0)=1;1;0))
=’xx-xx-20xx zonder losruimte’!L4
=IF(L3=1;1;0)+IF(L6=1;1;0)

=IF(‘xx-xx-20xx zonder losruimte’!$E3=2;’xx-xx-20xx zonder losruimte’!A3;0)
=IF(‘xx-xx-20xx zonder losruimte’!$E3=2;’xx-xx-20xx zonder losruimte’!C3;0)
=IF(‘xx-xx-20xx zonder losruimte’!$E3=2;’xx-xx-20xx zonder losruimte’!D3;0)
=SUM(L58:L81)
=IF((IF(L58+L112>0;1;0)+IF(K3>0;1;0)+IF(K112>L58;-2;0))>0;1;0)
=SUM(L112:L135)
=IF(ISNA(INDEX($C$1:$C$480;MATCH($J3&L$1;$A$1:$A$480&$C$1:$C$480;0)));0;(INDEX-
($C$1:$C$480;MATCH($J3&L$1;$A$1:$A$480&$C$1:$C$480;0))))
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=’xx-xx-20xx zonder losruimte’!L3
=’xx-xx-20xx zonder losruimte’!L4
=’xx-xx-20xx zonder losruimte’!L28
=IF((C3)=0;1;0)
=IF(AND((C3+C8)=0;OR(C$96=1;C$100=1));1;0)
=IF(AND((C3+C9)=0;OR(C$96=1;C$100=1));1;0)

Planning bouwplaats
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=IF((IF(AND(‘xx-xx-20xx zonder losruimte’!L46);1;0)+IF(AND(‘xx-xx-20xx zonder losruimte’!L45;OR(C5=1;C9=1))
;1;0)+IF(AND(‘xx-xx-20xx zonder losruimte’!L44;OR(C5=1;C9=1));1;0)+IF(AND(‘xx-xx-20xx zonder losruimte’!L43
;C9=1);1;0)+IF(AND(C5=1;C4=1;C2=1;OR(AND(‘xx-xx-20xx zonder losruimte’!L37);AND(‘xx-xx-20xx zonder los-
ruimte’!L38);AND(‘xx-xx-20xx zonder losruimte’!L41);AND(‘xx-xx-20xx zonder losruimte’!L42)));1;0))>0;C1;0)
=IF(C101+C102>0;””;C$1)
=IF((IF(AND(‘xx-xx-20xx zonder losruimte’!L100);1;0)+IF(AND(‘xx-xx-20xx zonder losruimte’!L99;OR(C5=1;C
9=1));1;0)+IF(AND(‘xx-xx-20xx zonder losruimte’!L98;OR(C5=1;C9=1));1;0)+IF(AND(‘xx-xx-20xx zonder los-
ruimte’!L97;C9=1);1;0))>0;C1;0)
=IF(‘xx-xx-20xx lossen zijkant 3m’!L164+’xx-xx-20xx lossen zijkant 6m’!L164+’xx-xx-20xx zonder losruimte’!L4>0;’Plan-
ing bouwplaats’!C$1;0)
=IF(C296+C270+C214>0;’Planing bouwplaats’!C$1;0)

=IF(C31>0;0;C$1)

=ROUND(IF(C2=0;C1;0);5)
=ROUND(IF(C27=0;C1;0);5)
=’Aaneengesloten Torenkraan 1’!C186
=’Aaneengesloten Torenkraan 2’!C186
=’Aaneengesloten Heftruck 1’!C186
=’Aaneengesloten Heftruck 2’!C186
=’Aaneengesloten Lepelwagen 1’!C186

=IF(G429>0;F429;0)
=ROUND(C429;5)
=IF((COUNTIF($E$429:$E$488;J429))>1;0;(COUNTIF($E$429:$E$488;J429)))
=ROUNDUP((J429+L$761);5)
=(COUNTIF($H$429:$H$488;L429))

=’Aaneengesloten Lepelwagen 2’!C186
=’Aaneengesloten Mobiele kraan 1’!C186
=$C$357
=IF(COUNTIF($C$188:$BJ$188;C429);0;1)
=IF(D429>0;C429;0)
=$C$360
=IF(COUNTIF($C$240:$BJ$240;F429);0;1)

=ROUNDDOWN((J429+L$761);5)
=(COUNTIF($H$429:$H$488;N429))
=IF((M429+O429)>=1;1;0)*K429
=’Aaneengesloten A1’!C186
=IF(‘Inplannen levering’!$H$8=”zelf lossen”;D363;IF(‘Inplannen levering’!$H$8=”Torenkraan 1”;G363;IF(‘Inplannen lev-
ering’!$H$8=”Torenkraan 2”;J363;IF(‘Inplannen levering’!$H$8=”Heftruck 1”;M363;IF(‘Inplannen levering’!$H$8=”Hef-
truck 2”;P363;IF(‘Inplannen levering’!$H$8=”Lepelwagen 1”;S363;IF(‘Inplannen levering’!$H$8=”Lepelwagen 
2”;V363;IF(‘Inplannen levering’!$H$8=”Mobiele kraan 1”;Y363;0))))))))
=P429*Q429*R429
=S428+T428

=D879*E879*R429*F879
=G878+H878
ROUND((IF(ROWS(I$879:I879)>MAX($H$879:$H$939);””;INDEX(C$879:C$939;MATCH(ROWS(I$879:I879);H$879
:H$939))));5)
=C829
= IF(AND((C1074+C1075+C1076+C1077+C1089)=5+((C214+C270)>0));1;0)

=ROUND((IF(ROWS(U$429:U429)>MAX(T$429:T$489);””;INDEX(J$429:J$489;MATCH(ROWS(U$429:U429);T$429
:T$489))));5)
=’Aaneengesloten A1’!CV187
=IF(AND((C829+C830+C831+C844)=4+((C216+C270)>0));1;0)
=$C$357
=P429
=IF($C$855>0;1;0)
=R429

=$C$357
=P429
=IF($C$1102>0;1;0)
=R429
=D1118*E1118*F1118
=G1117+H1117
=ROUND((IF(ROWS(I$1118:I1118)>MAX($H$1118:$H$1178);””;INDEX(C$1118:C$1178;MATCH(ROWS(I$1118:I111
8);H$1118:H$1178))));5)
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Aaneengesloten A1

=’Planing bouwplaats’!C331
=’Inplannen levering’!$G$8
=ROUNDUP((B6);5)
=(COUNTIF($B$2:$BI$2;C6))
=ROUNDDOWN((B6);5)

1
=SUM(G6)
=IF(I6=H6;1;0)
=I6*J6
=IF($D$5=K6;1;0)+IF($D$5=K7;1;0)+IF($D$5=K8;1;0)+IF($D$5=K9;1;0)+IF($D$5=K10;1;0)+IF($D$5=K11;1;0)+IF($D
$5=K12;1;0)+IF($D$5=K13;1;0)+IF($D$5=K14;1;0)+IF($D$5=K15;1;0)+IF($D$5=K16;1;0)+IF($D$5=K17;1;0)+IF($D$5
=K18;1;0)+IF($D$5=K19;1;0)+IF($D$5=K20;1;0)+IF($D$5=K21;1;0)+IF($D$5=K22;1;0)

=(COUNTIF($B$2:$BI$2;E6))
=IF((D6+F6)<1;1;0)

Data invulformulier

=IF(‘Inplannen levering’!$E$8=”Overig”;’Planing bouwplaats’!I1113;(IF(AND($T$722=0;$T$782=0;$T$842=0;$T$182=0
);’Planing bouwplaats’!I1113;0)))
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Rekken tabbelen data infulformu

=MATCH(‘Inplannen levering’!$I$8;Vak_Zijkant_6;0)
=IFERROR(INDEX(Tijd_Zijkant_6;V2);””)
Tijd_Zijkant_6= ’Data invulformulier’!$T$2:$T$1441

Inplannen levering

=ROUND(Z6;5)
=IF($E$8=”Overig”;AA6;IF($F$8=”Kraan”;AB6;IF($F$8=”Achterkant”;AC6;IF($F$8=”Zijkant element tot 3m 
lengte”;AD6;IF($F$8=”Zijkant element tot 6m lengte”;AE6;0)))))
=’Rekken tabbelen data invulformu’!K2
=’Rekken tabbelen data invulformu’!N2
=’Rekken tabbelen data invulformu’!Q2
=’Rekken tabbelen data invulformu’!T2
=’Rekken tabbelen data invulformu’!W2

Inplannen levering

=INDIRECT($W$3)
$W$3=IF(COUNTIF(W6:W63;”>0”);”W6:W”&COUNTIF(W6:W63;”>0”)+5;””) 
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Bijlage I Macro’s rekenmodel 

Ondersteuning 
Sub Volgende() 

Sheets("Controleren levering").Select 

Range("A1").Select 

End Sub 

 

Sub Vorige() 

Sheets("Inplannen levering").Select 

Range("A1").Select 

End Sub 

 

Sub lockAllSheets() 

Dim ws As Worksheet 

For Each ws In Worksheets 

    ws.Protect Password:=WACHTWOORDTABBLADEN 

Next ws 

End Sub 

 

Sub unlockAllSheets() 

Dim ws As Worksheet 

For Each ws In Worksheets 

    ws.Unprotect Password:=WACHTWOORDTABBLADEN 

Next ws 

End Sub 

 

Sub unlockSheet(ws As Worksheet) 

ws.Unprotect WACHTWOORDTABBLADEN 

End Sub 

 

Sub lockSheet(ws As Worksheet) 

ws.Protect WACHTWOORDTABBLADEN 

End Sub 

 

Sub eindeSessie() 

ThisWorkbook.Worksheets("Keuzemenu").Activate 

ThisWorkbook.Worksheets("Keuzemenu").Range("C3:C5").ClearContents 

For Each sht In Sheets 

    If sht.Name <> "Keuzemenu" Then 

    sht.Visible = xlSheetHidden 

    End If 

Next sht 

End Sub 

 

Sub showAll() 

ThisWorkbook.Worksheets("Keuzemenu").Activate 
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Application.ScreenUpdating = False 

Application.Calculation = xlCalculationManual 

 

For Each sht In Sheets 

    sht.Visible = xlSheetVisible 

Next sht 

Application.ScreenUpdating = True 

Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 

End Sub 

 

Inplannen levering 
Sub InplannenLevering() 

Application.ScreenUpdating = False 

Application.Calculation = xlCalculationManual 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controleren levering")) 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Ingeplande leveringen")) 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Inplannen levering")) 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Leverbon")) 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

Dim i As Integer 

With ThisWorkbook.Worksheets("Controleren levering") 

        If .Cells(25, 2).Value = "" Then 

        MsgBox "Er is geen bedrijfsnaam ingevuld. Vul eerst iets in voordat je doorgaat.", 

vbInformation, "Missende informatie" 

        Exit Sub 

        End If 

         

        If .Cells(26, 2).Value = "" Then 

        MsgBox "Er is geen kenteken ingevuld. Vul eerst iets in voordat je doorgaat.", 

vbInformation, "Missende informatie" 

        Exit Sub 

        End If 

    If .Range("Loszone").Value = "Bouwlift" Then 

        If .Cells(27, 2).Value = "" Then 

        MsgBox "Er is geen materiaalpakket ingevuld. Vul eerst iets in voordat je doorgaat.", 

vbInformation, "Missende informatie" 

        Exit Sub 

        End If 

    End If 

End With 

Dim materiaalpakket As String 

Dim lastRowOverzichtMateriaalpakketten As Integer 

Dim rijMateriaalPakketOverzicht As Integer 

With ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status") 

lastRowOverzichtMateriaalpakketten = .Cells(.Rows.Count, "N").End(xlUp).Row 

End With 

'Definieer variabelen 

Dim Currentdirectory_pdf As String 
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Dim Filename2 As String 

Dim rspCreate 

Dim datum As String 

Dim tijdstip As String 

Dim losplaats As String 

Dim losmaterieel As String 

Dim loszijde As String 

Dim LoginName As String 

With ThisWorkbook.Worksheets("Leverbon") 

datum = .Range("Datum").Value 

tijdstip = .Range("Tijdstip").Value 

losplaats = .Range("Losplaats").Value 

LoginName = UCase(GetUserID) 

End With 

With ThisWorkbook.Worksheets("Controleren levering") 

losmaterieel = .Range("Losmaterieel").Value 

loszijde = .Range("Loszijde").Value 

tijdstip = Format(tijdstip, "h:m") 

End With 

With ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status") 

rijMateriaalPakketOverzicht = 0 

For k = 27 To 250 

    If ThisWorkbook.Worksheets("Controleren levering").Cells(k, 2).Value <> "" Then 

    materiaalpakket = ThisWorkbook.Worksheets("Controleren levering").Cells(k, 

2).Value 

        For l = 1 To lastRowOverzichtMateriaalpakketten 

        If materiaalpakket = .Cells(l, 14).Value Then 

            rijMateriaalPakketOverzicht = l 

            .Cells(rijMateriaalPakketOverzicht, 18).Value = vbNullString 

            .Cells(rijMateriaalPakketOverzicht, 23).Value = datum 

            .Cells(rijMateriaalPakketOverzicht, 24).Value = losmaterieel 

            .Cells(rijMateriaalPakketOverzicht, 25).Value = losplaats 

            .Cells(rijMateriaalPakketOverzicht, 26).Value = loszijde 

            .Cells(rijMateriaalPakketOverzicht, 27).Value = tijdstip 

        End If 

        Next l 

        If rijMateriaalPakketOverzicht = 0 Then 

            MsgBox "Het ingevulde materiaalpakket (" & materiaalpakket & " staat niet in de 

lijst. Controleer je input" 

        Exit Sub 

        End If 

         

    End If 

Next k 

End With 

'Print pdf 

With ThisWorkbook.Worksheets("Leverbon") 

.Visible = True 
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.Activate 

    Filename2 = "C:\Users\" & LoginName & "\Desktop\New Main " & datum & " " & " " & 

losplaats 

            ThisWorkbook.Worksheets("Leverbon").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, 

Filename:= _ 

                Filename2 & ".pdf" _ 

                , Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _ 

                :=False, OpenAfterPublish:=True 

              

End With 

'Kopieer en gooi cellen leeg 

With ThisWorkbook 

.Worksheets("Inplannen levering").Activate 

.Worksheets("Inplannen levering").Range("K50:Q51").Select 

Selection.Copy 

    With .Worksheets("Ingeplande leveringen") 

        Dim lastRow As Integer 

        lastRow = .Cells(.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row 

         

        .Cells(lastRow + 1, 3).PasteSpecial xlPasteValues 

                 

    End With 

.Worksheets("Inplannen levering").Range("E8:J10").ClearContents 

End With 

ThisWorkbook.Worksheets("Controleren levering").Range("B25:B26").ClearContents 

ThisWorkbook.Worksheets("Controleren levering").Activate 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controleren levering")) 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Ingeplande leveringen")) 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Inplannen levering")) 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Leverbon")) 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 

Application.ScreenUpdating = True 

End Sub 

Printen PDF 
Sub printPDF() 

Dim materiaalcode As String 

Dim LoginName As String 

LoginName = UCase(GetUserID) 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Info transport losplaats")) 

keuze = ThisWorkbook.Worksheets("Info transport 

losplaats").Range("InfoKeuze").Value 

materiaalcode = ThisWorkbook.Worksheets("Info transport 

losplaats").Range("Materiaalcode2").Value 

datum = ThisWorkbook.Worksheets("Info transport 

losplaats").Range("InfoDatum").Value 

If (keuze = "Inzet losmaterieel" And datum = "") Or (keuze = "Afvoer" And datum = "") Or 

(keuze = "Levering" And materiaalcode = "") Then 
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    If MsgBox("Er mist input. Weet je zeker dat je door wilt gaan?", vbOKCancel) = 

vbCancel Then 

        Exit Sub 

    End If 

End If 

If keuze = "Inzet losmaterieel" Or keuze = "Afvoer" Then 

    ThisWorkbook.Worksheets("Info transport 

losplaats").Range("Materiaalcode2").Value = "" 

End If 

Select Case keuze 

    Case "Inzet losmaterieel" 

        Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Materieelplanning")) 

        ThisWorkbook.Worksheets("Materieelplanning").Visible = True 

        ThisWorkbook.Worksheets("Materieelplanning").Activate 

        ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "A1:O62" 

        ActiveSheet.PageSetup.Orientation = xlPortrait 

    Case "Afvoer" 

        Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Afvoer")) 

        ThisWorkbook.Worksheets("Afvoer").Visible = True 

        ThisWorkbook.Worksheets("Afvoer").Activate 

        ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "A1:O36" 

        ActiveSheet.PageSetup.Orientation = xlLandscape 

    Case "Levering" 

        Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Leverbon materiaalpakketten")) 

        ThisWorkbook.Worksheets("Leverbon materiaalpakketten").Visible = True 

        ThisWorkbook.Worksheets("Leverbon materiaalpakketten").Activate 

        ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "A1:O36" 

        ActiveSheet.PageSetup.Orientation = xlLandscape 

End Select 

With ActiveSheet.PageSetup 

    .Zoom = False 

    .FitToPagesWide = 1 

    .FitToPagesTall = 1 

End With 

With ActiveSheet 

materiaalcode = Replace(materiaalcode, "/", " ") 

materiaalcode = Replace(materiaalcode, "|", " ") 

    Filename3 = "C:\Users\" & LoginName & "\Desktop\Leverbon " & materiaalcode 

            .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _ 

                Filename3 & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, 

IgnorePrintAreas _ 

                :=False, OpenAfterPublish:=True 

End With 

ThisWorkbook.Worksheets("Info transport losplaats").Activate 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Materieelplanning")) 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Afvoer")) 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Leverbon materiaalpakketten")) 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Info transport losplaats")) 
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End Sub 

 

Sub printMaterieelAsPDF() 

Dim DatumMaterieel As String 

Dim LoginName As String 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Materieelplanning")) 

LoginName = UCase(GetUserID) 

DatumMaterieel = 

ThisWorkbook.Worksheets("Materieelplanning").Range("DatumMaterieel").Value 

With ThisWorkbook.Worksheets("Materieelplanning") 

.Visible = True 

.Activate 

    Filename4 = "C:\Users\" & LoginName & "\Desktop\Materieelinzet " & 

DatumMaterieel 

            .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _ 

                Filename4 & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, 

IgnorePrintAreas _ 

                :=False, OpenAfterPublish:=True 

End With 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Materieelplanning")) 

Call eindeSessie 

End Sub 

Update Status 
Sub StatusUpdate() 

On Error Resume Next 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren stap uitgevoerd")) 

Dim lastRowOverzichtMateriaal As Integer 

Dim productOfMateriaal As String 

Dim fase As String 

Dim leverweek As String 

With ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status") 

lastRowOverzichtMateriaal = .Cells(.Rows.Count, "N").End(xlUp).Row 

End With 

With ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren stap uitgevoerd") 

productOfMateriaal = .Range("ProductOfMateriaal").Value 

fase = .Range("Fase").Value 

keuze = .Range("Keuze").Value 

leverweek = .Range("Leverweek").Value 

End With 

If productOfMateriaal = "" Or fase = "" Or keuze = "" Or (productOfMateriaal = 

"Productomschrijving" And leverweek = "") Then 

    If MsgBox("Er mist input. Weet je zeker dat je door wilt gaan?", vbOKCancel) = 

vbCancel Then 

        Exit Sub 

    End If 

End If 

        Select Case productOfMateriaal 
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            Case "Productomschrijving" 

            kolomOpzoeken = 1 

            leverweek = ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren stap 

uitgevoerd").Range("leverweek").Value 

            Case "Materiaalpakket" 

            kolomOpzoeken = 14 

        End Select 

        Select Case fase 

            Case "Bestelmoment" 

            kolomLeegmaken = 5 

            Case "Definitieve samenstelling" 

            kolomLeegmaken = 6 

            Case "50% gereed" 

            kolomLeegmaken = 7 

            Case "Afroepmoment" 

            kolomLeegmaken = 8 

            Case "100% gereed" 

            kolomLeegmaken = 9 

            Case "Levering bouw" 

            kolomLeegmaken = 11 

            Case "Levering opslagplaats" 

            kolomLeegmaken = 19 

            Case "Verwerken" 

            kolomLeegmaken = 20 

            Case "Afvoeren restproducten" 

            kolomLeegmaken = 21 

        End Select 

With ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status") 

        rijMateriaalPakketOverzicht = 0 

        For m = 27 To lastRowOverzichtMateriaal 

            If keuze = .Cells(m, kolomOpzoeken).Value Then 

                rijMateriaalPakketOverzicht = m 

                .Cells(rijMateriaalPakketOverzicht, kolomLeegmaken).Value = vbNullString 

            End If 

        Next m 

        If fase = "Contract afgesloten" Then 

        .Cells(rijMateriaalPakketOverzicht, 3).Value = vbNullString 

        End If 

        If rijMateriaalPakketOverzicht = 0 Then 

            MsgBox "Het ingevulde materiaalpakket staat niet in de lijst. Controleer je input" 

        Exit Sub 

        End If 

End With 

ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren stap 

uitgevoerd").Range("ProductOfMateriaal").Value = vbNullString 

ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren stap uitgevoerd").Range("Keuze").Value = 

vbNullString 
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ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren stap uitgevoerd").Range("Leverweek").Value = 

vbNullString 

ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren stap uitgevoerd").Range("Fase").Value = 

vbNullString 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren stap uitgevoerd")) 

MsgBox "Invoer is succesvol verwerkt.", vbOKOnly, Verwerkt 

End Sub  

Show Sheets 
Sub showSheets() 

Dim keuzemogelijheid As String 

keuzemogelijkheid = 

ThisWorkbook.Worksheets("Keuzemenu").Range("Keuzemogelijkheid").Value 

    Select Case keuzemogelijkheid 

        'Algemeen 

        Case "Invoeren stap uitgevoerd" 

        Sheets("Invoeren stap uitgevoerd").Visible = True 

        Sheets("Invoeren stap uitgevoerd").Activate 

        'Werkvoorbereider 

        Case "Invoeren materiaal eindproduct" 

        Sheets("Invoeren materiaal eindproduct").Visible = True 

        Sheets("Invoeren materiaal eindproduct").Activate 

        Case "Invoeren controlemomenten status logistiek t/m afroepen" 

        Sheets("Invoeren controle afroepen").Visible = True 

        Sheets("Invoeren controle afroepen").Activate 

        Case "Invoeren controlemomenten status logistiek vanaf leveren" 

        Sheets("Invoeren controle levering").Visible = True 

        Sheets("Invoeren controle levering").Activate 

        Sheets("Invoeren controle levering").Range("C5").Value = 1 

        Case "Invoeren samenstelling materiaalpakketten" 

        Sheets("Invoeren opbouw materiaalpakket").Visible = True 

        Sheets("Invoeren opbouw materiaalpakket").Activate 

        'Uitvoerder 

        Case "Controlen status" 

        Sheets("Controlen status").Visible = True 

        Sheets("Controlen status").Activate 

        Call showAlleMateriaalpakketten 

        'Onderaannemer 

        Case "Controlen status onderaannemer/producent" 

        If ThisWorkbook.Worksheets("Keuzemenu").Cells(3, 3).Value = "" Then 

            MsgBox "Vul een onderaannemer/producent in voordat je doorgaat.", vbCritical 

            Exit Sub 

        Else 

            Sheets("Controlen status").Visible = True 

            Call GenereerOverzichtOnderaannemers 

        End If 

        Case "Aanpassen planning" 

        Sheets("Aanpassen planning").Visible = True 
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        Sheets("Aanpassen planning").Activate 

        'Leverancier 

        Case "Inplannen levering" 

        Sheets("Inplannen levering").Visible = True 

        Sheets("Inplannen levering").Activate 

        Sheets("Controleren levering").Visible = True 

        'Sjouwer 

        Case "Opzoeken instrucie inzet losmaterieel/levering/afvoer" 

        Sheets("Info transport losplaats").Visible = True 

        Sheets("Info transport losplaats").Activate 

'        Case "Materieelplanning" 

'        Sheets("Materieelplanning").Visible = True 

'        Call printMaterieelAsPDF 

    End Select 

End Sub 

 

Update Materiaalpakketten 
Sub updateMateriaalepakketten() 

With ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status") 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

    Dim updateDatum As Date 

    Dim updateWeek As Integer 

    Dim i As Integer 

    Dim j As Integer 

    Dim k As Integer 

    Dim laatsteRegelMateriaalpakketten As Integer 

    Dim leverweek As Integer 

    updateDatum = .Range("updateDatum").Value 

    updateWeek = .Range("updateWeek").Value 

    laatsteRegelMateriaalpakketten = .Cells(.Rows.Count, "N").End(xlUp).Row 

    'Leeg huidige overzicht materiaalpakketten 

    .Range("A" & EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN & ":AA" & 

LAATSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN).ClearContents 

    'Loop door alle materiaalpakketten heen 

    k = EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN 

    For i = EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN To laatsteRegelMateriaalpakketten 

        leverweek = .Cells(i, 2).Value 

        'Controleer alle kolommen 

        If (.Cells(i, 3).Value <> "" And .Cells(i, 3).Value <= updateWeek + 1) Or _ 

            (.Cells(i, 5).Value <> "" And (leverweek - .Cells(i, 5).Value) <= updateWeek + 1) Or 

_ 

            (.Cells(i, 6).Value <> "" And (leverweek - .Cells(i, 6).Value) <= updateWeek + 1) Or 

_ 

            (.Cells(i, 7).Value <> "" And (leverweek - .Cells(i, 7).Value) <= updateWeek + 1) Or 

_ 

            (.Cells(i, 8).Value <> "" And (leverweek - .Cells(i, 8).Value) <= updateWeek + 1) Or 

_ 



C.W. Prins S081133 | Bijlage I Macro’s rekenmodel 142 

            (.Cells(i, 9).Value <> "" And (leverweek - .Cells(i, 9).Value) <= updateWeek + 1) Or 

_ 

            (.Cells(i, 18).Value <> "" And .Cells(i, 18).Value < updateDatum + 2) Or _ 

            (.Cells(i, 19).Value <> "" And .Cells(i, 19).Value < updateDatum + 2) Or _ 

            (.Cells(i, 20).Value <> "" And .Cells(i, 20).Value < updateDatum + 2) Or _ 

            (.Cells(i, 21).Value <> "" And .Cells(i, 21).Value < updateDatum + 2) Then 

            .Range("A" & i & ":AA" & i).Copy 

            .Cells(k, 1).Select 

            Selection.PasteSpecial xlPasteValues 

            k = k + 1 

        End If 

    Next i 

End With 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

End Sub 

 

Update dropdowns 
Sub updateProductLijst() 

Application.ScreenUpdating = False 

Application.Calculation = xlCalculationManual 

Dim laatsteRegelMateriaalpakket As Integer 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

With ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status") 

laatsteRegelMateriaalpakket = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 

.Range("AC" & EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN & ":AC" & 200).ClearContents 

.Range("A" & EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN & ":A" & 

laatsteRegelMateriaalpakket).Copy 

.Range("AC" & EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN).PasteSpecial xlPasteValues 

.Range("AC" & EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN & ":AC" & 

laatsteRegelMateriaalpakket).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes 

    .Sort.SortFields.Clear 

    .Sort.SortFields.Add _ 

        Key:=Range("AC27"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _ 

        DataOption:=xlSortNormal 

    With .Sort 

        .SetRange Range("AC" & EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN & ":AC" & 

laatsteRegelMateriaalpakket) 

        .Header = xlNo 

        .MatchCase = False 

        .Orientation = xlTopToBottom 

        .SortMethod = xlPinYin 

        .Apply 

    End With 

End With 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

Application.ScreenUpdating = True 

Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 

End Sub 
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Sub updateLeverweken(omschrijving As String, ws As String, rangeLeverweek As 

String) 

Application.ScreenUpdating = False 

Application.Calculation = xlCalculationManual 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

With ThisWorkbook.Worksheets(ws) 

    omschrijvingen = .Range(omschrijving).Value 

    .Range(rangeLeverweek).Value = vbNullString 

    If omschrijvingen = "" Then 

        MsgBox "Er is geen Productomschrijving gekozen. Selecteer eerst een omschrijving 

voordat je doorgaat.", vbCritical 

        Exit Sub 

    End If 

End With 

With ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status") 

Dim laatsteRegelLeverweek As Integer 

laatsteRegelLeverweek = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row 

.Range("AD" & EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN & ":AD" & 200).ClearContents 

For i = EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN To laatsteRegelLeverweek 

    If .Cells(i, 1).Value = omschrijvingen Then 

    .Cells(i, 30).Value = .Cells(i, 2).Value 

    End If 

Next i 

.Activate 

.Range("AD" & EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN & ":AD" & 

laatsteRegelLeverweek).Select 

.Range("AD" & EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN & ":AD" & 

laatsteRegelLeverweek).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes 

    .Sort.SortFields.Clear 

    .Sort.SortFields.Add _ 

        Key:=Range("AD27"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _ 

        DataOption:=xlSortNormal 

    With .Sort 

        .SetRange Range("AD" & EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN & ":AD" & 

laatsteRegelLeverweek) 

        .Header = xlNo 

        .MatchCase = False 

        .Orientation = xlTopToBottom 

        .SortMethod = xlPinYin 

        .Apply 

    End With 

End With 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

ThisWorkbook.Worksheets(ws).Activate 

Application.ScreenUpdating = True 

Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 

End Sub 
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Sub updateLeverweekOnderaannemer() 

Call updateLeverweken("C2", "Invoeren controle afroepen", "C4") 

End Sub 

 

Sub updateLeverweekOpbouwMateriaalPakket() 

Call updateLeverweken("C2", "Invoeren opbouw materiaalpakket", "C3") 

End Sub 

 

Sub updateLeverweekStatusUpdate() 

Call updateLeverweken("C5", "Invoeren stap uitgevoerd", "C6") 

End Sub 

 

Sub updateLeverweekAanpassen() 

Call updateLeverweken("C5", "Aanpassen planning", "C6") 

End Sub 

 

Sub updateLeverweekLevering() 

Call updateLeverweken("C3", "Invoeren controle levering", "C4") 

End Sub 

 

Sub updateMateriaalpakketLijst() 

Application.ScreenUpdating = False 

Application.Calculation = xlCalculationManual 

Dim laatsteRegelMateriaalpakket As Integer 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

With ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status") 

laatsteRegelMateriaalpakket = .Cells(.Rows.Count, "N").End(xlUp).Row 

.Range("AE" & EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN & ":AE" & 200).ClearContents 

.Range("N" & EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN & ":N" & 

laatsteRegelMateriaalpakket).Copy 

.Range("AE" & EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN).PasteSpecial xlPasteValues 

.Range("AE" & EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN & ":AE" & 

laatsteRegelMateriaalpakket).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes 

    .Sort.SortFields.Clear 

    .Sort.SortFields.Add _ 

        Key:=Range("AE27"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _ 

        DataOption:=xlSortNormal 

    With .Sort 

        .SetRange Range("AE" & EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN & ":AE" & 

laatsteRegelMateriaalpakket) 

        .Header = xlNo 

        .MatchCase = False 

        .Orientation = xlTopToBottom 

        .SortMethod = xlPinYin 

        .Apply 

    End With 

End With 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 
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Application.ScreenUpdating = True 

Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 

End Sub 

 

Sub updateKeuzeStatusUpdate() 

With ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren stap uitgevoerd") 

If .Range("ProductOfMateriaal") = "Materiaalpakket" Then Call 

updateMateriaalpakketLijst 

If .Range("ProductOfMateriaal") = "Productomschrijving" Then Call updateProductLijst 

.Range("C5:C7").ClearContents 

End With 

End Sub 

 

Sub updateKeuzeAanpassen() 

With ThisWorkbook.Worksheets("Aanpassen planning") 

If .Range("AanpassenPlanningProductOfMateriaal") = "Materiaalpakket" Then Call 

updateMateriaalpakketLijst 

If .Range("AanpassenPlanningProductOfMateriaal") = "Productomschrijving" Then Call 

updateProductLijst 

End With 

End Sub 

Overzicht onderaannemers 
Sub GenereerOverzichtOnderaannemers() 

Application.ScreenUpdating = False 

Application.Calculation = xlCalculationManual 

Onderaannemer = ThisWorkbook.Worksheets("Keuzemenu").Range("C3").Value 

Dim i As Integer 

Dim j As Integer 

Dim laatsteRegelOnderaannemer As Integer 

With ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status") 

 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

    .Activate 

     

laatsteRegelOnderaannemer = .Cells(.Rows.Count, "N").End(xlUp).Row 

    Rows(EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN & ":" & 1000).Select 

    Selection.EntireRow.Hidden = False 

    For j = laatsteRegelOnderaannemer To EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN Step -

1 

        If .Cells(j, 4).Value <> Onderaannemer Then 

        Rows(j & ":" & j).Select 

        Selection.EntireRow.Hidden = True 

        End If 

    Next j 

    For i = LAATSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN To 

EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN Step -1 

        If .Cells(i, 4).Value <> Onderaannemer Then 
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        Rows(i & ":" & i).Select 

        Selection.EntireRow.Hidden = True 

        End If 

    Next i 

End With 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

Application.ScreenUpdating = True 

Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 

End Sub 

 

Sub showAlleMateriaalpakketten() 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status").Cells.EntireRow.Hidden = False 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

End Sub 

Voeg inkoopmoment toe 
Sub voegInkoopmomentToe() 

Application.ScreenUpdating = False 

Application.Calculation = xlCalculationManual 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren materiaal eindproduct")) 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

With ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren materiaal eindproduct") 

Dim ProductOmschrijvingInkoopmoment As String 

Dim LeverweekInkoopmoment  As String 

Dim UitersteInkoopmoment  As String 

ProductOmschrijvingInkoopmoment = .Range("C2").Value 

LeverweekInkoopmoment = .Range("C3").Value 

UitersteInkoopmoment = .Range("C4").Value 

If ProductOmschrijvingInkoopmoment = "" Or LeverweekInkoopmoment = "" Or 

UitersteInkoopmoment = "" Then 

MsgBox "Er mist input. Zorg dat alle drie de regels zijn ingevuld.", vbCritical 

Exit Sub 

End If 

.Range("C2").Value = vbNullString 

.Range("C3").Value = vbNullString 

.Range("C4").Value = vbNullString 

End With 

With ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status") 

Dim laatsteRegelInput As Integer 

laatsteRegelInput = .Cells(.Rows.Count, "N").End(xlUp).Row 

.Cells(laatsteRegelInput + 1, 1).Value = ProductOmschrijvingInkoopmoment 

.Cells(laatsteRegelInput + 1, 2).Value = LeverweekInkoopmoment 

.Cells(laatsteRegelInput + 1, 3).Value = UitersteInkoopmoment 

.Cells(laatsteRegelInput, 14).Copy 

.Cells(laatsteRegelInput + 1, 14).PasteSpecial xlPasteFormulas 

End With 

Application.ScreenUpdating = True 

Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 



  

 

 C.W. Prins S081133 | Bijlage I Macro’s rekenmodel 147 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren materiaal eindproduct")) 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

End Sub 

 

Voeg onderaannemer toe 
Sub voegOnderaannemerToe() 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren controle afroepen")) 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

With ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren controle afroepen") 

Dim productomschrijving As String 

Dim leverweek As String 

Dim Onderaannemer As String 

Dim bestelmoment As String 

Dim samenstellingBekend As String 

Dim halfGereed As String 

Dim afroepmoment As String 

Dim heelGereed As String 

productomschrijving = .Range("Onderaannemer_Omschrijvingen").Value 

leverweek = .Range("Onderaannemer_Leverweek").Value 

Onderaannemer = .Range("Onderaannemer").Value 

bestelmoment = .Range("Onderaannemer_bestelmoment").Value 

samenstellingBekend = .Range("Onderaannemer_SamenstellingBekend").Value 

halfGereed = .Range("Onderaannemer_HalfGereed").Value 

afroepmoment = .Range("Onderaannemer_Afroepmoment").Value 

heelGereed = .Range("Onderaannemer_HeelGereed").Value 

If productomschrijving = "" Or leverweek = "" Or Onderaannemer = "" Or bestelmoment 

= "" Or samenstellingBekend = "" Or halfGereed = "" Or afroepmoment = "" Or 

heelGereed = "" Then 

    If MsgBox("Er mist input. Weet je zeker dat je door wilt gaan", vbOKCancel) = 

vbCancel Then 

        Exit Sub 

    End If 

End If 

.Range("Onderaannemer_Omschrijvingen").Value = vbNullString 

.Range("Onderaannemer_Leverweek").Value = vbNullString 

.Range("Onderaannemer").Value = vbNullString 

.Range("Onderaannemer_bestelmoment").Value = vbNullString 

.Range("Onderaannemer_SamenstellingBekend").Value = vbNullString 

.Range("Onderaannemer_HalfGereed").Value = vbNullString 

.Range("Onderaannemer_Afroepmoment").Value = vbNullString 

.Range("Onderaannemer_HeelGereed").Value = vbNullString 

End With 

Dim i As Integer 

Dim j As Integer 

Dim lastRowMateriaalpakketten As Integer 

Dim gevonden As Boolean 

With ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status") 
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lastRowMateriaalpakketten = .Cells(.Rows.Count, "N").End(xlUp).Row 

gevonden = False 

For i = EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN To lastRowMateriaalpakketten 

If .Cells(i, 1).Value = productomschrijving And .Cells(i, 2).Value = leverweek Then 

        .Cells(i, 4).Value = Onderaannemer 

        .Cells(i, 5).Value = bestelmoment 

        .Cells(i, 6).Value = samenstellingBekend 

        .Cells(i, 7).Value = halfGereed 

        .Cells(i, 8).Value = afroepmoment 

        .Cells(i, 9).Value = heelGereed 

        gevonden = True 

End If 

Next i 

If gevonden = False Then 

    MsgBox "Het product is niet gevonden en de gegevens konden niet ingevuld worden. 

Doe dit handmatig.", vbCritical 

    .Visible = True 

    .Activate 

Else 

    MsgBox "De informatie is succesvol verwerkt.", vbOKOnly + vbInformation, "Gelukt" 

End If 

End With 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren controle afroepen")) 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

End Sub 

Voeg opbouw toe 
Sub voegOpbouwToe() 

Application.ScreenUpdating = False 

Application.Calculation = xlCalculationManual 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren opbouw materiaalpakket")) 

With ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren opbouw materiaalpakket") 

Dim productomschrijving As String 

Dim leverweek As String 

Dim leverdag As String 

Dim verdieping As String 

Dim opslagLocatie As String 

Dim aantaLeveringen As String 

productomschrijving = .Range("Opbouw_omschrijving").Value 

leverweek = .Range("Opbouw_leverweek").Value 

leverdag = .Range("Opbouw_leverdag").Value 

verdieping = .Range("Opbouw_verdieping").Value 

opslagLocatie = .Range("Opbouw_opslaglocatoe").Value 

aantaLeveringen = .Range("Opbouw_aantal").Value 

If productomschrijving = "" Or leverweek = "" Or leverdag = "" Or verdieping = "" Or 

opslagLocatie = "" Or aantaLeveringen = "" Then 

    If MsgBox("Er mist input. Weet je zeker dat je door wilt gaan", vbOKCancel) = 

vbCancel Then 

        Exit Sub 
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    End If 

End If 

End With 

Dim i As Integer 

Dim j As Integer 

Dim lastRowMateriaalpakketten As Integer 

Dim gevonden As Boolean 

Dim rijMateriaalpakket As Integer 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

With ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status") 

lastRowMateriaalpakketten = .Cells(.Rows.Count, "N").End(xlUp).Row 

gevonden = False 

For i = EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN To lastRowMateriaalpakketten 

If .Cells(i, 1).Value = productomschrijving And .Cells(i, 2).Value = leverweek Then 

        rijMateriaalpakket = i 

        .Cells(i, 10).Value = leverweek 

        .Cells(i, 11).Value = leverdag 

        .Cells(i, 12).Value = verdieping 

        .Cells(i, 13).Value = opslagLocatie 

        .Cells(i, 16).Value = aantaLeveringen 

        .Cells(i, 6).Value = vbNullString 

        gevonden = True 

End If 

Next i 

'Kopieer alle materiaalpakketten 

With ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren opbouw materiaalpakket") 

    .Sort.SortFields.Clear 

    .Sort.SortFields.Add _ 

        Key:=Range("E11"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _ 

        DataOption:=xlSortNormal 

    With .Sort 

        .SetRange Range("C11:E30") 

        .Header = xlNo 

        .MatchCase = False 

        .Orientation = xlTopToBottom 

        .SortMethod = xlPinYin 

        .Apply 

    End With 

Dim k As Integer 

Dim n As Integer 

Dim beschrijving As String 

Dim totPakketten As Integer 

Dim aantal As String 

totPakketten = Application.WorksheetFunction.Max(.Range("E11:E30")) 

For n = 1 To totPakketten 

    beschrijving = "" 

    For k = 1 To 20 

    If .Cells(k + 10, 5).Value = n Then 
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        If beschrijving = "" Then 

            beschrijving = .Cells(k + 10, 3).Value 

            aantal = .Cells(k + 10, 4).Value 

        Else 

            beschrijving = beschrijving & ", " & .Cells(k + 10, 3).Value 

            aantal = aantal & ", " & .Cells(k + 10, 4).Value 

        End If 

    End If 

    Next k 

    With ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status") 

    .Rows(rijMateriaalpakket + n).EntireRow.Insert 

    .Cells(rijMateriaalpakket + n, 14).Value = .Cells(rijMateriaalpakket, 14).Value & "-" & n 

    .Cells(rijMateriaalpakket + n, 15).Value = n 

    .Cells(rijMateriaalpakket + n, 16).Value = beschrijving 

    .Cells(rijMateriaalpakket + n, 17).Value = aantal 

    End With 

Next n 

End With 

If gevonden = False Then 

    MsgBox "Het product is niet gevonden en de gegevens konden niet ingevuld worden. 

Doe dit handmatig.", vbCritical 

    .Visible = True 

    .Activate 

Else 

    MsgBox "De informatie is succesvol verwerkt", vbOKOnly + vbInformation, "Gelukt" 

End If 

With ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren opbouw materiaalpakket") 

 

.Range("Opbouw_verdieping").Value = vbNullString 

.Range("Opbouw_opslaglocatoe").Value = vbNullString 

.Range("Opbouw_aantal").Value = vbNullString 

.Range("Opbouw_materiaalpakket").Value = vbNullString 

.Range("Opbouw_omschrijving").Value = vbNullString 

.Range("Opbouw_leverweek").Value = vbNullString 

.Range("Opbouw_leverdag").Value = vbNullString 

End With 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren opbouw materiaalpakket")) 

Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 

Application.ScreenUpdating = True 

End Sub 

Voeg overig toe 
Sub voegOverigeToe() 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren controle levering")) 

With ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren controle levering") 

Dim productomschrijving As String 

Dim leverweek As String 
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Dim leverBouwplaats As String 

Dim leverOpslaglocatie As String 

Dim verwerken As String 

Dim restproducten As String 

productomschrijving = .Range("Overige_Productomschrijvingen").Value 

leverweek = .Range("Overige_Leverweek").Value 

leverBouwplaats = .Range("Overige_Bouwplaats").Value 

leverOpslaglocatie = .Range("Overige_Opslaglocatie").Value 

verwerken = .Range("Overige_Verwerken").Value 

restproducten = .Range("Overige_Restproducten").Value 

If productomschrijving = "" Or leverweek = "" Then 

    If MsgBox("Er mist benodigde input", vbOKOnly) = vbonly Then 

        Exit Sub 

    End If 

End If 

If leverBouwplaats = "" Or leverOpslaglocatie = "" Or verwerken = "" Or restproducten = 

"" Then 

    If MsgBox("Er mist input. Weet je zeker dat je door wilt gaan?", vbOKCancel) = 

vbCancel Then 

        Exit Sub 

    End If 

End If 

.Range("Overige_Productomschrijvingen").Value = vbNullString 

.Range("Overige_Leverweek").Value = vbNullString 

.Range("Overige_Bouwplaats").Value = vbNullString 

.Range("Overige_Opslaglocatie").Value = vbNullString 

.Range("Overige_Verwerken").Value = vbNullString 

.Range("Overige_Restproducten").Value = vbNullString 

End With 

Dim i As Integer 

Dim j As Integer 

Dim lastRowMateriaalpakketten As Integer 

Dim gevonden As Boolean 

Dim huidigeDatum As Date 

Dim huidigJaar As Integer 

Dim maandagWeek As Date 

On Error Resume Next 

With ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status") 

lastRowMateriaalpakketten = .Cells(.Rows.Count, "N").End(xlUp).Row 

gevonden = False 

For i = EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN To lastRowMateriaalpakketten 

If .Cells(i, 1).Value = productomschrijving And .Cells(i, 2).Value = leverweek Then 

Dim leverweek2 As Integer 

'Bepaal leverdatum 

leverweek2 = .Cells(i, 2) 

huidigeDatum = .Cells(1, 2).Value 

huidigJaar = Year(huidigeDatum) 
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maandagWeek = DateSerial(huidigJaar, 1, -2) - Weekday(DateSerial(huidigJaar, 1, 3)) + 

leverweek2 * 7 

Select Case .Cells(1, 11).Value 

    Case "di" 

    afwijking = 1 

    Case "wo" 

    afwijking = 2 

    Case "do" 

    afwijking = 3 

    Case "vr" 

    afwijking = 4 

    Case "za" 

    afwijking = 5 

    Case "za" 

    afwijking = 6 

    Case Else 

    afwijking = 0 

End Select 

        .Cells(i, 18).Value = maandagWeek + afwijking + leverBouwplaats 

        .Cells(i, 19).Value = maandagWeek + afwijking + leverOpslaglocatie 

        .Cells(i, 20).Value = maandagWeek + afwijking + verwerken 

        .Cells(i, 21).Value = maandagWeek + afwijking + restproducten 

        gevonden = True 

End If 

Next i 

If gevonden = False Then 

    MsgBox "De productomschrijving is niet gevonden en de gegevens konden niet 

ingevuld worden. Doe dit handmatig.", vbCritical 

    .Visible = True 

    .Activate 

Else 

    MsgBox "De informatie is succesvol verwerkt.", vbOKOnly + vbInformation, "Gelukt" 

End If 

End With 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Invoeren controle levering")) 

End Sub 

Ophalen informatie 
Sub OphalenInformatie() 

Application.ScreenUpdating = False 

Application.Calculation = xlCalculationManual 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Aanpassen planning")) 

With ThisWorkbook.Worksheets("Aanpassen planning") 

Dim AanpassenPlanningProductOfMateriaal As String 

Dim AanpassenPlanningKeuze  As String 

Dim AanpassenPlanningLeverweek  As String 
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AanpassenPlanningProductOfMateriaal = 

.Range("AanpassenPlanningProductOfMateriaal").Value 

AanpassenPlanningKeuze = .Range("AanpassenPlanningKeuze").Value 

AanpassenPlanningLeverweek = .Range("AanpassenPlanningLeverweek").Value 

End With 

If AanpassenPlanningProductOfMateriaal = "Materiaalpakket" Then 

    With ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status") 

        lastRowMateriaalpakketten = .Cells(.Rows.Count, "N").End(xlUp).Row 

        gevonden = False 

        For i = EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN To lastRowMateriaalpakketten 

            If .Cells(i, 14).Value = AanpassenPlanningKeuze Then 

                rijInformatie = i 

                gevonden = True 

            End If 

        Next i 

    End With 

Else 

    With ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status") 

        lastRowProducten = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 

        gevonden = False 

        For i = EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN To lastRowProducten 

            If .Cells(i, 1).Value = AanpassenPlanningKeuze And .Cells(i, 2).Value = 

AanpassenPlanningLeverweek Then 

                rijInformatie = i 

                gevonden = True 

            End If 

        Next i 

    End With 

With ThisWorkbook.Worksheets("Aanpassen planning") 

For j = 12 To 28 

.Cells(j, 3).Value = ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status").Cells(rijInformatie, j - 

7).Value 

Next j 

If gevonden = False Then 

    MsgBox "Het product is niet gevonden en de gegevens konden niet ingevuld worden. 

Doe dit handmatig.", vbCritical 

    .Visible = True 

    .Activate 

Else 

End If 

End With 

End If 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Aanpassen planning")) 

Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 

Application.ScreenUpdating = True 

End Sub 
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Sub WegschrijvenInformatie() 

Application.ScreenUpdating = False 

Application.Calculation = xlCalculationManual 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Aanpassen planning")) 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

With ThisWorkbook.Worksheets("Aanpassen planning") 

Dim AanpassenPlanningProductOfMateriaal As String 

Dim AanpassenPlanningKeuze  As String 

Dim AanpassenPlanningLeverweek  As String 

AanpassenPlanningProductOfMateriaal = 

.Range("AanpassenPlanningProductOfMateriaal").Value 

AanpassenPlanningKeuze = .Range("AanpassenPlanningKeuze").Value 

AanpassenPlanningLeverweek = .Range("AanpassenPlanningLeverweek").Value 

End With 

If AanpassenPlanningProductOfMateriaal = "Materiaalpakket" Then 

    With ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status") 

        lastRowMateriaalpakketten = .Cells(.Rows.Count, "N").End(xlUp).Row 

        gevonden = False 

        For i = EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN To lastRowMateriaalpakketten 

            If .Cells(i, 14).Value = AanpassenPlanningKeuze Then 

                rijInformatie = i 

                gevonden = True 

            End If 

        Next i 

    End With 

Else 

    With ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status") 

        lastRowProducten = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 

        gevonden = False 

        For i = EERSTEREGELMATERIAALPAKKETTEN To lastRowProducten 

            If .Cells(i, 1).Value = AanpassenPlanningKeuze And .Cells(i, 2).Value = 

AanpassenPlanningLeverweek Then 

                rijInformatie = i 

                gevonden = True 

            End If 

        Next i 

    End With 

With ThisWorkbook.Worksheets("Aanpassen planning") 

For j = 12 To 28 

If .Cells(j, 4).Value <> "" Then 

ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status").Cells(rijInformatie, j - 7).Value = .Cells(j, 

4).Value 

End If 

Next j 

    If gevonden = False Then 

        MsgBox "Het product is niet gevonden en de gegevens konden niet ingevuld worden. 

Doe dit handmatig.", vbCritical 

        .Visible = True 

        .Activate 
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    Else 

    ThisWorkbook.Worksheets("Aanpassen planning").Range("C12:D28").ClearContents 

    ThisWorkbook.Worksheets("Aanpassen planning").Range("C4:C6").ClearContents 

    MsgBox "De informatie is succesvol verwerkt.", vbOKOnly + vbInformation, "Gelukt" 

    End If 

End With 

End If 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Aanpassen planning")) 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Controlen status")) 

Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 

Application.ScreenUpdating = True 

End Sub 

Verkeersregelaar 
Sub verkeersregelaarAan() 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Planing bouwplaats")) 

    ThisWorkbook.Worksheets("Planing bouwplaats").Range("A96").Value = 1 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Planing bouwplaats")) 

End Sub 

 

Sub verkeersregelaarUit() 

Call unlockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Planing bouwplaats")) 

    ThisWorkbook.Worksheets("Planing bouwplaats").Range("A96").Value = 0 

Call lockSheet(ThisWorkbook.Worksheets("Planing bouwplaats")) 

End Sub 
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Bijlage J Bereiken en vertrekken losplaats 

Bereiken losplaats Route naar losplaats 

A1 A1 

A2 A2 

A3 A3 

A4 A3A4 

A5 A3A4A5 

B1 A1B1 

A2B1 

B2 A1B2 

A2B2 

A3B2 

B3 A2B3 

A3B3 

B4 A3B4 

C1 A1B1C1 

A2B1C1 

A1B2C1 

A2B2C1 

A2B3C1 

A3B3C1 

 A1B1C1C2 

A2B1C1C2 

A1B2C1C2 

A2B2C1C2 

A2B3C1C2 

A3B3C1C2 

D1 B1A1A2D1 

B2A2D1 

D2 B1A1A2D2 

B2A2A3D2 

D3 B1A1A2D3 

B2A2A3D3 

D4 B1A1A2D4 

B2A2A3D4 

E1 A2E1 

A3E1 

E2 A2E1E2 

A3E1E2 

F1 A2E1E2F1 

A3E1E2F1 

F2 A2E1E2F1F2 

A3E1E2F1F2 

F3 A2E1E2F1F3 
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A3E1E2F1F3 

F4 A2E1E2F1F4 

A3E1E2F1F4 

F5 A2E1E2F1F2F5 

A2E1E2F1F3F5 

A3E1E2F1F2F5 

A3E1E2F1F3F5 

F6 A2E1E2F1F2F6 

A2E1E2F1F3F6 

A2E1E2F1F4F6 

A3E1E2F1F2F6 

A3E1E2F1F3F6 

A3E1E2F1F4F6 

F7 A2E1E2F1F3F7 

A2E1E2F1F4F7 

A3E1E2F1F3F7 

A3E1E2F1F4F7 

 

Verlaten losplaats zonder  

verkeersregelaar 

Route van losplaats 

A1 A1B1C1C2 

A1B2C1C2 

A2 A2B1C1C2 

A2B2C1C2 

A2B3C1C2 

A3 A3B2C1C2 

A3B3C1C2 

A4 A4B3C1C2 

A5 A5B4B3C1C2 

B1 B1C1C2 

B2 B2C1C2 

B3 B3C1C2 

B4 B4B3C1C2 

C1 C1C2 

C2 C2 

D1 B1A1A2D1C1C2 

B2A2D1C1C2 

D2 B1A1A2D2C1C2 

B2A2A3D2C1C2 

D3 B1A1A2D3C1C2 

B2A2A3D3C1C2 

D4 B1A1A2D4C1C2 

E1 E1A2B1C1C2 

E1A2B2C1C2 

E1A2B3C1C2 

E1A3B2C1C2 
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E1A3B3C1C2 

E2 E2E1A2B1C1C2 

E2E1A2B2C1C2 

E2E1A2B3C1C2 

E2E1A3B2C1C2 

E2E1A3B3C1C2 

F1 F1E2E1A2B1C1C2 

F1E2E1A2B2C1C2 

F1E2E1A2B3C1C2 

F1E2E1A3B2C1C2 

F1E2E1A3B3C1C2 

F2 F2F1E2E1A2B1C1C2 

F2F1E2E1A2B2C1C2 

F2F1E2E1A2B3C1C2 

F2F1E2E1A3B2C1C2 

F2F1E2E1A3B3C1C2 

F3 F3F1E2E1A2B1C1C2 

F3F1E2E1A2B2C1C2 

F3F1E2E1A2B3C1C2 

F3F1E2E1A3B2C1C2 

F3F1E2E1A3B3C1C2 

F4 F4F1E2E1A2B1C1C2 

F4F1E2E1A2B2C1C2 

F4F1E2E1A2B3C1C2 

F4F1E2E1A3B2C1C2 

F4F1E2E1A3B3C1C2 

F5 F5F2F1E2E1A2B1C1C2 

F5F2F1E2E1A2B2C1C2 

F5F2F1E2E1A2B3C1C2 

F5F2F1E2E1A3B2C1C2 

F5F2F1E2E1A3B3C1C2 

F5F3F1E2E1A2B1C1C2 

F5F3F1E2E1A2B2C1C2 

F5F3F1E2E1A2B3C1C2 

F5F3F1E2E1A3B2C1C2 

F5F3F1E2E1A3B3C1C2 

F6 F6F2F1E2E1A2B1C1C2 

F6F2F1E2E1A2B2C1C2 

F6F2F1E2E1A2B3C1C2 

F6F2F1E2E1A3B2C1C2 

F6F2F1E2E1A3B3C1C2 

F6F3F1E2E1A2B1C1C2 

F6F3F1E2E1A2B2C1C2 

F6F3F1E2E1A2B3C1C2 

F6F3F1E2E1A3B2C1C2 

F6F3F1E2E1A3B3C1C2 
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 F6F4F1E2E1A2B1C1C2 

F6F4F1E2E1A2B2C1C2 

F6F4F1E2E1A2B3C1C2 

F6F4F1E2E1A3B2C1C2 

F6F4F1E2E1A3B3C1C2 

F7 F7F3F1E2E1A2B1C1C2 

F7F3F1E2E1A2B2C1C2 

F7F3F1E2E1A2B3C1C2 

F7F3F1E2E1A3B2C1C2 

F7F3F1E2E1A3B3C1C2 

F7F4F1E2E1A2B1C1C2 

F7F4F1E2E1A2B2C1C2 

F7F4F1E2E1A2B3C1C2 

F7F4F1E2E1A3B2C1C2 

F7F4F1E2E1A3B3C1C2 

 

Verlaten losplaats met 

verkeersregelaar 

Route van losplaats 

A1 A1B1 

A1B2 

 A2B1 

A2B2 

A2B3 

A3 A3B2 

A3B3 

A4 A4B3 

A5 A5B4B3 

B1 B1 

B2 B2 

B3 B3 

B4 B4B3 

C1 C1C2 

C2 C2 

D1 B1A1A2D1 

B2A2D1 

D2 B1A1A2D2 

B2A2A3D2 

D3 B1A1A2D3 

B2A2A3D3 

D4 B1A1A2D4 

 E1A2B1 

E1A2B2 

E1A2B3 

E1A3B2 

E1A3B3 

E2 E2E1A2B1 
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E2E1A2B2 

E2E1A2B3 

E2E1A3B2 

E2E1A3B3 

F1 F1E2E1A2B1 

F1E2E1A2B2 

F1E2E1A2B3 

F1E2E1A3B2 

F1E2E1A3B3 

F2 F2F1E2E1A2B1 

F2F1E2E1A2B2 

F2F1E2E1A2B3 

F2F1E2E1A3B2 

F2F1E2E1A3B3 

F3 F3F1E2E1A2B1 

F3F1E2E1A2B2 

F3F1E2E1A2B3 

F3F1E2E1A3B2 

F3F1E2E1A3B3 

F4 F4F1E2E1A2B1 

F4F1E2E1A2B2 

F4F1E2E1A2B3 

F4F1E2E1A3B2 

F4F1E2E1A3B3 

F5 F5F2F1E2E1A2B1 

F5F2F1E2E1A2B2 

F5F2F1E2E1A2B3 

F5F2F1E2E1A3B2 

F5F2F1E2E1A3B3 

F5F3F1E2E1A2B1 

F5F3F1E2E1A2B2 

F5F3F1E2E1A2B3 

F5F3F1E2E1A3B2 

F5F3F1E2E1A3B3 

F6 F6F2F1E2E1A2B1 

F6F2F1E2E1A2B2 

F6F2F1E2E1A2B3 

F6F2F1E2E1A3B2 

F6F2F1E2E1A3B3 

F6F3F1E2E1A2B1 

F6F3F1E2E1A2B2 

F6F3F1E2E1A2B3 

F6F3F1E2E1A3B2 

F6F3F1E2E1A3B3 

F6F4F1E2E1A2B1 

F6F4F1E2E1A2B2 
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F6F4F1E2E1A2B3 

F6F4F1E2E1A3B2 

F6F4F1E2E1A3B3 

F7 

 

 

F7F3F1E2E1A2B1 

F7F3F1E2E1A2B2 

F7F3F1E2E1A2B3 

F7F3F1E2E1A3B2 

F7F3F1E2E1A3B3 

F7F4F1E2E1A2B1 

F7F4F1E2E1A2B2 

F7F4F1E2E1A2B3 

F7F4F1E2E1A3B2 

F7F4F1E2E1A3B3 
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 Bijlage K Benodigde losplaatsen 

Losplaats Losplaatsen vrij lossen elementen tot 3 meter 

A1 A1A2A3 

A2 A2A3A4 

A3 A3A2A1 

A4 A4A2A2 

A5 A5B4B3 

B1 B1B2B3 

B2 B2B3B4 

B3 B3B2B1 

B4 B4B3B2 

D1 D1 

D2 D2D1 

D2D3 

D3 D3D2 

D3D4 

D4 D4D3 

F1 F1 

F2 F2F3F4 

F4 F4F3F2 

F5 F5F6F7 

F7 F7F6F5 

 

Losplaats Losplaatsen vrij lossen elementen tot 6 meter 

A1 A1A2A3A4 

A4 A4A3A2A1 

A5 A5B4B3B2 

B1 B1B2B3B4 

B4 B4B3B2B1 

D2 D2D1 

D3 D3D2D1 

D4 D4D3D2D1 

F1 F1 

F2 F2F3F4 
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Bijlage L Formulieren toetsing hulpmiddel 

Toetsing hulpmiddel hoofduitvoerder B 

 

Functie: Hoofduitvoerder B  

Interviewer: Christiaan Willem Prins 

Datum: 9 juni 2016 

Tijd: 7:00-8:00 

Locatie: Rijswijk 

 

Eisen: Antwoord: Toelichting: 

Is duidelijk wat de status is van een product in 

het productieproces is? 

Ja  

Wordt de planning van de producten zichtbaar 

waardoor de leveranciers en de inkopende 

partij verbanden tussen status en planning 

kunnen leggen? 

Ja Het is in de praktijk 

aannemelijker dat bedrijven 

per verdieping aanleveren, ook 

om transportbewegingen op 

de bouw te beperken en om 

kosten te besparen. per 

werkdag aanleveren is dus niet 

realistisch 

Is inzichtelijk waar een bewerking plaats vindt 

en hoeveel m2 opslag hiervoor nodig is? 
Ja Niet exact m2w wel volume 

visueel 

Zijn per tijdseenheid alle activiteiten op/van 

de bouwplaats/ verdiepingsvloeren en de 

daarvoor benodigde hoeveelheid m2 duidelijk 

weergegeven? 

Ja  

Zijn de retour- en afvalstromen weergegeven? Ja  

Is duidelijk wat de inhoud en losplaats van een 

levering is? 
Ja  

Is voor de vrachtwagenchauffeur/ sjouwer 

duidelijk naar welke losplaats/verwerkplek de 

producten vervoerd moeten worden 

Ja Actuele bouwplaats foto’s en 

bouwplaatstekening zou het 

nog beter doen begrijpen voor 

chauffeurs en dus helpen in de 

snelheid 

Kan de bouwplaatsmedewerker aflezen welke 

producten er geleverd worden en wat het 

volume van deze levering is? 

Ja Het volume is niet inzichtelijk 

maar dit kan ingeschat worden 

Is het benodigde losmaterieel per levering 

zichtbaar? 

Ja  

Kan gecontroleerd worden of de geleverde 

producten corresponderen met de ingekochte 

producten en hoeveelheden? 

Ja  

Zijn alle tijdstippen van leveringen zichtbaar? Ja  

Worden botsingen, dubbele activiteiten en 

blokkades op de 

bouwplaats/verdiepingsvloeren voorkomen? 

Ja/Nee Dit is afhankelijk hoe strikt 

logistiek personeel zich houdt 

aan de gestelde afspraken en 

welke onvoorziene zaken zich 
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voordoen op een etage 

Is per product duidelijk aangegeven waar het 

gelost en verwerkt dient te worden? 

 

Ja  

 

Is de loslocatie en de benodigde hoeveelheid 

m2 duidelijk weer gegeven? 

Ja Niet exacte m2 wel volume 

visueel 

Is de opslaglocatie van de producten op de 

bouwplaats/ verwerkplek duidelijk weer 

gegeven? 

Ja  

 

Bent u van mening dat het hulpmiddel een toegevoegde waarde heeft voor het EPO en 

binnen uw bedrijf? 

Ja, ik ben positief en zou alle medewerking willen geven om het nog meer uit te 

werken naar de praktijk en dat bedrijven er ook fysiek mee gaan werken  

Wat vindt u van de toepasbaarheid van het hulpmiddel voor het project EPO 

 Zie vorige antwoord  

Zou het hulpmiddel volgens u ingezet moeten worden op andere projecten, zo ja 

waarom wel, zo nee waarom niet? 

 Ja, maar dan moet EPO eerst de pilot zijn om de kinderziektes er uit te halen 

Welk effect zal gebruik van het hulpmiddel hebben op de kosten? 

Moet de praktijk uitwijzen, maar zou zomaar geld kunnen opleveren als je hier 

o.a. voor laat betalen! 
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Toetsing hulpmiddel hoofduitvoerder E 

 

Functie: Hoofduitvoerder E 

Interviewer: Christiaan Willem Prins 

Datum: 9 juni 2016 

Tijd: 8:00-9:00 

Locatie: Rijswijk 

 

Eisen: Antwoord: Toelichting: 

Is duidelijk wat de status is van een product in het 

productieproces is? 

Ja  

Wordt de planning van de producten zichtbaar 

waardoor de leveranciers en de inkopende partij 

verbanden tussen status en planning kunnen leggen? 

Ja  

Is inzichtelijk waar een bewerking plaats vindt en 

hoeveel m2 opslag hiervoor nodig is? 
Ja Duidelijk zelfs 

Zijn per tijdseenheid alle activiteiten op/van de 

bouwplaats/ verdiepingsvloeren en de daarvoor 

benodigde hoeveelheid m2 duidelijk weergegeven? 

Ja Duidelijk zelfs 

Zijn de retour- en afvalstromen weergegeven? Ja  

Is duidelijk wat de inhoud en losplaats van een 

levering is? 
Ja  

Is voor de vrachtwagenchauffeur/ sjouwer duidelijk 

naar welke losplaats/verwerkplek de producten 

vervoerd moeten worden 

Ja Duidelijk zelfs 

Kan de bouwplaatsmedewerker aflezen welke 

producten er geleverd worden en wat het volume van 

deze levering is? 

Ja Volume niet (ook niet 

belangrijk) 

Is het benodigde losmaterieel per levering zichtbaar? Ja  

Kan gecontroleerd worden of de geleverde producten 

corresponderen met de ingekochte producten en 

hoeveelheden? 

Ja Behalve generieke 

materiaal 

Zijn alle tijdstippen van leveringen zichtbaar? Ja  

Worden botsingen, dubbele activiteiten en blokkades 

op de bouwplaats/verdiepingsvloeren voorkomen? 

Ja  

Is per product duidelijk aangegeven waar het gelost en 

verwerkt dient te worden? 

Ja  

Is de loslocatie en de benodigde hoeveelheid m2 

duidelijk weer gegeven? 

Ja  

Is de opslaglocatie van de producten op de 

bouwplaats/ verwerkplek duidelijk weer gegeven? 

Ja  
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Bent u van mening dat het hulpmiddel een toegevoegde waarde heeft voor het project 

EPO en binnen uw bedrijf? 

Absoluut, omdat veel activiteiten tegelijk uitgevoerd worden en de opslag ruimte 

zeer beperkt is 

Wat vindt u van de toepasbaarheid van het hulpmiddel voor het project EPO 

 Is haast noodzakelijk 

Zou het hulpmiddel volgens u ingezet moeten worden op andere projecten, zo ja 

waarom wel, zo nee waarom niet? 

 Ja, als er weinig bouwtijd is of weinig opslagruimte 

Welk effect zal gebruik van het hulpmiddel hebben op de kosten? 

 Minder zoek- en loopbewegingen  
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Toetsing hulpmiddel hoofdwerkvoorbereider E 

 

Functie: Hoofdwerkvoorbereider E 

Interviewer: Christiaan Willem Prins 

Datum: 9 juni 2016 

Tijd: 9:15-10:00 

Locatie: Rijswijk 

 

Eisen: Antwoord: Toelichting: 

Is duidelijk wat de status is van een product in het 

productieproces is? 

Ja Terug te vinden in 

overzichten 

Wordt de planning van de producten zichtbaar 

waardoor de leveranciers en de inkopende partij 

verbanden tussen status en planning kunnen leggen? 

Ja Ook in overzicht 

controle status 

Is inzichtelijk waar een bewerking plaats vindt en 

hoeveel m2 opslag hiervoor nodig is? 
Ja  

Zijn per tijdseenheid alle activiteiten op/van de 

bouwplaats/ verdiepingsvloeren en de daarvoor 

benodigde hoeveelheid m2 duidelijk weergegeven? 

Ja Goed overzicht te 

genereren 

Zijn de retour- en afvalstromen weergegeven? Ja Duidelijke weergave 

Is duidelijk wat de inhoud en losplaats van een 

levering is? 
Ja Duidelijke weergave 

Is voor de vrachtwagenchauffeur/ sjouwer duidelijk 

naar welke losplaats/verwerkplek de producten 

vervoerd moeten worden 

Ja Mooie visualisaties 

Kan de bouwplaatsmedewerker aflezen welke 

producten er geleverd worden en wat het volume van 

deze levering is? 

Ja  

Is het benodigde losmaterieel per levering zichtbaar? Ja Overzicht planning + 

bon 

Kan gecontroleerd worden of de geleverde producten 

corresponderen met de ingekochte producten en 

hoeveelheden? 

Ja Aan te geven in schema 

Zijn alle tijdstippen van leveringen zichtbaar? Ja In overzicht + bon  

Worden botsingen, dubbele activiteiten en blokkades 

op de bouwplaats/verdiepingsvloeren voorkomen? 

Ja Ja door rekentool 

Is per product duidelijk aangegeven waar het gelost en 

verwerkt dient te worden? 

Ja Duidelijk in visualisatie 

Is de loslocatie en de benodigde hoeveelheid m2 

duidelijk weer gegeven? 

Ja Duidelijk 

Is de opslaglocatie van de producten op de 

bouwplaats/ verwerkplek duidelijk weer gegeven? 

Ja Prima 
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Bent u van mening dat het hulpmiddel een toegevoegde waarde heeft voor het project 

EPO en binnen uw bedrijf? 

Zeker toegevoerde waarde. Zou mooi zijn als het hulpmiddel een beperkte tijd in 

de praktijk te testen 

Wat vindt u van de toepasbaarheid van het hulpmiddel voor het project EPO 

 Lijkt me goed toepasbaar voor het project EPO 

Zou het hulpmiddel volgens u ingezet moeten worden op andere projecten, zo ja 

waarom wel, zo nee waarom niet? 

Ja, met project specifieke aanpassingen in onder meer de visualisaties de 

systematiek is universeel 

Welk effect zal gebruik van het hulpmiddel hebben op de kosten? 

Toepassen loopt tot ´Just in time´ en ´Just in place´. Door directe levering in 

afgestemde materiaalpakketten wordt voorraad voorkomen. (voorraad = 

rommel, rente en risico) 
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Toetsing hulpmiddel bouwplaats coördinator B,W,E 

 

Functie: Bouwplaats coördinator B,W,E 

Interviewer: Christiaan Willem Prins 

Datum: 9 juni 2016 

Tijd: 10:00-11:00 

Locatie: Rijswijk 

 

Eisen: Antwoord: Toelichting: 

Is duidelijk wat de status is van een product in het 

productieproces is? 

Ja  

Wordt de planning van de producten zichtbaar 

waardoor de leveranciers en de inkopende partij 

verbanden tussen status en planning kunnen leggen? 

Ja  

Is inzichtelijk waar een bewerking plaats vindt en 

hoeveel m2 opslag hiervoor nodig is? 
Ja Zeer duidelijk 

Zijn per tijdseenheid alle activiteiten op/van de 

bouwplaats/ verdiepingsvloeren en de daarvoor 

benodigde hoeveelheid m2 duidelijk weergegeven? 

Ja Zeer duidelijk 

Zijn de retour- en afvalstromen weergegeven? Ja  

Is duidelijk wat de inhoud en losplaats van een 

levering is? 
Ja  

Is voor de vrachtwagenchauffeur/ sjouwer duidelijk 

naar welke losplaats/verwerkplek de producten 

vervoerd moeten worden 

Ja  

Kan de bouwplaatsmedewerker aflezen welke 

producten er geleverd worden en wat het volume van 

deze levering is? 

Ja  

Is het benodigde losmaterieel per levering zichtbaar? Ja  

Kan gecontroleerd worden of de geleverde producten 

corresponderen met de ingekochte producten en 

hoeveelheden? 

Ja  

Zijn alle tijdstippen van leveringen zichtbaar? Ja  

Worden botsingen, dubbele activiteiten en blokkades 

op de bouwplaats/verdiepingsvloeren voorkomen? 

Ja  

Is per product duidelijk aangegeven waar het gelost en 

verwerkt dient te worden? 

Ja  

Is de loslocatie en de benodigde hoeveelheid m2 

duidelijk weer gegeven? 

Ja  

Is de opslaglocatie van de producten op de 

bouwplaats/ verwerkplek duidelijk weer gegeven? 

Ja  
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Bent u van mening dat het hulpmiddel een toegevoegde waarde heeft voor het project 

EPO en binnen uw bedrijf? 

Indien er nog geen systeem zou lopen zou het zeer zeker een manier zijn om de 

logistiek aan te pakken. Met voordelen t.o.v. huidige systeem (DHL). zoals 

uitgebreide verwerking/loslocaties e.d.   

Wat vindt u van de toepasbaarheid van het hulpmiddel voor het project EPO 

 Zeer zeker toepasbaar en een verbetering t.o.v. huidige systeem 

Zou het hulpmiddel volgens u ingezet moeten worden op andere projecten, zo ja 

waarom wel, zo nee waarom niet? 

 Ja. om een nog beheersbaarder proces te krijgen! 

Welk effect zal gebruik van het hulpmiddel hebben op de kosten? 

Effectiever dus tijdbesparend dus kosten besparend. Minde irritaties op 

werkvloer door betere communicatie  
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Toetsing hulpmiddel hoofduitvoerder W 

 

Functie: Hoofduitvoerder W 

Interviewer: Christiaan Willem Prins 

Datum: 9 juni 2016 

Tijd: 11:00-11:45 

Locatie: Rijswijk 

 

Eisen: Antwoord: Toelichting: 

Is duidelijk wat de status is van een product in het 

productieproces is? 

Ja  

Wordt de planning van de producten zichtbaar 

waardoor de leveranciers en de inkopende partij 

verbanden tussen status en planning kunnen leggen? 

Ja  

Is inzichtelijk waar een bewerking plaats vindt en 

hoeveel m2 opslag hiervoor nodig is? 
Ja  

Zijn per tijdseenheid alle activiteiten op/van de 

bouwplaats/ verdiepingsvloeren en de daarvoor 

benodigde hoeveelheid m2 duidelijk weergegeven? 

Ja  

Zijn de retour- en afvalstromen weergegeven? Ja  

Is duidelijk wat de inhoud en losplaats van een 

levering is? 
Ja  

Is voor de vrachtwagenchauffeur/ sjouwer duidelijk 

naar welke losplaats/verwerkplek de producten 

vervoerd moeten worden 

Ja  

Kan de bouwplaatsmedewerker aflezen welke 

producten er geleverd worden en wat het volume van 

deze levering is? 

Ja  

Is het benodigde losmaterieel per levering zichtbaar? Ja  

Kan gecontroleerd worden of de geleverde producten 

corresponderen met de ingekochte producten en 

hoeveelheden? 

Ja  

Zijn alle tijdstippen van leveringen zichtbaar? Ja  

Worden botsingen, dubbele activiteiten en blokkades 

op de bouwplaats/verdiepingsvloeren voorkomen? 

Ja  

Is per product duidelijk aangegeven waar het gelost en 

verwerkt dient te worden? 

Ja  

Is de loslocatie en de benodigde hoeveelheid m2 

duidelijk weer gegeven? 

Ja  

Is de opslaglocatie van de producten op de 

bouwplaats/ verwerkplek duidelijk weer gegeven? 

Ja  
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Bent u van mening dat het hulpmiddel een toegevoegde waarde heeft voor het project 

EPO en binnen uw bedrijf? 

Ja, maar te volwassen, men is er nog niet aan toe. Zie het nog niet gebeuren buiten 

op de bouwplaats 

Wat vindt u van de toepasbaarheid van het hulpmiddel voor het project EPO  

 Zo zou het moeten zijn 

Zou het hulpmiddel volgens u ingezet moeten worden op andere projecten, zo ja 

waarom wel, zo nee waarom niet? 

 Ja, zeker wel (alles of niks) 

Welk effect zal gebruik van het hulpmiddel hebben op de kosten? 

 Reduceert zeer veel faalkosten en de negatieve afvalstroom  
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Toetsing hulpmiddel sjouwers/poortwachters 

 

Functie: sjouwer/poortwachters 

Interviewer: Christiaan Willem Prins 

Datum: 9 juni 2016 

Tijd: 10:00-11:00 

Locatie: Rijswijk 

 

Eisen: Antwoord: 

Zijn de retour- en afvalstromen weergegeven? Ja Ja Ja Ja 

Is duidelijk wat de inhoud en losplaats van een 

levering is? 
Ja Ja Ja Ja 

Is voor de vrachtwagenchauffeur/ sjouwer duidelijk 

naar welke losplaats/verwerkplek de producten 

vervoerd moeten worden 

Ja Ja Ja Ja 

Kan de bouwplaatsmedewerker aflezen welke 

producten er geleverd worden en wat het volume van 

deze levering is? 

Ja Ja Ja Ja 

Is het benodigde losmaterieel per levering zichtbaar? Ja Ja Ja Ja 

Kan gecontroleerd worden of de geleverde producten 

corresponderen met de ingekochte producten en 

hoeveelheden? 

Ja Ja Ja Ja 
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Toetsing hulpmiddel projectleider uitvoering 

 

Functie: Projectleider uitvoering 

Interviewer: Christiaan Willem Prins 

Datum: 9 juni 2016 

Tijd: 13:00-13:45 

Locatie: Rijswijk 

 

Eisen: Antwoord: Toelichting: 

Is duidelijk wat de status is van een product in het 

productieproces is? 

Ja  

Wordt de planning van de producten zichtbaar 

waardoor de leveranciers en de inkopende partij 

verbanden tussen status en planning kunnen leggen? 

Ja  

Is inzichtelijk waar een bewerking plaats vindt en 

hoeveel m2 opslag hiervoor nodig is? 
Ja/nee Bewerking wel m2 niet 

Zijn per tijdseenheid alle activiteiten op/van de 

bouwplaats/ verdiepingsvloeren en de daarvoor 

benodigde hoeveelheid m2 duidelijk weergegeven? 

Ja/nee Wel duidelijke 

gebieden maar m2 niet 

weergegeven 

Zijn de retour- en afvalstromen weergegeven? Ja  

Is duidelijk wat de inhoud en losplaats van een 

levering is? 
Ja  

Is voor de vrachtwagenchauffeur/ sjouwer duidelijk 

naar welke losplaats/verwerkplek de producten 

vervoerd moeten worden 

Ja  

Kan de bouwplaatsmedewerker aflezen welke 

producten er geleverd worden en wat het volume van 

deze levering is? 

Ja  

Is het benodigde losmaterieel per levering zichtbaar? Ja  

Kan gecontroleerd worden of de geleverde producten 

corresponderen met de ingekochte producten en 

hoeveelheden? 

Ja  

Zijn alle tijdstippen van leveringen zichtbaar? Ja  

Worden botsingen, dubbele activiteiten en blokkades 

op de bouwplaats/verdiepingsvloeren voorkomen? 

Ja  

Is per product duidelijk aangegeven waar het gelost en 

verwerkt dient te worden? 

Ja  

Is de loslocatie en de benodigde hoeveelheid m2 

duidelijk weer gegeven? 

Ja Niet m2 wel het gebeid 

Is de opslaglocatie van de producten op de 

bouwplaats/ verwerkplek duidelijk weer gegeven? 

Ja  
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Bent u van mening dat het hulpmiddel een toegevoegde waarde heeft voor het project 

EPO en binnen uw bedrijf? 

Ja, er wordt vroegtijdig gestructureerd en systematisch over de logistiek 

nagedacht 

Wat vindt u van de toepasbaarheid van het hulpmiddel voor het project EPO  

 Lijkt me duidelijk en goed werkbaar 

Zou het hulpmiddel volgens u ingezet moeten worden op andere projecten, zo ja 

waarom wel, zo nee waarom niet? 

 Ja, en wel in een zo vroeg mogelijk stadium 

 Nee, als je de investering van deze vorm er niet uit haalt 

Welk effect zal gebruik van het hulpmiddel hebben op de kosten? 

Het zou afstemverliezen moeten voorkomen en efficiënter gebruik van verticaal 

transportmiddel  
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Toetsing hulpmiddel hoofdwerkvoorbereider B 

 

Functie: Hoofdwerkvoorbereider B  

Interviewer: Christiaan Willem Prins 

Datum: 9 juni 2016 

Tijd: 14:30-15:15 

Locatie: Rijswijk 

 

Eisen: Antwoord: Toelichting: 

Is duidelijk wat de status is van een product in het 

productieproces is? 

Ja  

Wordt de planning van de producten zichtbaar 

waardoor de leveranciers en de inkopende partij 

verbanden tussen status en planning kunnen leggen? 

Ja  

Is inzichtelijk waar een bewerking plaats vindt en 

hoeveel m2 opslag hiervoor nodig is? 
Ja  

Zijn per tijdseenheid alle activiteiten op/van de 

bouwplaats/ verdiepingsvloeren en de daarvoor 

benodigde hoeveelheid m2 duidelijk weergegeven? 

Ja  

Zijn de retour- en afvalstromen weergegeven? Ja  

Is duidelijk wat de inhoud en losplaats van een 

levering is? 
Ja  

Is voor de vrachtwagenchauffeur/ sjouwer duidelijk 

naar welke losplaats/verwerkplek de producten 

vervoerd moeten worden 

Ja  

Kan de bouwplaatsmedewerker aflezen welke 

producten er geleverd worden en wat het volume van 

deze levering is? 

Ja/Nee Volume ontbreekt 

 

Is het benodigde losmaterieel per levering zichtbaar? Ja  

Kan gecontroleerd worden of de geleverde producten 

corresponderen met de ingekochte producten en 

hoeveelheden? 

Ja Na uitleg 

Zijn alle tijdstippen van leveringen zichtbaar? Ja  

Worden botsingen, dubbele activiteiten en blokkades 

op de bouwplaats/verdiepingsvloeren voorkomen? 

Ja Op de bouwplaats 

duidelijk op de 

verdiepingsvloer niet 

zichtbaar 

Is per product duidelijk aangegeven waar het gelost en 

verwerkt dient te worden? 

Ja  

Is de loslocatie en de benodigde hoeveelheid m2 

duidelijk weer gegeven? 

Ja  

Is de opslaglocatie van de producten op de 

bouwplaats/ verwerkplek duidelijk weer gegeven? 

Ja  
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Bent u van mening dat het hulpmiddel een toegevoegde waarde heeft voor het project 

EPO en binnen uw bedrijf? 

 Ja  

Wat vindt u van de toepasbaarheid van het hulpmiddel voor het project EPO  

Zeker mogelijk, zal met name bouwkundig een gewenningsproces moeten 

doormaken 

Zou het hulpmiddel volgens u ingezet moeten worden op andere projecten, zo ja 

waarom wel, zo nee waarom niet? 

 Ja, logistiek stromen worden/zijn (bijna)overal complex 

Welk effect zal gebruik van het hulpmiddel hebben op de kosten? 

Efficiency in de uren, minder loopverliezen, minder afval, minder faalkosten 

(verkeerde producten op verkeerde locatie) 
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Toetsing hulpmiddel hoofdwerkvoorbereider W 

 

Functie: Hoofdwerkvoorbereider W  

Interviewer: Christiaan Willem Prins 

Datum: 14 juni 2016 

Tijd: 13:00-14:00 

Locatie: Rijswijk 

 

Eisen: Antwoord: Toelichting: 

Is duidelijk wat de status is van een product in het 

productieproces is? 

Ja  

Wordt de planning van de producten zichtbaar 

waardoor de leveranciers en de inkopende partij 

verbanden tussen status en planning kunnen leggen? 

Ja  

Is inzichtelijk waar een bewerking plaats vindt en 

hoeveel m2 opslag hiervoor nodig is? 
Ja  

Zijn per tijdseenheid alle activiteiten op/van de 

bouwplaats/ verdiepingsvloeren en de daarvoor 

benodigde hoeveelheid m2 duidelijk weergegeven? 

Ja  

Zijn de retour- en afvalstromen weergegeven? Ja  

Is duidelijk wat de inhoud en losplaats van een 

levering is? 
Ja  

Is voor de vrachtwagenchauffeur/ sjouwer duidelijk 

naar welke losplaats/verwerkplek de producten 

vervoerd moeten worden 

Ja  

Kan de bouwplaatsmedewerker aflezen welke 

producten er geleverd worden en wat het volume van 

deze levering is? 

Ja/Nee Inschatting niet exact, 

vraag is of dit 

noodzakelijk is 

Is het benodigde losmaterieel per levering zichtbaar? Ja  

Kan gecontroleerd worden of de geleverde producten 

corresponderen met de ingekochte producten en 

hoeveelheden? 

Ja/Nee Niet op de totale 

hoeveelheden die zijn 

ingekocht.  

Zijn alle tijdstippen van leveringen zichtbaar? Ja  

Worden botsingen, dubbele activiteiten en blokkades 

op de bouwplaats/verdiepingsvloeren voorkomen? 

Ja  

Is per product duidelijk aangegeven waar het gelost en 

verwerkt dient te worden? 

Ja  

Is de loslocatie en de benodigde hoeveelheid m2 

duidelijk weer gegeven? 

Ja  

Is de opslaglocatie van de producten op de 

bouwplaats/ verwerkplek duidelijk weer gegeven? 

Ja  
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Bent u van mening dat het hulpmiddel een toegevoegde waarde heeft voor het project 

EPO en binnen uw bedrijf? 

Ik ben van mening dat dit een zeer noodzakelijk verbeterslag is voor het project 

en ons bedrijf 

Wat vindt u van de toepasbaarheid van het hulpmiddel voor het project EPO  

Vanwege de complexiteit van het project is het een must-have om een dergelijk 

systeem te ontwikkelen. Op dit moment kan dit hulpmiddel veel voorkomende 

problemen in de uitvoering oplossen. 

Zou het hulpmiddel volgens u ingezet moeten worden op andere projecten, zo ja 

waarom wel, zo nee waarom niet?  

Het hulpmiddel zou ik willen ontwikkelen als een hulpmiddel voor alle grote of 

logistiek complexe projecten binnen TBI. De noodzaak om logistiek te 

professionaliseren is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. 

Opdrachtgevers eisen het, onderaannemers zien het bij andere bouwers hoe het 

wel kan en leveranciers gaan steeds transparanter de logistieke kosten 

inzichtelijk maken. 

Welk effect zal gebruik van het hulpmiddel hebben op de kosten? 

De montage/assemblage op de bouw gaat sneller, zonder schades en minder 

fouten. De voorbereiding wordt gedwongen het hele project in detail voor te 

bereiden en haalt hierdoor faalkosten uit het project die normaal gesproken pas 

in de uitvoering tot uiting komen. De planning wordt beter bewaakt. en mijlpalen 

zijn makkelijker te halen op deze manier.  
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