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Voorwoord
Voor u ligt het eindrapport van het afstudeeronderzoek getiteld ‘strategische bouwlogistiek’. In het
onderzoek worden mogelijke oplossingen aangedragen voor het verhogen van de efficiëntie van het
bouwlogistieke proces. Het afstudeeronderzoek betreft het laatste onderdeel van de Hbo-opleiding
bouwkunde aan Avans hogeschool te Tilburg, en valt binnen het uitstroomprofiel bouwtechnisch
ontwerpen.
In opdracht van BAM Bouw en Techniek regio Zuid hebben we gedurende de afstudeerperiode een
onderzoek uitgevoerd naar efficiëntie verhogende logistieke methodieken. Met het onderzoek hopen
wij een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de insteek van bouwlogistiek en de toepassing
hiervan binnen het projectteam.
Ons afstudeeronderzoek is mede mogelijk gemaakt door een aantal personen die ieder zijn of haar
eigen bijdrage hebben geleverd.
Allereerst willen wij de bedrijfsbegeleider Jasper van der Meer, projectleider bij BAM, bedanken voor
zijn actieve bijdrage aan- en begeleiding tijdens het onderzoek. Het initiatief voor een kritisch
onderzoek naar Smart Building Logistics werd door hem genomen.
Eveneens bedanken wij Jorre Wils, uitvoerder bij BAM, voor de praktische invulling van het
onderzoek. Hij maakte het mede mogelijk om onderdelen uit het onderzoek te vertalen naar de
praktijk.
Voor de begeleiding vanuit de academie bedanken wij Moniek Heitbrink, onze afstudeerbegeleidster
gedurende het afstuderen, voor het geven van zeer kritische en bruikbare feedback op het
afstudeeronderzoek.
Ten slotte bedanken wij Joop de Zwart voor zijn begeleiding tijdens het LEAN-atelier, waaraan
deelgenomen is tijdens de afstudeerfase.
Dankzij bovengenoemde personen en natuurlijk alle personen die op een andere manier bijdrage
hebben geleverd aan het onderzoek, hebben wij het afstudeeronderzoek tot een mooi resultaat
kunnen brengen.

Mark Lepelaars en Laurent Remeijsen
Tilburg, 18 juni 2015
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Samenvatting
Logistiek betreft een belangrijk onderdeel van het bouwproces en is daarbij ook voor een groot deel
verantwoordelijk voor de totale bouwkosten. In vergelijking met andere sectoren loopt de bouw
enorm achter wat betreft efficiëntie op het gebied van logistiek. De drukkende economische
toestand in de bouwsector en de verplaatsing van de bouw naar binnenstedelijk gebied heeft veel
partijen doen inzien dat het bouwlogistieke proces efficiënter uitgevoerd kan en moet worden. Door
dit proces op een alternatieve wijze uit te voeren kan er een hogere efficiëntie bereikt worden op
projectniveau.
Als grootste bouwbedrijf van Nederland kon de Koninklijke BAM groep niet achterblijven op dit
gebied. Daarom werd er in samenwerking met logistieke partij UTS een concept genaamd Smart
Building Logistics (SBL) ontwikkeld. Echter, binnen de regio Zuid was er nog nooit gewerkt met het
concept SBL. Binnen de Koninklijke BAM groep resulteerde SBL in zeer uiteenlopende resultaten
waardoor meningsverschillen over de succesfactor van het concept ontstonden. Deze situatie leidde
tot de volgende onderzoeksvraag:
“Welke logistieke methoden kunnen worden toegepast om een bouwproject zo efficiënt mogelijk te
laten verlopen en hoe kan BAM Bouw en Techniek regio Zuid dit vertalen naar een logistiek plan voor
het project The Student Hotel?”
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er onder andere literatuuronderzoek gedaan naar de
traditionele uitvoering van bouwlogistiek, om zo inzichtelijk te stellen waar verspillingen optreden.
Uit dit onderzoek is duidelijk geworden dat onvoldoende management van het logistieke proces de
oorzaak is van de inefficiënte uitvoering hiervan. De directe gevolgen van onvoldoende
procescoördinatie betreffen tijdverlies en lage productiviteit op de bouwplaats. De onderzochte
bouwlogistieke marktontwikkelingen, waarbij de logistiek wordt uitbesteed, bieden in theorie
aanzienlijke voordelen en verhoging van efficiëntie ten opzichte van de traditionele uitvoering.
Echter, de succesfactor van de logistieke methoden wordt bepaald door de manier waarop deze is
afgestemd op een specifiek project. De verschillende oplossingen kunnen niet blindelings worden
toegepast op bepaalde projecten en een uitgebreide voorbereiding is noodzakelijk voor een
succesvol resultaat. Daarbij heeft de uitgebreide voorbereiding zowel betrekking op het maken van
een keuze voor een logistieke methode als op de uitvoering en de organisatie hiervan.
Ter optimalisatie van het logistieke proces is er ook gekeken naar de huidige projectorganisatie van
BAM om inzichtelijk te stellen welke veranderingen hierin konden leiden tot verhoogde efficiëntie.
Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat er verschillende op- en overslagmomenten plaatsvinden
die niet bijdragen aan het logistieke proces en dus voor inefficiëntie zorgen. Deze onnodige op- en
overslagmomenten zijn te wijten aan het gebrek aan voorbereiding van het bevoorradingsproces van
de bouwplaats. Wanneer voor aanvang van de uitvoering bekend is welke materialen waar en
wanneer benodigd zijn kunnen deze logistieke stromen vooraf uitgedacht worden en tijdens het
proces beheerst worden.
Uit het gedane onderzoek blijkt dat er nog te weinig informatie en kengetallen beschikbaar zijn om
een onderbouwde uitspraak te doen over de exacte kosten en baten van uitbesteding van logistiek.
Wanneer dit inzicht er is, kan het volledige logistieke proces uitbesteed worden, en kunnen de
kosten verdeeld worden onder de verschillende belanghebbende partijen. Hierdoor kan de grootste
sprong gemaakt worden wat betreft efficiëntie van bouwlogistiek. Er wordt dan ook aanbevolen om
een vervolgonderzoek in te stellen waarbij inzicht wordt verkregen in het de logistieke kosten.
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Summary
Logistics is an important part of the construction process and therefore also largely responsible for
the overall construction costs. Compared to other sectors the Architecture, Engineering and
Construction (AEC) industry lacks the development, in terms of efficiency, regarding logistics. Many
parties recognize that the construction logistics process (clp) can and must be implemented more
efficiently. This is caused by the oppressive economic situation in the (AEC) industry combined with
the shift to urban areas, concerning construction. By carrying out this process in a different way, a
higher overall efficiency can be achieved.
As the largest construction company in the Netherlands, Royal BAM Group couldn’t ignore this fact.
As a result, in cooperation with logistics party UTS, a concept called ‘Smart Building Logistics’ (SBL)
was developed. However SBL has never been implemented at BAM Bouw en Techniek regio Zuid.
Within the Royal BAM Group, the use of SBL lead to very different outcomes, resulting in
disagreements about the rate of success. This situation led to the following research question:
"What logistical methods can be applied to carry out a construction project as efficient as possible,
and how can BAM Bouw en Techniek regio Zuid translate this into a logistics plan regarding the
project called: The Student Hotel?"
In order to answer this question, a theoretical research was conducted, to highlight the weak points
in the traditional approach of the clp. This study showed that inadequate management of the
logistics process is the cause of the lack in efficiency. The direct consequences of insufficient process
coordination relate to delays and low productivity on the construction site. Recent developments
concerning clp, in which the logistics is outsourced, theoretically offer considerable advantages and
show an increase of efficiency compared to the traditional approach. However, the success rate of
the logistic methods is determined by the way it is adjusted to a specific project. Different solutions
can’t be, blindly applied to different projects and therefore an extensive preparation for a successful
outcome is necessary. Preparation relates to the following: making a choice for a logistics method
and the content of its organization.
To make clear which changes in the current project organization of BAM could lead to gaining
efficiency, a business case study was conducted. This study concluded that several storage and
transshipment moments, which do not contribute to the logistics process, still occur and therefore
result in a lack of efficiency. These unnecessary storage and transfer times are due to the lack of
preparation in the procurement process of the construction site. When, prior to the construction
practice, it is known which materials are needed when and were, the logistic flows can be controlled
during the process.
The research that was conducted, shows that there is still too little information available to make an
informed judgment on the exact costs and benefits on outsourcing logistics. When this insight is
gained, the entire logistics process can be outsourced and the costs can be divided among the
various stakeholders. This ensures the greatest increase of efficiency, in terms of construction
logistics. It is therefore recommended to set up a follow-up study, which will provide insight into the
logistics costs component.

V

VI

Inhoud
Informatiepagina ...................................................................................................................................... I
Voorwoord ............................................................................................................................................. III
Samenvatting.......................................................................................................................................... IV
Summary ................................................................................................................................................. V
1. Inleiding ............................................................................................................................................... 1
1.2 Onderzoeksvragen......................................................................................................................... 2
1.3 Doel ............................................................................................................................................... 2
1.4 Opdrachtformulering .................................................................................................................... 4
1.5 Wijze van onderzoek ..................................................................................................................... 4
2. Bouwlogistiek ...................................................................................................................................... 5
2.1 Logistiek in de bouw ...................................................................................................................... 5
2.2 Bouwlogistieke marktontwikkelingen ......................................................................................... 10
2.2.1 Smart Building Logistics ........................................................................................................ 10
2.2.2 Alternatieve bouwlogistieke marktontwikkelingen ............................................................. 12
2.2.3 Aandachtspunten bouwlogistieke marktontwikkelingen .................................................... 14
2.3 Vergelijking traditionele bouwlogistiek versus bouwlogistieke marktontwikkelingen............... 15
2.4 Samenvatting en conclusies ........................................................................................................ 16
3. Logistieke organisatiestructuur BAM Bouw en Techniek regio Zuid................................................. 17
3.1 Onderdelen binnen de value stream........................................................................................... 18
3.2 Current State ............................................................................................................................... 20
3.3 Future State ................................................................................................................................. 22
3.4 Conclusies en aanbevelingen ...................................................................................................... 23
4. Succesfactoren bouwlogistieke methoden ....................................................................................... 25
4.1 Leveren middels een hub ............................................................................................................ 25
4.2 Leveren op plaats van verwerking............................................................................................... 28
4.3 Afvalretour .................................................................................................................................. 29
4.4 Samenvatting en conclusies succesfactoren ............................................................................... 30
5. Vertaling naar praktijk ....................................................................................................................... 31
5.1 Projectkenmerken TSH ................................................................................................................ 31
5.2 Succesfactoren bouwlogistiek TSH .............................................................................................. 33
6. Conclusies .......................................................................................................................................... 35
7. Aanbeveling ....................................................................................................................................... 37
8. Figuren- en tabellenlijst ..................................................................................................................... 39
Literatuurlijst ......................................................................................................................................... 40

VII

1. Inleiding
Hoewel niet exact bekend is voor welk percentage logistiek verantwoordelijk is binnen de totale
bouwsom, blijkt uit de praktijk dat logistiek een groot aandeel heeft binnen het bouwproces. Deze
onwetendheid is te wijten aan onvoldoende onderzoek en aandacht op het gebied van
bouwlogistiek. In vergelijking met andere sectoren loopt de bouw enorm achter wat betreft
efficiëntie op het gebied van logistiek (Faber, 2013).
Factoren als de economische crisis, verplaatsing van bouw naar binnenstedelijk gebied en hogere
eisen van opdrachtgevers zorgen voor een verhoging van de druk op de bouwsector. Daarnaast
wordt het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) – waarbij aandacht wordt besteed aan
economisch, ecologisch en sociaal gebied – van steeds hoger belang in de bedrijfscultuur
(Rijkswaterstaat, 2013). De combinatie van het verhoogde belang van MVO en de onder druk
staande sector zorgen er voor dat bedrijven gaan inzien dat verandering noodzakelijk is (Linde, 2013).
Sinds een aantal jaar zijn verschillende partijen bezig met een optimalisatieslag van het totale
bouwproces waarbij bouwlogistiek één van de aandachtspunten betreft.
Partijen als logistiek dienstverleners en bouwmaterialengroothandels zien kansen in de optimalisatie
van bouwlogistiek en spelen hier op in door een logistiek concept aan te bieden aan bouwbedrijven
(Platform logistiek in de bouw , 2015).
Koninklijke BAM groep NV betreft een internationaal bedrijf met een leidende positie dat in alle
sectoren van de bouw actief deelneemt. Het bedrijf is opgedeeld in werkmaatschappijen die in de
sectoren Bouw & Techniek, Infra, Vastgoed en Publiek-private opereren. Als grootste bouwbedrijf
van Nederland heeft de Koninklijke BAM groep ook ingespeeld op de veranderingen binnen de
sector. In samenwerking met logistieke partij UTS heeft BAM het concept genaamd Smart Building
Logistics (SBL) ontwikkeld waarmee een aanzet tot verhoogde efficiëntie van bouwlogistiek gedaan
werd. Het afstudeerwerk wordt uitgevoerd in opdracht van BAM Bouw en Techniek regio Zuid,
onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV.
BAM Bouw en Techniek regio Zuid ziet ook in dat verandering op het gebied van logistiek vele
voordelen kan bieden en wil hier dus meer aandacht aan gaan besteden. Echter, binnen deze regio is
er tot op heden nog nooit gewerkt met het concept SBL. Wel is bekend dat er binnen de Koninklijke
BAM groep zeer uiteenlopende resultaten mee zijn behaald en dat de meningen over de succesfactor
van het concept verdeeld zijn. Om deze reden vraagt de regio Zuid om een objectief onderzoek naar
SBL en wil men weten of het interessant is om het concept toe te passen op het nieuw te realiseren
project TSH te Eindhoven. The Student Hotel (TSH) richt zich op tijdelijke huisvesting en
accommodatie voor (internationale) studenten die voor korte tijd huisvesting nodig hebben. Het
hotel heeft een totale capaciteit van 320 standaard kamers en 80 suites.
Gedurende het onderzoek naar SBL is geconcludeerd dat het concept zichzelf beperkt tot slechts
enkele mogelijkheden op het gebied van bouwlogistiek. Op basis hiervan is besloten om het
onderzoek uit te breiden naar bouwlogistiek in bredere zin, naast SBL er dus zijn ook alternatieve
bouwlogistieke methodieken onderzocht. Voor verder toelichting hierop wordt verwezen naar
hoofdstuk 2.2 Bouwlogistieke marktontwikkelingen. Om de uitwerking van toekomstige logistieke
plannen te kunnen vereenvoudigen is er een handreiking opgesteld. Door het schrijven van een
logistiek plan voor nieuwbouwproject TSH Eindhoven wordt getoetst of de handreiking voldoende en
juiste informatie bied om er mee te werken.
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De probleemstelling van het onderzoek die uit de inleiding opgemaakt kan worden luidt als volgt:
“Het is onduidelijk welke logistieke methoden kunnen worden toegepast om een bouwproject zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen en hoe BAM Bouw en Techniek deze methode kan vertalen naar
een logistiek plan voor het project The Student Hotel.”

1.2 Onderzoeksvragen
De probleemstelling wordt omgeschreven naar de volgende hoofdvraag:
“Welke logistieke methoden kunnen worden toegepast om een bouwproject zo efficiënt mogelijk te
laten verlopen en hoe kan BAM Bouw en Techniek dit vertalen naar een logistiek plan voor het
project The Student Hotel?”
Om de bovenstaande hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn een acht tal deelvragen opgesteld.
Deze deelvragen worden in onderstaande volgorde beantwoord in dit rapport, zie Figuur 1.
Deelvragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Wat is logistiek?
Hoe ziet traditionele bouwlogistiek er uit?
Wat is Smart Building Logistics?
Welke alternatieve bouwlogistieke methoden zijn er?
Hoe zien de projectorganisatie en de werkwijze van BAM Bouw en Techniek er uit op het
gebied van logistiek?
6. Wat bepaalt de succesfactor van een bouwlogistieke methode?
7. Wat zijn de kenmerken van het project ‘The Student Hotel’?
8. Hoe kunnen de bevonden logistieke succesfactoren worden vertaald naar een logistiek plan
voor een specifiek project?

1.3 Doel
Het onderzoek heeft als doel het verkrijgen van de benodigde kennis en inzicht om bouwlogistiek –in
tegenstelling tot traditionele bouwlogistiek– volgens een efficiënte en doordachte wijze uit te
voeren. Er is namelijk sterke behoefte naar verhoging van de efficiëntie van logistiek vanwege
verschillende redenen. Zo levert de verhoging van efficiëntie van een proces altijd positieve
resultaten op het gebied van geld en tijd op wat de marktpositie van het bedrijf versterkt. Daarnaast
zorgt efficiënte bouwlogistiek er voor dat er beter voldaan kan worden aan de wensen van de steeds
kritischer wordende klant. Verder draagt de procesverbetering bij aan een positieve bijdrage aan de
maatschappij wat goed past binnen de MVO-gedachte van de Koninklijke BAM groep.
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Figuur 1 opzet afstudeeronderzoek
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1.4 Opdrachtformulering
De afstudeeropdracht betreft een onderzoek naar de succesfactoren van innovatieve bouwlogistiek
en de strategische toepassing hiervan. Toetsing van de toepasbaarheid geschiedt door middel van
het schrijven van een logistiek plan voor nieuwbouwproject ‘The Student Hotel’ te Eindhoven.

1.5 Wijze van onderzoek
Het afstudeeronderzoek bestaat uit een gedeelte onderzoek, voorstel en toetsing, zie Figuur 1 opzet
afstudeeronderzoek. De onderzoeksfase bevat het literatuuronderzoek naar logistiek en BAM. Dit
literatuuronderzoek wordt aangevuld met informatie die is verworven uit de praktijk door middel
van gesprekken en interviews. Door de resultaten en conclusies uit het onderzoek te analyseren kan
in het gedeelte voorstel de succesfactor worden bepaald. Dit voorstel is in de vorm van een
handreiking waarin de succesfactoren van bouwlogistieke methoden en de strategische toepassing
hiervan worden omschreven. Het voorstel zal in de praktijk worden getoetst door een logistiek plan
te schrijven voor het nieuwbouwproject TSH te Eindhoven. Aan de hand van deze praktijktoetsing
kan worden bepaald of de handreiking voldoende en de juiste informatie biedt om een gedegen
logistiek plan op te stellen.
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2. Bouwlogistiek
In dit hoofdstuk wordt bouwlogistiek vanuit een breed perspectief geanalyseerd. Eerst wordt
traditionele bouwlogistiek omschreven waarbij de verschillende onderdelen hiervan aan bod komen.
Het doel hiervan betreft het inzichtelijk stellen van waar inefficiëntie optreedt. Vervolgens wordt er
een praktijkonderzoek naar tijdverspilling op de bouwplaats behandeld waarin de mate van
verspilling omschreven wordt. Naar mate het hoofdstuk vordert worden er verschillende
bouwlogistieke marktontwikkelingen besproken om inzichtelijk te stellen welke oplossingen er reeds
bedacht zijn voor het verhogen van de efficiëntie. Hieruit volgt een vergelijking met de traditionele
wijze waarna de conclusies van het onderzoek volgen.

2.1 Logistiek in de bouw
Logistiek kan worden omschreven als het managementproces van goederen- en bijbehorende
informatiebewegingen. Onder goederenbewegingen zijn drie verschillende vormen, genaamd
transformatieprocessen te categoriseren. Deze processen zorgen allen voor de wijziging van een
bepaalde eigenschap van goederen.
Transformatie naar plaats omvat alle bewegingen die zorgen voor een plaats wijziging van de
goederen. Transformatie naar aard omvat de transformatie van een uitgangsmateriaal als een
halffabricaat of grondstof naar een eindproduct. Binnen een assemblagelijn vindt dus ook een
goederenbeweging plaats. Transformatie naar plaats en/of aard gaat altijd gepaard met een
transformatie naar tijd (Meer, 2006).
Deze transformaties beginnen bij de ontwikkeling van een bepaald materiaal of product en eindigen
wanneer het product bij de klant is afgeleverd. Door deze transformaties te managen kunnen de
juiste materialen op de juiste locatie en tijd, tegen optimale kosten geleverd worden. Naast het
leveren van materialen valt het ophalen van te retourneren materialen ook onder logistiek. In de
bouwsector betreft dit vaak verpakking,- transport en afvalmateriaal.
De stroom van personen op en rondom de bouwplaats kan op een soortgelijke wijze gemanaged
worden als goederenstromen, deze is echter buiten beschouwing gelaten in het onderzoek.
De informatiestromen die gepaard gaan met de verschillende goederenbewegingen kunnen zowel
van interne als uit externe bron afkomstig zijn. De interne informatie komt voort uit de
werkzaamheden binnen de organisatie en externe informatie wordt uit de omgeving van de
organisatie vergaard. Deze informatie wordt zowel intern als extern gedeeld met belanghebbende
partijen. (Snijders & Bast, 2012)
Het projectteam dat zich bezig houdt met de realisatie van een specifiek project voert onderling de
interne communicatie. Deze interne informatiestromen worden met de juiste personen binnen de
organisatie gedeeld en mogelijk aangevuld. Partijen als de architect, leveranciers en transporteurs
worden door middel van externe informatiestromingen van de juiste gegevens voorzien. Figuur 2
geeft de verschillende informatiestromen binnen het proces weer. De bliksemvormige pijlen geven
een digitale informatiestroom weer en de normale pijlen een analoge informatiestroom. Uit het
schema wordt duidelijk dat de informatieverstrekking het meest intens is tijdens de
inkoopgesprekken en opdrachtvorming.
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Bij bouwlogistiek wordt de aanvoer van bouwmaterialen en afvoer van afval gezien als transformatie
naar plaats.
Bouwlogistiek is een van de belangrijkste elementen van een bouwproject vanwege het feit dat het
er zonder de levering van materialen geen gebouw gerealiseerd kan worden. Daarbij heeft het
proces invloed op de totale projectduur en de totale bouwsom van een project (Snijders & Bast,
2012).
Onder ‘traditionele bouwlogistiek’ wordt de uitvoeringswijze van bouwlogistiek verstaan die in het
nabije verleden werd toegepast. De crisis heeft de bouwsector onder druk gezet waardoor men er
zich langzaam bewust van werd dat verandering noodzakelijk was (Linde, 2013). In de volgende tekst
is een uiteenzetting gedaan van hoe het traditionele bouwlogistieke proces uitgevoerd wordt. Hierbij
worden alle logistieke aspecten die een rol spelen toegelicht. Deze aspecten betreffen (1)
management, (2) transport van de leverancier naar de bouwplaats, (3) transport van en naar de
verwerkingsplek en (4) tijdverlies traditionele bouwlogistiek.

Figuur 2 informatiestromen distributie bouwmaterialen

Management
Vanwege de grote invloed die logistiek op het totale bouwproces heeft zou verwacht worden dat er
vooraf veel aandacht besteed wordt aan de voorbereiding van dit proces. Echter, uit de praktijk blijkt
dat er zowel voor, als tijdens de uitvoering weinig energie gestoken wordt in het managen van
logistiek. (Sullivan, Barthorpe, & Robbins, Construction industrie: traditonal approach to logistics,
2010).
De geringe werkzaamheden die aan de voorbereiding van een traditionele uitvoering van logistiek
gerelateerd zijn, vertalen zich in een materiaal- en materieelplan. Dit plan wordt door de
werkvoorbereiding opgesteld met als doel inzichtelijk te stellen welke benodigdheden waar en
wanneer op de bouwplaats aanwezig moeten zijn. Echter, dit plan bevat nooit alle benodigdheden
maar slechts de meest essentiële bouwdelen zoals beton, prefab elementen en kozijnen.
Dit komt gedeeltelijk voort uit het feit dat deze materialen allen een levertijd hebben van
bijvoorbeeld zes weken of vele weken van tevoren besteld moeten worden. Deze materialen worden
dus vooraf door de inkoper ingekocht (Realisatie, 2012).
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Andere materialen dienen tijdens de uitvoering door de uitvoerder besteld te worden. Deze
bestellingen worden doorgaans gedaan bij vele verschillende leveranciers waardoor er zeer veel
materiaalleveringen op de bouwplaats zullen plaatsvinden. Verder is het gebruikelijk dat de
samenwerkende bouwmaterialengroothandels zoals bijvoorbeeld Destil en Stiho bijna dagelijks
kleine leveringen op de bouwplaats doen. Deze vele ongecoördineerde leveringen zorgen voor
procesverstoringen en grote inefficiëntie.
Vaak worden de materialen met een lange levertijd te vroeg geleverd en kunnen deze dus niet
meteen verwerkt worden. Dit betekent dat de materialen tijdelijk dienen te worden opgeslagen op
de bouwplaats (Sullivan, Barthorpe, & Robbins, Managing Construction Logistics, 2010).
Vaak is het op een traditionele, binnenstedelijke bouwplaats het geval dat er nauwelijks ruimte
beschikbaar is om deze materialen op te slaan waardoor er materiaalvoorraden over de hele
bouwplaats verspreid liggen. Bouwmaterialen die los op een bouwplaats zijn opgeslagen zijn zeer
kwetsbaar voor schade, vermissing en diefstal. De huidige praktijksituatie laat zien dat partijen zelf
verantwoordelijk zijn van de bevoorrading van de werkplek. Dit gebeurd veelal in het eerste half uur
van de werkdag waardoor extra veel transportstromen ontstaan en er minder productie wordt
gemaakt.
Transport van de leverancier naar de bouwplaats
Binnen een traditioneel bouwproces wordt weinig aandacht besteed aan de levering van materialen
en alleen de laatste etappe van het leveringsproces wordt als belangrijk beschouwd. Tegenwoordig
worden veel bouwspecialisaties uitbesteed. Deze onderaannemers zijn zelf verantwoordelijk voor de
levering van hun materiaal wat betekent dat er geen algehele controle over de bevoorrading van de
bouwplaats mogelijk is. Dit zorgt voor ongecoördineerde leveringen die op hun beurt weer zorgen
voor procesverstoringen, problemen met opslag en grote inefficiëntie. Figuur 3 en Figuur 4 geven de
ongecoördineerde transportstromen weer. Om de leveringen op de bouwplaats toch enigszins te
kunnen controleren stellen veel uitvoerders een vast tijdstip voor levering als voorwaarde. Uit de
praktijk blijkt dat dit niet werkt aangezien leveranciers te maken hebben met variërende
verkeersdrukte en hun rijtijd dus niet exact kunnen bepalen. Om het bepaalde tijdstip toch te kunnen
halen vertrekken leveranciers ruim op tijd waardoor ze vaak vroegtijdig op locatie aanwezig zijn.
Vanwege de strenge eisen van de uitvoerder zijn chauffeurs vervolgens genoodzaakt om buiten de
bouwplaats te wachten of rondjes om de bouwplaats heen te blijven rijden.
Deze poging om de logistiek te managen heeft dus voor de bouwplaats zelf voordelen, maar zorgt
voor vele nadelen en overlast op het omliggende gebied. (Sullivan, Barthorpe, & Robbins,
Construction industrie: traditonal approach to logistics, 2010)

Figuur 4 ongecoördineerde transportstromen

Figuur 3 ongecoördineerde transportstromen Bron:
Jellema 12B Uitvoeren
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Transport van en naar de verwerkingsplek
Een groot deel van de werkzaamheden wordt tijdens de uitvoering uitbesteed aan partijen die
gespecialiseerd zijn in de vervaardiging van een specifiek bouwdeel. Deze onderaannemers zijn
evenals het eigen personeel van de hoofdaannemer zelf verantwoordelijk voor de bevoorrading van
hun werkplek. Het is hierbij gebruikelijk dat het eerste half uur van de werkdag verloren gaat aan
transport van materialen van de opslag naar de verwerkingsplek. Deze werkzaamheden worden vaak
uitgevoerd door de vaklieden zelf, die vaak overbetaald, overgekwalificeerd, ongemotiveerd, niet
getraind en slecht uitgerust zijn om deze taken uit te voeren (Sullivan, Barthorpe, & Robbins,
Construction industrie: traditonal approach to logistics, 2010). Daarbij komt dat deze stroom
ongecoördineerd verloopt waardoor er opstoppingen bij bijvoorbeeld de bouwlift ontstaan.
Naast de toevoer van bouwmaterialen zijn de vaklieden ook zelf verantwoordelijk voor het afvoeren
van de door hun geproduceerde restproducten en afvalstoffen. Er gaat dus ook veel tijd verloren aan
het transporteren van deze restproducten
Tijdverlies traditionele bouwlogistiek
Uit een onderzoek, uitgevoerd door het Britse consultancy bureau genaamd Lloydmasters (Sullivan,
Barthorpe, & Robbins, Managing Construction Logistics, 2010), wordt duidelijk hoeveel effectieve tijd
er verloren gaat op de bouwplaats. Het onderzoek gaat in op de door vaklieden gespendeerde tijd
aan verschillende taken gedurende de dag. Tijdens het onderzoek zijn er vijf projecten onderzocht
waarbij een traditionele vorm van logistiek werd toegepast. Hier werd de tijdsbesteding van de
aanwezige vaklieden gemonitord.
Het onderzoek onderscheidt vier verschillende activiteiten waarvan alle werkzaamheden die direct
bijdragen aan het bouwproces worden omschreven als ‘bouw activiteiten’. De overige drie
activiteiten worden omschreven als semi-productief aangezien ze geen directe toegevoegde waarde
leveren. Semi-productieve werkzaamheden bestaan uit activiteiten waarvoor geen specifieke kennis
of vakmanschap benodigd is zoals het opruimen en bevoorraden van de bouwplaats. Op een
traditionele bouwplaats zijn vaklieden zelf verantwoordelijk voor dergelijke semi-productieve
activiteiten. Dit betekent dat een deel van hun werkzaamheden dus niet leidt tot vordering van het
te realiseren bouwwerk.
De omschreven activiteiten betreffen:
 Bouw activiteiten
 Het verwerken van materiaalleveringen
 Schoonmaakactiviteiten
 Het wachten op bouwmaterialen
 Semi-productieve activiteiten (verwerken van materiaalleveringen + schoonmaakactiviteiten)
Het onderzoeksinstituut geeft zelf aan dat bepaalde parameters omtrent de werkzaamheden
onmeetbaar zijn. Er kan namelijk niet aangenomen worden dat er gedurende de tijd die omschreven
staat als ‘bouwactiviteiten’ daadwerkelijk volledige efficiëntie behaald wordt. Zaken als persoonlijke
inzet, motivatie en punctualiteit spelen een rol bij de mate van efficiëntie van de werkzaamheden.
In de uitwerking (Tabel 1)van het onderzoek wordt er een voorbeeld gegeven waarin de productieveen semi-productieve werkzaamheden zijn gekoppeld aan bedragen.
Het onderzoek gaat uit van een bouwwerk met een totale bouwsom van 25 miljoen waarvan 11
miljoen wordt besteed aan arbeid. Deze arbeid wordt vervolgens weer opgedeeld in de bedragen die
per activiteit bijdragen aan de totale arbeidssom.
Uit onderzoek blijkt dat 78% van de totale arbeid wordt besteed aan bouwactiviteiten waarbij de
overige activiteiten dus voor 22% verantwoordelijk zijn voor de totale arbeidskosten.
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Kostengebonden Tijdverdeling op de bouwplaats:
Totale bouwsom:
44% Arbeidskosten tov bouwsom:

25.000.000,00
11.000.000,00

Activiteiten
arbeid
bouw activiteiten
verwerken materiaalleveringen
schoonmaakactiviteiten
wachten op materiaal

Kosten €
Percentages %
11.000.000,00
100
8.580.000,00
78
1.430.000,00
13
220.000,00
2
770.000,00
7

semi productief: ²
² verwerking materiaalleveringen+schoonmaakactiviteiten

1.650.000,00

15

Tabel 1 kostengebonden tijdverdeling op de bouwplaats

Bij traditionele bouwlogistiek wordt te weinig geïnvesteerd in de voorbereiding van het bouwproces
en worden de logistieke stromen slecht gecoördineerd. Het gebrek aan voorbereiding en de beperkte
coördinatie tijdens het proces zorgen voor verstoringen. Zo worden veel bouwmaterialen last-minute
besteld waardoor het risico op verkeerde of te late leveringen vergroot wordt. Daarnaast is er geen
tijd meer om de vrachten te coördineren waardoor deze zo snel mogelijk op een willekeurig moment
worden geleverd op de bouwplaats. Bouwmaterialen worden vaak noodgedwongen opgeslagen op
de bouwplaats wanneer deze niet direct verwerkt kunnen worden. Vaak bied een dergelijke
bouwplaats niet de juiste middelen voor een gedegen opslag hiervan. Hiernaast is
bouwplaatspersoneel / vaklieden verantwoordelijk voor het transporteren naar de plaats van
verwerking en het afvoeren van afval. Deze activiteiten dragen niet direct bij aan de vordering van
het bouwproces en zijn als het ware procesverstoringen die resulteren in een lagere productiviteit.
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2.2 Bouwlogistieke marktontwikkelingen
Sinds een aantal jaar zijn verschillende bouwbedrijven bezig met een optimalisatieslag van het totale
bouwproces waarbij bouwlogistiek één van de aandachtspunten betreft (Rijkswaterstaat, 2013). Op
de volgende pagina’s worden verschillende concepten toegelicht die een positieve bijdrage kunnen
leveren aan de efficiëntie van bouwlogistiek. Het eerste concept dat wordt toegelicht betreft Smart
Building Logistics, wat mede aanleiding was voor het afstudeeronderzoek. Vervolgens worden
andere commerciële concepten behandeld.

2.2.1 Smart Building Logistics
Smart Building Logistics, afgekort SBL, is een concept dat in samenwerkingsverband van Bam en UTS
is ontwikkeld. Er wordt bij SBL een ketensamenwerking gevormd tussen een bouwpartij en een
logistieke partij. De logistiek omtrent het bouwproces wordt hierbij uit handen genomen door de
hierin gespecialiseerde partij (Benko, 2013).
Gedurende dit proces worden de logistieke stromen van- en naar de bouwplaats gecoördineerd
vanuit één distributiecentrum, een zogenaamde HUB. Hierbij gaan de transporten van leveranciers
naar de HUB in plaats van direct naar de bouwplaats. Afhankelijk van of de leverancier een
combinatielevering of een ticketlevering bij zich heeft wordt zijn vervolgactie bepaald (zie Figuur 5
voor een schematisering van SBL).
Bij een combinatielevering worden goederen van verschillende leveranciers gelost en opgeslagen in
de HUB. Deze HUB bevindt zich aan de rand van de stad op een goed gefaciliteerd terrein waardoor
de leverancier tijdwinst behaalt door betere bereikbaarheid en een geschiktere losplaats. Het
transport van de gecombineerde goederen naar de bouwplaats vindt pas plaats na afroep door de
aannemer en wordt afgeleverd op een verkeerstechnisch gunstig tijdstip buiten de spits. De
goederen worden altijd ‘just in time’ geleverd op de bouwplaats en vrachten rijden niet meer
onnodig met een lage beladingsgraad door de stad. De logistieke partij vervoert de goederen vanaf
de HUB naar de exacte verwerkingsplaats op de bouw.
Na levering van de goederen neemt de logistiek medewerker het reeds geproduceerd restmateriaal
mee retour naar de HUB waardoor lege retourvrachten worden geëlimineerd. Hier kan het
restmateriaal optimaal worden gescheiden wat resulteert in een hogere recycling graad en een
schonere bouwplaats. Doordat de logistieke handelingen uit handen worden genomen door de
logistieke partij kunnen de bouwplaats medewerkers zich volledig richten op hun eigen
werkzaamheden waardoor een kortere bouwtijd mogelijk is.
Bouwticketleveringen zijn leveringen die niet worden gelost op de HUB. De leveranciers van deze
goederen melden zich op de HUB en wachten daar op de afroep van de aannemer. Dit gaat veelal om
goederen die direct gelost en verwerkt worden op de bouwplaats zoals kanaalplaatvloeren, beton en
prefab elementen. Ook deze leveringen worden ‘just in time’ geleverd waardoor er geen
opstoppingen op de bouwplaats ontstaan.
Naast het managen van het vervoer van goederen wordt er tijdens het inkopen van materialen met
de leveranciers overlegd over de wijze van het verpakken van goederen. Door verpakkingseenheden
af te stemmen op de combinatieleveringen kan het aantal handelingen en de hoeveelheid
verpakkingsmateriaal worden beperkt. Voor een nadere toelichting op de voorbereiding van SBL
wordt verwezen naar bijlage B Voorbereidingen ten behoeve van de toepassing van SBL.
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Op de bouwplaats benodigd materiaal en materieel wordt minimaal 48 uur van tevoren door de
aannemer of onderaannemer besteld middels het opslagbeheersysteem van de logistieke partij.
Deze bestellingen worden door de logistieke partij samengevoegd in een combinatielevering en
daarbij wordt het bijpassende transportmiddel gekozen. Middels coderingen wordt op de
verschillende goederen aangegeven op welke locatie ze op de bouwplaats afgeleverd moeten
worden. Na samenstelling van de combinatielevering plant de logistieke partij het transport in.
SBL neemt met dit concept de logistieke aan- en afvoer van materialen over van hoofdaannemer en
onderaannemers. Daarmee wordt gezorgd voor structuur in de leveringen en een hogere
productiviteit van vaklieden.

Figuur 5 Smart Building Logistics
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2.2.2 Alternatieve bouwlogistieke marktontwikkelingen
Naast het concept van BAM en UTS zijn er ook andere marktpartijen die inspelen op de inefficiënte
bouwlogistiek. Bouwmaterialengroothandels zijn een belangrijke groep marktpartijen die hierin een
rol spelen. Zo hebben onder andere Destil en Raab Karcher een concept op de markt gebracht. Uit de
volgende tekst wordt duidelijk welke alternatieve bouwlogistieke concepten er toegepast kunnen
worden in het kader van verhoging van de efficiëntie van bouwlogistiek. Normaal gesproken leveren
de bouwmaterialengroothandels allerlei verschillende bouwmaterialen uit eigen voorraad aan op de
bouw in de vorm van één gecombineerde levering. Deze leveringen worden vaak naast de
vrachtwagen gelost en vervolgens is het aan de uitvoerende partij om het materiaal naar de
verwerkingsplek te transporteren.
Aangezien deze groothandels niet altijd alle materialen tegen de beste prijs kunnen leveren worden
er ook leveringen op de bouw gedaan door andere partijen. Beperkt logistiek management en
levering door verschillende partijen zorgt voor ongecoördineerde leveringen op de bouw.
Het concept dat de groothandels op de markt hebben gebracht biedt een oplossing voor het
transport naar de verwerkingsplek en de ongecoördineerde leveringen van andere partijen. De
bevoorrading van de bouwplaats wordt namelijk volledig uit handen genomen door de groothandel.
Zo zet de groothandel eigen personeel in voor het leveren van de goederen op de verwerkingsplek,
en het management van deze logistiek. Daarnaast neemt het de leveringen van andere partijen over
door de betreffende goederen eerst in eigen magazijn op te slaan. Na het leveren op de plaats van
verwerking wordt het afval mee retour genomen (Raab Karcher, 2015).
In grote lijnen lijkt het concept overeen te komen met SBL. Echter, een bouwmaterialengroothandel
beschikt over meerdere voordelen ten opzichte van een logistieke partij. Zo hoeft een
bouwmaterialenleverancier geen extra transportmateriaal in te zetten aangezien het eigen materiaal
ook op de bouwplaats geleverd wordt. Daarnaast is het magazijn perfect ingericht voor op- en
overslag van bouwmaterialen en is het transportmaterieel ook afgestemd op bouwmaterialen.
Verder heeft de bouwmaterialenleverancier een hoop kennis en ervaring op het gebied van het
bevoorraden van bouwplaatsen en de coördinatie hiervan. Het personeel hoeft dan ook niet opgeleid
te worden om de aanvullende taken te kunnen verrichten. Bouwmaterialenhandel Destil speelt op
een alternatieve wijze in op de vraag naar de verhoging van efficiëntie op het gebied van logistiek op
de bouw.
Destil is een leverancier die hoofdzakelijk bouwmaterialen van kleinere afmetingen op de bouw
levert. De leveringen die Destil dus op een traditionele bouwplaats brengt zijn al gebundelde
deelleveringen. Voor deze leveringen worden logistieke middelen met beperkte capaciteit ingezet en
is er in hun magazijnen geen ruimte voor materialen van andere leveranciers. Het is dus voor Destil
niet mogelijk om een dergelijk concept als LeanWorks(Raab Karcher) of Crossdocking (Stiho) aan te
bieden. Destil biedt daarentegen wel een innovatief leversysteem aan in de vorm van een digitale
voorraadcontainer gevuld met allerlei dagelijks benodigde bouwmaterialen. (van Roosmalen, 2012)
De container is gevuld met producten als afdichtingsmaterialen in de vorm van purschuim,
compriband etc. en bevestigingsmaterialen in de meest gangbare maten. De container is dus als het
ware een mini opslag van Destil op de bouwplaats zelf. Het innovatieve van de container zit het hem
echter niet in de container zelf maar het ordersysteem wat hierin verwerkt is.
Wanneer er een product uit de container genomen wordt dient dit geregistreerd te worden door
middel van het scannen van de barcode die op het product aanwezig is. Zo hebben zowel de
uitvoerder als Destil zelf inzichtelijk welke producten wanneer gebruikt zijn en kan Destil zijn
materialen zo efficiënt mogelijk bevoorraden. Onnodig grote voorraden van bijvoorbeeld schroeven
en dergelijke zijn hierdoor niet meer nodig en verder worden eventuele procesverstoringen
veroorzaakt door het wachten op materialen geëlimineerd.
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In hoofdstuk 2.1 Logistiek in de bouw werd door middel van een Brits onderzoek aangegeven hoeveel
effectieve tijd er verloren gaat op de bouwplaats. Met behulp van Tabel 2 is inzichtelijk gemaakt
welke besparingen er mogelijk zijn door middel van inzet van logistiek personeel voor de semiproductieve werkzaamheden. Er wordt hierbij puur gekeken naar de besparing op uurloon. Overige
besparingen als verkorte bouwtijd etc. worden buiten beschouwing gelaten. Aangenomen is dat
logistiek medewerkers evenveel tijd kwijt zijn aan werkzaamheden als schoonmaken en het
verwerken van materiaalleveringen.
Gegevens van BAM laten zien dat het uurloon van een vakman gemiddeld 45 euro bedraagt en dat
een logistiek medewerker 26 euro per uur kost. De inzet van deze goedkopere medewerkers zou dus
leiden tot een aanzienlijke directe kostenbesparing op de totale bouwsom.
Wanneer de inzet van logistiek medewerkers op de bouw zou leiden tot eliminatie van de uren
waarin vaklieden op hun materialen moeten wachten dan zou de besparing nog hoger zijn.
Tabel 2 geeft de kosten gebonden tijdverdeling op de bouwplaats weer.

Kostengebonden Tijdverdeling op de bouwplaats:
Totale bouwsom:
44% Arbeidskosten tov bouwsom:
Activiteiten
arbeid
bouw activiteiten
verwerken materiaalleveringen
schoonmaakactiviteiten
wachten op materiaal
semi productief: ²
uurloon vakman:
uurloon logistiek medewerker:
kostenbesparing personeel:
kostenbesparing door inzet logistiek medewerker: (1430000/100*57,78%)
Kostenbesparing door eliminatie wachttijd op materiaal: (7% arbeid)
kostenbesparing op totale bouwsom:

25.000.000,00
11.000.000,00
Kosten €
Percentages %
11.000.000,00
100
8.580.000,00
78
1.430.000,00
13
220.000,00
2
770.000,00
7
1.650.000,00
45,00 ¹
26,00 ¹
19,00
696.666,67
770.000,00
1.466.666,67

15
100
57,78
42,22
2,787
3,080
5,867

¹ op basis van gegevens BAM
² verwerking materiaalleveringen+schoonmaakactiviteiten
(uitvoerbaar door minder gekwalificeerd personeel)
Tabel 2 kostengebonden tijdverdeling op de bouwplaats

Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk welke besparingen de inzet van logistiek medewerkers zou
kunnen opleveren. De inzet van dit minder gekwalificeerd personeel zou een directe kostenbesparing
van bijna drie procent van de totale bouwsom opleveren. Voor het voorbeeldproject komt dit neer
op bijna zeven ton directe kostenbesparing opleveren.
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Ondanks dat de in Tabel 2 gepresenteerde percentages uit een betrouwbaar onderzoek afkomstig
zijn, kunnen deze in de praktijk niet een op een overgenomen worden. De percentages zijn namelijk
de gemiddeld genomen waarden van vijf verschillende projecten en kunnen dus sterk afwijken met
de werkelijke waarden bij een specifiek project. Daarnaast zijn er geen gegevens bekend per
vakdiscipline op de bouw, terwijl dat juist de benodigde informatie is.
Het aandeel aan logistiek per discipline tijdens een specifiek project kan alleen nauwkeurig bepaald
worden wanneer dit in de praktijk gemonitord wordt (Sullivan, Barthorpe, & Robbins, The cost
benefits of a consolidation centre, 2010).

2.2.3 Aandachtspunten bouwlogistieke marktontwikkelingen
Uit de analyse van de bouwlogistieke marktontwikkelingen blijkt dat de omschreven concepten,
theoretisch gezien, kunnen zorgen voor een aanzienlijke verhoging van de totale efficiëntie van het
bouwproces. Volgens de ontwikkelaars van zowel SBL als Stiho Crossdocking en Raab Karcher Lean
Works biedt hun concept een totaaloplossing voor de inefficiëntie en verspillingen binnen
bouwlogistiek. Echter, uit het gedane onderzoek blijkt dat de concepten niet altijd zo succesvol zijn
als de marktpartijen claimen. De concepten zijn allen nog relatief kort op de markt en bevatten
daardoor nog ‘kinderziekten’. De informatie die in onderstaande tekst aan bod komt is afkomstig uit
de gehouden interviews met verschillende partijen van BAM, die zowel SBL als andere
bouwlogistieke concepten hebben toegepast. Voor de interviews wordt verwezen naar bijlage E
Verslag bouwbezoek Sterrenbosch SSHN te Nijmegen en bijlage F Interview Mark Vos.
SBL richt zich alleen op voordelen bij het bouwen in binnenstedelijk gebied waar de verkeersituatie
complex is en er weinig tot geen opslagmogelijkheden zijn. Wanneer er sprake is van andere situaties
waar opslag op de bouwplaats bijvoorbeeld wel goed mogelijk is zou SBL een onnodige kostenpost
zijn. Daarnaast zijn er bij SBL nog een hoop onduidelijkheden over de inrichting van het proces,
aangezien de partij die de logistiek uit handen neemt ervaring en kennis mist op het gebied van
bouwlogistiek. Zo werd er tijdens één van de projecten van BAM, waar SBL toegepast werd, in de
begroting geen rekening gehouden met de maximale belasting van de bevoorradingsroute van het
gebouw. Daardoor was de logistieke partij uiteindelijk genoodzaakt om de palletleveringen op te
delen in drie aparte leveringen.
Wat betreft kosten biedt SBL nog geen goede oplossing aangezien de gemaakte kosten niet opwegen
tegen de kostenbesparing door toepassing van het concept.
Dit probleem ontstaat doordat de logistieke partij de logistiek van zowel de hoofd- als
onderaannemer uit handen neemt, en de kosten bij de hoofdaannemer in rekening brengt.
Vervolgens is de hoofdaannemer zelf verantwoordelijk voor het verdelen van de gemaakte logistieke
kosten tussen de verschillende partijen. Deze kosten zijn nauwelijks in te schatten waardoor er vaak
te lage bedragen betaald worden door de onderaannemers. Om dit probleem te kunnen tackelen
dienen er vooraf afspraken gemaakt te worden met onderaannemers wat betreft de
kostenverdeling. Ditzelfde kostenprobleem is aan de orde bij de overige marktontwikkelingen.
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2.3 Vergelijking traditionele bouwlogistiek versus bouwlogistieke marktontwikkelingen
In deze paragraaf wordt de vergelijking tussen de traditionele uitvoering van bouwlogistiek
vergeleken met een uitvoering van bouwlogistiek middels één van de omschreven concepten. Er is
hierbij bewust de keus gemaakt om de verschillende concepten niet apart toe te lichten vanwege de
vele overeenkomsten. Tabel 3 geeft door middel van steekwoorden weer wat de verschillen tussen
de twee vergeleken logistieke concepten zijn.
Bevindingen traditionele bouwlogistiek
De traditionele uitvoering van bouwlogistiek wordt slecht voorbereid en verder wordt het proces te
weinig gecoördineerd. Dit zorgt voor een chaotisch proces waarbij vele procesverstoringen optreden.
Zo worden veel bouwmaterialen pas tijdens de uitvoering besteld waardoor het risico van te late- en
verkeerde leveringen bestaat. Daarnaast kunnen de vrachten niet gecoördineerd worden waardoor
deze willekeurig op de bouwplaats aangeleverd worden. Vanwege het feit dat de leveringen
ongecoördineerd plaatsvinden, kan er geen rekening gehouden worden met de beschikbaar te
stellen opslagruimte. Vaak dienen bouwmaterialen noodgedwongen opgeslagen te worden op een
plaats op het bouwterrein die daar niet de juiste middelen voor biedt. De kans op beschadiging en
diefstal wordt hierdoor aanzienlijk groter. Vaak kunnen de materialen niet op de exacte opslagplaats
gelost worden waardoor het bouwplaats personeel verplicht is om deze naar een andere locatie te
transporteren. Naast het lossen van de vrachten is het bouwplaats personeel ook verantwoordelijk
voor het transport van de materialen naar de verwerkingsplek en de retour van reststoffen. Deze
activiteiten vallen niet onder de hoofdwerkzaamheden van het bouwplaats personeel en zijn dus
procesverstoringen die resulteren in een lage productiviteit en sterke inefficiëntie.
Bevindingen bouwlogistieke marktontwikkelingen
Een innovatieve vorm van bouwlogistiek is gebaseerd op een goede voorbereiding en coördinatie van
het proces waardoor maximale efficiëntie behaald kan worden. Dit zorgt voor een gestructureerd
proces waarbij vele malen minder sprake is van hinder en verstoringen.
Eén van de speerpunten betreft het vooraf inzichtelijk stellen en doen van bestellingen van
bouwmaterialen. Hierdoor wordt het risico op te late en verkeerde leveringen kleiner en ontstaat de
mogelijkheid tot het coördineren van de verschillende leveringen. De benodigde opslagruimte kan
vooraf afgestemd worden op de benodigde materialen waardoor de materialen te allen tijde onder
de juiste omstandigheden opgeslagen kunnen worden.
Dankzij de proces coördinatie kunnen de materialen ‘just in time’ geleverd worden waardoor er geen
hinder ontstaat door onnodig veel materiaal. Het transport op de bouwplaats wordt uit handen
genomen waardoor er geen procesverstoringen door logistiek meer optreden bij de vaklieden. Dit
alles resulteert in een hogere productiviteit ten opzichte van de traditionele bouwlogistiek; en zorgt
voor verhoging van de efficiëntie van het totale bouwproces.

Inkoop
Leverende partij
Materiaal leveringen
Transport bouwplaats
Retour reststoffen
Verantwoordelijke partij
Combinatie leveringen
Opslag bouwmaterialen
Productiviteit

Traditionele bouwlogistiek
Tijdens uitvoering
Leverancier
Ongecoördineerd
Vaklieden
Vaklieden
Hoofd- en onderaannemer
Nee
Bouwplaats
Laag

Innovatieve bouwlogistieke methode
Vóór aanvang uitvoering
Logistiek dienstverlener
Buiten spits, gecoördineerd
Logistiek medewerker
Logistiek medewerker
Logistieke partij
Ja
HUB/magazijn
Hoger

Tabel 3 verschillen tussen traditionele bouwlogistiek en innovatieve bouwlogistieke methoden
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2.4 Samenvatting en conclusies
Bouwlogistiek betreft het leveren van de materialen die benodigd zijn voor de uitvoering van een
bepaald bouwwerk. Deze materialen worden bij een leverancier besteld en worden vervolgens
vanuit daar getransporteerd naar de verwerkingsplek op de bouwplaats. Belangrijk is dat deze
leveringen zo min mogelijk hinder aan de omgeving toebrengen en zo efficiënt mogelijk uitgevoerd
worden.
Bouwlogistiek betreft dus een op zichzelf staand proces dat beheerst dient te worden om het goed te
kunnen laten verlopen. Uit de praktijk blijkt echter dat dit proces nog niet overal goed verloopt. Dit is
te wijten aan verschillende oorzaken.
De bouwbranche is van origine een conservatieve branche waarbij in het recente verleden de
gedachte heerste dat traditionele methodieken ook genoeg opleverden (Linde, 2013). Veel processen
werden daardoor niet doorontwikkeld en dus vaak op een inefficiënte wijze uitgevoerd.
Het leveringsproces van bouwmaterialen betreft één van de processen die nauwelijks verbeterd
werden ondanks dat logistieke methodieken binnen andere branches steeds werden aangescherpt.
Een mogelijke omschrijving van het begrip bouwlogistiek betreft: het managen en doen verrichten
van activiteiten die tot levering van materialen leiden. Uit de praktijk blijkt dat onvoldoende
management, of procesbeheersing, zorgt voor inefficiëntie binnen het proces. Daarnaast wordt de
uitvoering van het logistieke proces niet of nauwelijks voorbereid en moet er dus als het ware steeds
geïmproviseerd worden om de juiste materialen op de juiste plaats te krijgen.
De gevolgen van onvoldoende management en coördinatie van het logistieke proces zijn
ongecoördineerde leveringen op de bouw. Deze gevolgen vertalen zich in procesverstoringen. Deze
verstoringen zorgen vervolgens weer voor een lage productiviteit en tijdverlies op de bouwplaats,
wat een negatieve invloed heeft op de gehele uitvoering van een project. Daarnaast ondervindt de
omgeving vaak onnodig overlast van de bevoorrading van een bouwplaats in de vorm van
overmatige verkeersdruk.
Indirecte gevolgen van onvoldoende voorbereiding zijn overmatige afvalproductie en slechte
scheiding van afval.
Wanneer het logistieke proces vóór aanvang van de uitvoering intensief wordt voorbereid kunnen
alle bovenstaande gevolgen van onvoldoende management geëlimineerd worden. Dit zal zich uiten
in een hogere efficiëntie van het bouwlogistieke proces.
De bouwlogistieke marktontwikkelingen die behandeld zijn in het onderzoek bieden aanzienlijke
voordelen en verhoging van efficiëntie ten opzichte van traditionele bouwlogistiek. Echter, deze
concepten kunnen niet altijd succesvol worden toegepast omdat de te maken kosten hoog liggen en
niet in elke situatie terug te verdienen zijn. Om een succesvolle logistiek te implementeren moet er
dus eerst goed naar de project specifieke eigenschappen worden gekeken alvorens men een
bouwlogistieke methode kiest. Verder toelichting op de toepassing van logistieke concepten volgt in
hoofdstuk 4 Succesfactoren bouwlogistieke methoden.
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3. Logistieke organisatiestructuur BAM Bouw en Techniek regio Zuid
In dit hoofdstuk wordt de logistieke organisatiestructuur van BAM Bouw en Techniek regio Zuid
geanalyseerd. De analyse richt zich op het inkoop- en leveringsproces waarbij in kaart gebracht wordt
hoe dit proces in zijn werk gaat. De uitwerking hiervan is gedaan door middel van ‘Value Stream
Mapping’. Value Stream Mapping is afkomstig uit de auto-industrie en wordt hierin gebruikt als
hulpmiddel voor het implementeren van Lean Productie. Het doel van Lean betreft het creëren van
maximale waarde voor de klant met zo min mogelijk verspillingen in het proces (Sullivan, Barthorpe,
& Robbins, Value stream mapping, 2010).
Een Value Stream Mapping heeft als doel het inzichtelijk stellen en elimineren van stappen binnen
het proces die geen bijdrage leveren aan het doel van het proces. De ‘value stream’ van een product
is de stroom van alle handelingen die nodig zijn voor de productie en levering van de goederen aan
de klant (Rother & Shook, 2003). De analyse van een ‘value stream’ binnen het bouwproces wordt
gelimiteerd tot de laatste stap van het leveringsproces.
Binnen de procedure van de levering van goederen op de bouwplaats zijn dus twee varianten te
onderscheiden (Flapper, 2005):
1. Levering door een bouwmaterialen groothandel
2. Rechtstreekse levering vanuit de fabriek
De analyse stelt inzichtelijk welke functies, transformaties naar plaats en informatiestromingen zich
voordoen binnen de waarde stroom van het product. Om binnen het kader van het
afstudeeronderzoek te blijven is er voor gekozen om de stappen die nodig zijn voor de productie van
de materialen buiten beschouwing te laten.
Uit de analyse van de huidige ‘value stream’, de current state, volgt welke stappen binnen het proces
geen waarde toevoegen aan het proces en dus zorgen voor inefficiëntie binnen het proces. Het doel
van de analyse betreft het verhogen van de efficiëntie van het distributieproces door middel van het
elimineren van stappen binnen het proces die geen waarde toevoegen.
In de future state wordt omschreven en gevisualiseerd hoe deze ‘non value adding processes’
kunnen worden geëlimineerd. Vervolgens wordt hieruit de conclusie van de analyse afgeleid.
Voor verdere toelichting op de analysemethode en de uitwerking hiervan wordt verwezen naar
bijlage G Analyse BAM Bouw en Techniek.
Voor de uitwerking van de current- en de future state wordt verwezen naar de volgende paragraven.
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3.1 Onderdelen binnen de value stream
Het leveringsproces in het kort
Onderstaande tekst geeft een toelichting op de taken en werkzaamheden die de leden van het
projectteam van BAM uitvoeren om de juiste bouwmaterialen op de bouwplaats te krijgen. Tijdens
een projectteamvergadering is het proces toegelicht door de leden van het team waarna het
verwoord is in onderstaande tekst.
De bouwplaats leiding bestaande uit de projectleider, uitvoerder en werkvoorbereider zijn samen
met de inkoper verantwoordelijk voor de inkoop van de juiste materialen. Een groot deel van de
verschillende toe te passen materialen wordt geleverd door een bouwmaterialengroothandel.
Wanneer grote hoeveelheden van hetzelfde materiaal benodigd zijn die de groothandel niet in
voorraad heeft of tegen een hoger bedrag aanbiedt wordt er, wanneer mogelijk, rechtstreeks af
fabriek geleverd.
Eerst worden de belangrijkste benodigde materialen en de juiste hoeveelheden hiervan uit het
bestek afgeleid. Vervolgens worden er offertes aangevraagd bij verschillende partijen waar
onderhandelingsgesprekken uit volgen. Na het sluiten van een deal wordt de opdracht verstrekt en
het contract getekend. Om zeker te stellen dat de materialen tijdig geleverd worden geeft de inkoper
door op welke datum de materialen geleverd moeten worden. Vaak wordt deze datum bepaald door
de werkvoorbereiding en uitvoerder van het betreffende project. Het is gebruikelijk dat de gestelde
leverdatum vervroegd wordt aangegeven in het leverschema om het risico van een te late levering te
verkleinen. Na ontvangst van het leverschema plant de leverancier de gestelde datum in en
reserveert hiermee de gevraagde hoeveelheid materiaal.
Wanneer het materiaal verwerkt kan worden roept de uitvoerder de eerste vracht af door contact op
te nemen met het managementteam van de betreffende leverancier. Het managementteam geeft
vervolgens opdracht aan de afdeling magazijnbeheer om de materialen uit te geven. De materialen
worden dan geladen en door de transporteur naar de bouwplaats vervoerd. (Flapper, 2005) Figuur 6
en Figuur 7 geven dit proces schematisch en in chronologische volgorde weer.
Naast de vooraf vastgestelde leveringen worden er tijdens de uitvoering van een bouwproject ook
vaak verschillende materialen in kleine aantallen besteld door het projectteam. Deze materialen zijn
vooraf niet ingekocht dus worden een korte periode vóórdat ze benodigd zijn besteld bij een
groothandel die de betreffende materialen vervolgens zo snel mogelijk levert.

Figuur 6 procedure levering door bouwhandel
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Transformatie naar plaats binnen de Value Stream
Dit onderdeel omschrijft de material flow en omvat alle bewegingen die zorgen voor een plaats
wijziging van de goederen. De transformaties naar plaats binnen de value stream worden vanaf het
moment dat het product gereed is, onderzocht. Het transformatieproces begint dus aan het einde
van het productieproces en eindigt op de plaats van verwerking.
Door middel van Figuur 8 wordt inzichtelijk gesteld waar transformaties naar plaats optreden binnen
het logistieke proces.
Zoals eerder benadrukt wordt is hierbij niet gekeken naar de transformaties naar plaats die zich
voordoen tijdens het productieproces van het product. De eerste transformatie naar plaats betreft
het vervoeren van de goederen vanaf het einde van de productielijn tot aan het magazijn waarin de
materialen worden opgeslagen. De materialen worden hier voor een uiteenlopende tijdsduur
opgeslagen totdat er opdracht voor uitgifte van het materiaal wordt gegeven. De betreffende
materialen worden vervolgens vanuit het magazijn overgeladen in een vrachtwagen van de
transporteur. Wanneer de levering via een groothandel plaats vindt worden de goederen eerst hier
naartoe getransporteerd. Leveringen van verschillende fabrieken worden hier middels een
orderpicklijst gecombineerd en gereed gemaakt voor levering. Bij levering af fabriek vervalt deze stap
en worden de goederen rechtstreeks vanuit de opslag van de fabriek naar de bouwplaats vervoerd.
Hier worden de goederen naast de vrachtwagen van de transporteur gelost en overgedragen aan het
aanwezige personeel. Het bouwplaats personeel is vervolgens aangewezen om de goederen naar de
opslagfaciliteit op de bouwplaats te vervoeren. Hier worden de goederen vaak voor onbepaalde tijd
opgeslagen.
Wanneer de uitvoerder opdracht geeft tot het maken van een bepaald bouwdeel volgt de laatste
stap in het distributieproces. De goederen worden vanuit de opslag naar de plaats van verwerking
getransporteerd.

Figuur 7 procedure levering af fabriek

Figuur 8 transformaties naar plaats
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3.2 Current State
De tweede stap van het in kaart brengen van een organisatie door middel van Value Stream Mapping
betreft het visualiseren van de current state. Figuur 9 geeft de uitgewerkte Value Stream Map van de
levering van bouwmaterialen via een groothandel weer.
Het proces start zodra een bouwbedrijf opdracht heeft gekregen voor het realiseren van een
bouwwerk. Het aangewezen projectteam start het inkooptraject en dus start hier ook de value
stream. Deze partij wordt in het schema aangegeven onder de naam ‘bouwplaats’.
De value stream begint dus rechtsboven bij ‘bouwplaats’ en loopt vervolgens tegen de klok in door
tot aan ‘verwerking’.
Tijdens de beginfase van de value stream vinden er hoofdzakelijk informatiestromingen plaats. Na
de uitwisseling hiervan volgen de fysieke stappen in het proces die onder ‘material flow’ vallen. De
verschillende locaties die binnen de material flow vallen zijn weergegeven in een rechthoekige tekst
box. De overslagmomenten worden weergegeven door middel van zogenaamde heftruck symbolen.
Wegtransport wordt aangegeven middels het symbool van een vrachtwagen.
De verschillende gebruikte kleuren bij de heftruck- en vrachtwagen symbolen geven aan dat er
verschillende partijen verantwoordelijk zijn voor transport en overslag.
Vanwege het feit dat de value stream van een inkoopproces niet altijd gelijk verloopt zijn er geen
tijden aangegeven in het schema. Wel is aangegeven welke soorten tijd er met het proces gemoeid
gaan.
Op de volgende pagina is de uitgewerkte Value Stream Map van de levering van bouwmaterialen af
fabriek weergegeven in Figuur 10. De eerste fase van deze value stream is nagenoeg gelijk aan die
van levering middels een bouwmaterialengroothandel. Het verschil tussen de twee
leveringsvarianten zit hem hoofdzakelijk in de material flow. De levering af fabriek kent namelijk
geen tussenopslag in de vorm van een groothandel maar levert direct op de bouwplaats. Hierdoor is
er dus één overslag en één wegtransport minder binnen de value stream.

Figuur 9 Value Stream Map van levering middels een bouwmaterialengroothandel*
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*Voor toelichting op de gebruikte symbolen wordt verwezen naar bijlage I Value Stream Mapping symbols

Figuur 10 Value Stream Map van levering middels een bouwmaterialengroothandel*
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3.3 Future State
Wanneer we de twee vormen van leveringen met elkaar vergelijken dan kan gesteld worden dat
levering af fabriek gunstiger is vanwege minder opslag-, overslag- en transportmomenten. Echter,
niet alle materialen kunnen rechtstreeks af fabriek geleverd worden vanwege het feit dat bepaalde
bedrijven alleen aan groothandels leveren. Verder is de wijze van leveren via een
bouwmaterialengroothandel gunstiger wanneer kleine hoeveelheden benodigd zijn aangezien
verschillende materialen dan gecombineerd geleverd kunnen worden.
Beide Value Stream Maps geven het leveringsproduct van één specifieke levering weer. Tijdens de
uitvoering zullen deze value stream zich dus meerdere malen herhalen. Het leveringsproces af
fabriek zal zich waarschijnlijk het vaakst herhalen vanwege het feit dat het hier steeds gaat om één
specifiek materiaal. Leveringen via een bouwmaterialengroothandel bevatten verschillende soorten
materialen.
Uit bovenstaande tekst kan geconcludeerd worden dat beide vormen van levering gehandhaafd
moeten worden. Het is dus zaak om beide processen efficiënter te laten verlopen. Value Stream
Mapping doet dit middels het elimineren van ‘non value adding’ stappen in het proces die geen
waarde toevoegen, ook wel ‘non value adding processes’ genoemd.
In dit geval vindt er een overbodige overslag plaats van het bouwterrein naar de opslag op het
bouwterrein. De opslag van de materialen is ook overbodig. Deze twee stappen kunnen dus worden
geschrapt uit het proces. Deze eliminatie van stappen zorgt voor minder verloren manuren en
daarnaast hoeven er minder voorzieningen voor opslag te worden getroffen. De maatregelen die
benodigd zijn voor de eliminatie van deze stappen worden verder besproken in hoofdstuk 3.4
conclusies en aanbevelingen.
In de huidige situatie wordt de distributie van het materiaal vanaf de losplaats tot op de plaats van
verwerking door vaklieden uitgevoerd. Het feit dat deze personen specifieke kennis hebben voegt
geen waarde toe aan het proces. Dit kan dus geëlimineerd worden door minder gekwalificeerd
personeel in te zetten. De future state van de material flow kent dus geen overbodige overslagopslag- en transportbewegingen meer. Zie Figuur 11 voor de uitwerking hiervan.

Figuur 11 Future State van de levering van bouwmaterialen*
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*Voor toelichting op de gebruikte symbolen wordt verwezen naar bijlage I Value Stream Mapping symbols

3.4 Conclusies en aanbevelingen
De reden dat bouwmaterialen in de huidige situatie nog onnodig worden op- en overgeslagen is dat
er niet genoeg aandacht is besteed aan de voorbereiding van de bevoorrading van de werkplek. Men
weet vooraf niet exact waar en wanneer welk materiaal in de benodigde hoeveelheid aanwezig moet
zijn en dus wordt dit tijdens de uitvoering uitgezocht.
Wanneer een gebouw vooraf slim wordt opgedeeld in verschillende zones dan kan men inzichtelijk
stellen welke materialen wanneer in de zone aanwezig moeten zijn. Dit heeft als resultaat dat de
materialen efficiënter aangeleverd kunnen worden en meteen naar de verwerkingsplek
getransporteerd kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat deze vorm van materiaalinkoop voor
minder afvalproductie zorgt.
Met de efficiëntere wijze van aanleveren van materialen wordt bedoelt dat de leveringen per
verwerkingsslag gebundeld kunnen worden zodat er geen overslag hoeft plaats te vinden. Deze
leveringen kunnen vervolgens gecoördineerd geleverd worden aangezien inzichtelijk is wanneer een
levering uiterlijk aanwezig moet zijn.
De werkvoorbereidingsfase moet zich dus meer toespitsen op het zogenaamde ‘Just in Time’
leveringsprincipe.
Het aantal leveringen zal hierdoor ook teruggedrongen worden. Dit aantal kan nog verder worden
teruggedrongen wanneer men de leveringen van verschillende partijen gecombineerd aanlevert.
Afhankelijk van de situatie zou het dus gunstig zijn om leveringen te bundelen alvorens deze naar de
bouwplaats worden getransporteerd.
Wanneer men inzichtelijk weet te krijgen wanneer welke leveringen plaats vinden dan kan hierop
ingespeeld worden door hier minder gekwalificeerd personeel voor in te zetten.
Vervolgens kunnen de transporten van onderaannemers op een gelijke wijze gemanaged worden
door de bijbehorende taken van hun over te nemen. Hiervoor dienen wel goede afspraken gemaakt
te worden die vóór aanvang van de uitvoering gemaakt moeten zijn.
Uit het onderzoek valt dus te concluderen dat het sterk aan te bevelen is om het logistieke proces
vóór aanvang van de uitvoering intensief voor te bereiden zodat alle bovengenoemde voordelen
behaald kunnen worden. Hierdoor worden niet waarde toevoegende stappen geëlimineerd wat zich
uit in een hogere efficiëntie. De wijziging die hiervoor binnen de organisatie moet worden
doorgevoerd betreft het verhogen van de uren die zijn ingecalculeerd voor werkvoorbereiding. Dit
zou kunnen betekenen dat er een extra werkvoorbereider op het project gezet moet worden die de
logistieke verantwoordelijkheden op zich neemt.
Het advies dat wordt gegeven aan het projectteam van het project TSH aan de hand van de
conclusies uit dit onderzoek is dus het verhogen van de capaciteit van de werkvoorbereiding. Daarbij
dienen de extra gecalculeerde uren gebruikt te worden voor het voorbereiden van de logistiek
rondom het project.
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4. Succesfactoren bouwlogistieke methoden
Succesfactoren zijn de gebieden van activiteiten die noodzakelijk een gunstig resultaat moeten
opleveren om bepaalde doelen te kunnen bereiken (Rockart & Bullen, 1981). Succesfactoren die de
hoofdrol spelen bij bouwlogistiek zijn efficiëntie, snelheid en lage kosten. De succesfactoren zijn
onderling met elkaar verbonden en zijn allen van toepassing om tot een succesvolle werkwijze te
komen. Er zijn tal van bouwlogistieke marktontwikkelingen ontstaan in de afgelopen jaren. Maar een
bouwlogistieke marktontwikkeling kan niet blindelings worden overgenomen op een willekeurig
project. Bepaalde bouwlogistieke marktontwikkeling zijn alleen succesvol wanneer een project aan
bepaalde voorwaarden voldoet. Hierop zijn dan ook vele varianten door de complexiteit van
verschillende bouwprojecten.

4.1 Leveren middels een hub
Een hub kan tijdens het bouwproces worden gebruikt als externe opslag wanneer de bouwplaats
geen of onvoldoende ruimte biedt voor het opslaan van goederen. Daarnaast kunnen vrachten
worden gecombineerd en arriveren minder vrachten op de bouwplaats. Daar tegenover staat wel het
feit dat het leveren middels een hub een extra overslagmoment creëert in het proces. De hub kan op
verschillende manieren worden uitgevoerd.
Logistieke partijen
Logistieke partijen zoals DHL en UTS hebben vaak goed gefaciliteerde locaties die gebruikt kunnen
worden als hub. Tevens zijn dit soort partijen gespecialiseerd in opslag, overslag en transport van
goederen. Deze specialisatie van de logistieke partij maakt hen flexibel in de grootte van opslag en
transport. Zo kan bij aanvoer naar de bouwplaats uit een breed scala transportmiddelen worden
gekozen waardoor er niet onnodig met overcapaciteit wordt gereden. In Figuur 12 een weergave van
het proces waarbij een logistieke partij beheerder is van de hub.
Bouwmaterialenleveranciers
Diverse bouwmaterialenleveranciers of andere grootleveranciers van bouwprojecten bieden
tegenwoordig haar diensten in soortgelijke vorm aan. Partijen als Raab Karcher en CRH
bouwmaterialen stellen haar opslagterrein in dat geval beschikbaar als hub en verzorgen het
volledige transport naar de bouwplaats. Het voordeel van deze partij als beheerder van de hub is dat
zij toch al leveren op de bouwplaats en hier dus geen extra handeling voor hoeven doen. Daarnaast
heeft deze partij kennis van bouwmaterialen en is de kans op verkeerde leveringen dus kleiner. In
Figuur 13 een weergave van het proces waarbij de bouwmaterialenleverancier optreedt als
beheerder van de hub.
Eigen beheer
De hub kan ook door de bouwende partij worden beheerd. Hiervoor kan de bouwer een
distributiecentrum of bedrijfshal huren en vanuit hier zelf de organisatie omtrent logistiek aansturen.
Echter, de flexibiliteit is al snel beperkt wanneer een distributiecentrum voor enkel één project wordt
gehuurd. Wanneer vanuit deze hub meerdere projecten worden bevoorraad kunnen kosten worden
verspreid en is de flexibiliteit groter. Het delen van de hub kan met eigen projecten maar kan ook in
samenwerking met andere aannemers worden georganiseerd. Het schema voor het houden van de
hub in eigen beheer is in feite hetzelfde als bij de logistiek dienstverlener (Figuur 12).
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Figuur 12 hub door logistieke partij

Figuur 13 hub door bouwmaterialenleverancier

Bij het toepassen van de hub conform het schema in Figuur 12 of Figuur 13 is de fabrikant of
leverancier zelf verantwoordelijk voor het leveren van de materialen op de hub. Hiervoor zal hij
dezelfde transportkosten in rekening brengen als wanneer direct op de bouwplaats wordt geleverd.
De kosten voor het transport van de hub naar de bouwplaats zijn dan extra kosten die automatisch
voor rekening van de hoofdaannemer komen. Door de volledige (transport)logistiek uit handen te
nemen van onderaannemers en leveranciers kan beter grip worden gehouden op de organisatie van
de logistiek en de kosten ervan. In dat geval worden de goederen niet geleverd op de hub, maar
worden ze opgehaald door de logistiek dienstverlener. In Figuur 14 is de veranderende
transportstroom weergegeven. Hierbij weergeven de licht gedrukte lijnen de optie uit Figuur 12.

Figuur 14 ophalen van goederen
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Wanneer er wordt gewerkt met een tussenopslag in de vorm van een hub kunnen gecombineerde
vrachten worden geleverd. Zo kan er bijvoorbeeld per dag of weekproductie worden aangeleverd.
Hierdoor arriveren minder transporten op de bouwplaats en is de hoeveelheid materiaal op de
bouwplaats beperkt tot hetgeen direct verwerkt kan worden. Wanneer er per productieslag of per
ruimte wordt aangeleverd is een goede voorbereiding van sterk belang. Al in een vroeg stadium
moet er een duidelijke ruimteverdeling aan het bouwwerk worden toegekend die door alle
leveranciers en onderaannemers wordt gehanteerd. Op deze manier kunnen materialen per
verwerkingsslag voor de juiste ruimten worden besteld. Wanneer hier in vroeg stadium voldoende
aandacht aan wordt besteed kunnen leveringen in de fabriek direct in de juiste hoeveelheden
worden verpakt of gepalletiseerd. Dit voorkomt dat later in de hub of op de bouwplaats overslag
moet plaatsvinden.
Bij de afweging om te kiezen voor een externe hub worden alle voor- en nadelen tegen elkaar
afgewogen. Een kritisch punt bij het werken middels een externe hub is de extra kostenpost voor het
faciliteren van een ruimte. In Tabel 4 zijn de belanghebbende verschillen tussen de mogelijke partijen
weergegeven door middel van plus- en minpunten. Hierbij betekenen de pluspunten een positieve
bijdrage aan het proces en de minpunten een negatieve bijdrage aan het proces. Er is onderscheid
gemaakt in de mate van effect door het aangeven van één of twee tekens. De genoemde onderdelen
zijn niet allen van evenredige waarde en hieruit kan dan ook geen conclusie worden getrokken welke
partij het beste is.
HUB
Extra overslag
Extra partij
Kennis logistiek
Kennis materialen
Flexibiliteit opslag
Flexibiliteit transport
Risico (voor hoofdaannemer)

Logistiek
dienstverlener
--++
++
++
++

Bouwmaterialen
leverancier
++
+
+
+
++

Hoofdaannemer
-++
-+
---

Tabel 4 verschillen tussen mogelijke partijen hub

Wanneer er aan opslagcapaciteit geen gebrek is op de bouwplaats kan er worden gekozen voor een
hub op de bouwplaats. Hierbij wordt niet gereduceerd op het aantal transportstromen naar de
bouwplaats toe, maar hiermee kan wel het voordeel van het bundelen van goederen worden
behaald. Deze activiteit is een voorbereidingstaak voor het leveren op plaats van verwerking. Het
aanleveren van goederen gebeurt dan op de traditionele wijze.
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4.2 Leveren op plaats van verwerking
Bij het leveren op plaats van verwerking wordt het transporteren van de goederen op de bouwplaats
uitgevoerd door een logistiek medewerker. Hierdoor worden de vaklieden ontlast van het verzorgen
van het transport waardoor ze meer productie kunnen maken. Logistiek medewerkers zijn goedkoper
dan de vaklieden en ze zijn gespecialiseerd in het transporteren van goederen. De kosten van de
logistiek medewerker moeten worden doorbelast naar de onderaannemers de hierdoor eigen uren
besparen. Veel onderaannemers hebben geen inzicht op het percentage transport op de bouwplaats
dat in de totaalprijs verwerkt zit. Hierdoor is het lastig de kosten door te belasten naar hen. Per
discipline is het aandeel transport ten opzichte van de arbeid en materiaal verschillend.
Hoofdaannemer en onderaannemer zullen een schatting moeten maken van het aantal
transporturen die hierdoor worden overgenomen door de logistiek medewerker. Het onderschatten
van het aantal transporturen heeft niet direct negatieve kosten gevolgen voor de aannemer gezien
het feit dat een vaklied circa 75% procent meer kost dan een logistiek medewerker. Dit percentage is
berekend op basis van de uurtarieven van deze medewerkers (logistiek medewerker €26,- ; vaklieden
€45,-). Dit betekent dat, wanneer de onderaannemer het volledige uurtarief hanteert voor
teruggave, een onderschattingmarge van het aantal uren van circa 75% acceptabel is zonder directe
verliezen. Dit betekent ook dat wanneer het aantal uren wel goed wordt ingeschat er een forse
besparing voor de hoofdaannemer uit resulteert. Naast deze directe besparing in kosten kan de
bouwtijd worden verkort door een hogere arbeidsproductiviteit van de vaklieden.
Een andere optie om het logistiek kostencomponent vrij te krijgen van de totaalprijs is om losse
onderdelen in te kopen bij leverancier/onderaannemer. Hierbij wordt er geen totaalofferte gemaakt
voor het te maken werk door de onderaannemer maar wordt los materiaal ingekocht en de arbeid
per uur betaald. Door deze manier van inkopen wordt er niets betaald aan transportkosten aan de
onderaannemer. Het transport naar en op de bouwplaats wordt dan door de aannemer of de door
hen ingeschakelde logistieke partij verzorgd.
Wanneer het transporteren van materialen uit handen van de onderaannemer wordt genomen ligt
ook de verantwoordelijkheid op dat moment niet bij meer hen. Om problemen tijdens het proces te
voorkomen is het van belang dat er vooraf duidelijke afspraken en protocollen worden gemaakt voor
het geval van schade, diefstal of verkeerd leveren. Zoals eerder in de scriptie al vermeld staat is het
om per ruimte te kunnen leveren van belang dat een duidelijke ruimteverdeling van het gebouw
gemaakt wordt. Leveringen moeten dan voorzien zijn van de code of naam van de plaats van
verwerking. In overleg met de verwerkende partij en de uitvoerder van het bouwproject wordt de
precieze leverdatum gepland. Op basis van een overall planning kunnen leveringen worden
voorbereid voor transport naar de plaats van verwerking. Bij leveringen die naar de plaats van
verwerking worden getransporteerd moet tijdens de productie van de materialen rekening worden
gehouden met het verpakken en palletiseren hiervan. Dit voorkomt dat er extra overslag moet
plaatsvinden in de hub of op de bouwplaats.
Naast de duidelijke ruimteverdeling van het gebouw die door alle onderaannemers en leveranciers
wordt gehanteerd is het sterk van belang dat er tijdens de voorbereidingsfase wordt nagedacht over
de exacte loslocatie. Per bouwdeel of verdieping moet er een strikte loslocatie staan gemarkeerd en
aangewezen wat moet voorkomen dat materialen onnodig moeten worden verplaatst in verband
met hinder. Voor het bepalen van de exacte loslocatie in het gebouw moet rekening worden
gehouden met maximale afmetingen van materialen, looproutes en werkzaamheden.
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Transport op de bouwplaats moet plaats vinden op tijden dat het nauwelijks tot geen hinder met zich
meebrengt voor de vaklieden. Afhankelijk van routing van het te bouwen werk en de
mensenstromen kan er voor worden gekozen om bepaalde uren van de werkdag of na de reguliere
werktijden te transporteren. Ook de factor ruimte in het gebouw speelt hierbij een rol. De situatie
moet verantwoord zijn om te bevoorraden. Indien er nauwelijks ruimte in het te bouwen werk is kan
de hinderfactor voor vaklieden groot zijn. Dit heeft enerzijds betrekking op het verplaatsen van
materialen en anderzijds op het plaatsen van de materialen. Indien deze factoren te veel in botsing
komen met de werkzaamheden van vaklieden is het beter om buiten reguliere werktijden te
transporteren en bevoorraden. In geval van dagelijks werken buiten reguliere werktijden moet
iemand aanwezig zijn wie verantwoordelijk is voor de bouwplaats en het afsluiten hiervan.

4.3 Afvalretour
Bij het verzamelen en afvoeren van afval op de bouwplaats kan kostbare tijd worden bespaard zoals
bij het leveren op plaats van verwerking. In de huidige situatie wordt restmateriaal en afval
verzameld door de vaklieden. Dit kan op dezelfde manier als bij het leveren op plaats van verwerking
worden overgenomen door een logistiek medewerker of opruimer die tegen een lager uurloon dan
een vaklied werkt. Afhankelijk van de manier van aanleveren van materialen en de beschikbare
ruimte op de bouwplaats kan er een keuze worden gemaakt voor het afvoeren van restmaterialen en
afval.
Wanneer de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van materialen bij een bedrijf is
ondergebracht kan deze het afvalretour verzorgen. De medewerkers die de materialen op plaats van
verwerking plaatsen, dragen zorg voor het transporteren van de afvalstromen. Afval wordt in deze
situatie verzameld op plaats van verwerking. Hierbij worden afvalstromen gescheiden of
ongescheiden verzameld op de betreffende verdiepingsvloer of per bouwdeel. De logistiek
medewerker/opruimer transporteert het afval naar de bouwplaats waar het wordt afgevoerd. De
manier van afvoeren van afval is afhankelijk van de grootte van de bouwplaats. Indien er voldoende
ruimte op de bouwplaats is voor afvalverzameling kan dit gebeuren door de rolcontainers van de
verdiepingen in een perscontainer te ledigen. In de situatie dat er geen ruimte is voor
afvalverzameling op de bouwplaats kan het afval met een retourvracht terug naar de hub. Bij de
aanvoer van materialen moeten in dat geval wel lege containers worden meegenomen om te kunnen
wisselen met de volle containers.
Wanneer de aannemer ervoor heeft gekozen om een hub op de bouwplaats te creëren is er geen
vaste logistieke partij bij betrokken. In dit geval kan het transporteren op de bouwplaats wel
gebeuren door een logistiek medewerker/opruimer maar dient de aannemer zelf de afvoer te
verzorgen. Afhankelijk van de hoeveelheid ruimte op de bouwplaats kunnen de containers op het
bouwterrein worden geledigd in een perscontainer of worden de rolcontainers los afgevoerd door de
afvalverwerker.
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4.4 Samenvatting en conclusies succesfactoren
De succesfactoren van de bouwlogistieke methoden hangen af of ze op de juiste wijze zijn toegepast.
Het leveren middels een hub is in feite een extra overslag wat aan de voorzijde altijd zorgt voor meer
kosten, extra tijd en meer risico. Gebruik maken van deze werkmethode is dus alleen verantwoord
wanneer de voordelen op wegen tegen deze factoren of wanneer het een strenge eis is. De
voordelen van het leveren middels een hub zijn niet direct meetbaar maar kan wel een oplossing zijn
bij projecten met nauwelijks opslagruimte of zeer slecht bereikbare bouwplaatsen. Afhankelijk van
de omvang van het project, de ketenpartners en de bouwplaats kan een keuze worden gemaakt op
welke manier de hub wordt gerealiseerd. Logistieke partijen en bouwmaterialenleveranciers hebben
hierin beide haar eigen kwaliteiten die doorslaggevend kunnen zijn voor de keuze hierin. De
transportstromen van fabrikant naar de hub kunnen op twee manieren plaatsvinden. De
fabrikant/leverancier kan het transport naar de hun verzorgen, maar dit kan ook door de logistieke
partij worden uitgevoerd. Wanneer de logistieke partij dit verzorgt is er meer grip op het logistieke
proces en is er een grotere kans van slagen in tijd en geld.
Transport op de bouwplaats ofwel het leveren op plaats van verwerking laten uitvoeren door een
logistiek medewerker is in theorie altijd goedkoper dan wanneer dit door de vaklieden gedaan wordt.
Een cruciale variabel is het inschatten van het aandeel transport dat in de offerteprijs van de
onderaannemer zit. Het aantal uren transport op de bouwplaats kan worden ingeschat waarbij een
onderschatting marge van circa 75% kan worden veroorloofd. Door in losse onderdelen in te kopen
wordt er niets betaald voor transport aan een onderaannemer en is de hoofdaannemer volledig
verantwoordelijk hiervoor. Het uit handen nemen van het transport op de bouwplaats neemt echter
wel extra risico’s met zich mee voor de hoofdaannemer. Risico’s als stagnatie, schade of diefstal
dienen in kaart te worden gebracht en te worden afgekaderd in het plan.
De inzameling van afval op de bouwplaats betreft soortgelijke succesfactoren als het transport op de
bouwplaats. In feite is dit de retourstroom van het leveren op plaats van verwerking. Inschatting van
deze uren kan worden meegenomen bij het bepalen van de te verwachten transporturen.
Over het algemeen wordt de succesfactor bepaald door de manier waarop bouwlogistieke methoden
worden afgestemd op een specifiek project. Duidelijk is dat de methoden niet blindelings kunnen
worden overgenomen en dat een uitgebreide voorbereiding noodzakelijk is voor een succesvol
resultaat. De uitgebreide voorbereiding heeft zowel betrekking op het maken van een keuze voor
een logistieke methode als op de invulling en de organisatie hiervan.
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5. Vertaling naar praktijk
In hoofdstuk 4 succesfactoren bouwlogistieke methoden wordt ingegaan op de algemene situatie.
Om te kunnen toetsen of deze bevindingen en conclusies juist en volledig zijn worden ze vertaald
naar de succesfactoren voor het project TSH. Hiervoor zijn de project specifieke eigenschappen in
kaart gebracht. Daarbij komen de onderdelen omgeving, bouwplaats, gebouw en bouwmethodiek
aan bod. Deze onderdelen zijn bepalend voor de logistieke methode van het bouwproject. Bij de
succesfactoren bouwlogistiek TSH wordt met regelmaat verwezen naar bijlage H Logistiek plan The
Student Hotel. Dit is de praktische en uitgebreide omschrijving van de toe te passen bouwlogistieke
methoden.

5.1 Projectkenmerken TSH
Omgeving
Het project wordt gevestigd op het voormalig terrein van het postkantoor aan de Stationsweg in
Eindhoven. De bouwplaats is gelegen aan een doorgaande weg tussen Centraal Station Eindhoven en
het winkelcentrum van Eindhoven. Dit betekent dat hier veel stromen van personen en vervoer
plaatsvinden. De Stationsweg sluit middels doorgaande wegen aan op de ring van Eindhoven en is
hiermee goed bereikbaar voor vrachtverkeer. In Figuur 15 is de ring van Eindhoven de geel
gemarkeerde cirkel om de binnenstad. De spitstijden in de binnenstad van Eindhoven zijn op
werkdagen 07.30-09.30u en 15.30-18.30u (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011). In Figuur
16 zijn de verkeersstromen rond en in Eindhoven weergegeven op een gemiddelde maandag om 8:30
AM. In bijlage D Vooronderzoek project TSH is een uitgebreid overzicht van de verkeersstromen op
verschillende dagen en verschillende tijden. Uit deze gegevens blijkt dat tijdens spitsuren op de ring
van Eindhoven relatief veel vertraging wordt veroorzaakt en dat aanvoerroutes vanuit Tilburg en
Weert tijdens de ochtendspits zeer veel verkeershinder ondervinden.

Figuur 15 plattegrond Eindhoven centrum, Bron: Google Maps
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Figuur 16 verkeer maandag 08:30AM, Bron: Google Maps

Bouwplaats
Het bouwterrein (bouwplaats tekening in bijlage J) voor dit project heeft een oppervlakte van circa
7200m2. Dit is inclusief oprijlaan en parkeerplaatsen. De oprijlaan naar de toegang tot het
bouwterrein heeft een capaciteit voor 2 vrachtwagens. Op het bouwterrein is nog ruimte voor circa 3
vrachtwagens om te lossen. De bouwplaats wordt voorzien van een aparte in- en uitrit waardoor een
eenrichtingsweg over de bouwplaats wordt gecreëerd. Door het creëren van eenrichtingsverkeer
over de bouwplaats hoeven vrachtwagens in theorie nooit achteruit te rijden of te keren. De
doorgaande weg over de bouwplaats maakt een afscheiding tussen het gebouw en de rest van het
bouwterrein. Hierdoor kunnen vrachten direct onder de kraan opstellen om gelost te worden. De
voorlopige plaats van opslag voor materialen met een oppervlakte van circa 800m2 ligt ook onder
het bereik van de torenkraan. Op de bouwplaats komt slechts een torenkraan te staan die nagenoeg
strak tegen de gevel van het gebouw geplaatst wordt. Aan beide zijden van de torenkraan komt een
personen- goederenlift. De kraan en de personen- goederenliften zijn samen verantwoordelijk voor
alle verticale transportstromen van materialen.
Gebouw en bouwmethodiek
Het gebouw beslaat een foorprint van circa 15x44 meter en bereikt met haar 24 verdiepingen een
hoogte van bijna 74 meter boven peil (excl. dakopbouw). Iedere verdieping is globaal opgedeeld in
drie delen waarbij het middelste gedeelte de kern van het gebouw bevat met de liftschacht en het
trappenhuis. De plint van het gebouw is opgebouwd uit breedplaatvloeren, prefab kernwanden,
prefab kolommen en holle wanden. De transportstromen die deze activiteiten met zich meebrengen
bestaan voornamelijk uit vrachten prefab en betonmixers. Beide kunnen direct vanaf de vrachtwagen
gemonteerd/gestort worden.
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Vanaf de derde verdieping, waar de kamers beginnen start er een tunnelcyclus. Hierbij worden per
verdieping in drie sessies de langswanden van het gebouw gestort. Vervolgens worden de prefab
kernwanden geplaatst en aangestort. De kopgevels worden gesloten door het storten middels
traditionele bekisting. Alvorens de laatste kopgevel gemonteerd worden prefab badkamers op de
verdieping geplaatst met de kraan. Voor deze cyclus bestaat het grootste aandeel transporten uit
betonmixers, prefab betonelementen en de prefab badkamers.
De gevel bestaat uit traditioneel metselwerk. Deze wordt verwerkt vanaf een gevelsteiger die vanaf
de tweede verdieping de cyclus van het tunnelen op vier verdiepingen afstand zal volgen. Dit
betekent dat wanneer de tunnelcyclus op verdieping 6 start, dat de gevelsteiger op verdieping 2 start
en deze in het zelfde tempo omhoog klimmen. Voor de aanvoer van materialen voor de gevel is
reeds afgesproken dat dit voor 07.00u in de ochtend gebeurd.
De afbouw van de kamerverdiepingen bevat veel kamers en repetitie. Hierbij zijn op verdieping 3 t/m
18 de standaard kamers gevestigd. Iedere verdieping telt 20 kamers en twee woonkeukens.
Verdieping 19 t/m 23 bevatten ieder 16 suites die voorzien zijn van een eigen keuken. In bijlage H
Logistiek plan The Student Hotel staat de uitgebreide versie van het onderzoek TSH waarin de
bouwmethodiek gedetailleerd wordt omschreven.

5.2 Succesfactoren bouwlogistiek TSH
Een van de kritische succesfactoren voor het inzetten van de hub is de afweging van voor- en nadelen
ervan. Benoemde nadelen van het inzetten van een hub zijn het extra overslagmoment, een
mogelijke extra partij in de keten en bijkomende risico’s voor de hoofdaannemer. Waar zeer
beperkte bouwplaatsen haar voordeel halen uit het niet hoeven opslaan van materialen op de
bouwplaats is dit niet van toepassing voor project TSH. Met de ruim 800m2 vrije opslagruimte op de
bouwplaats is er geen noodzaak om de opslag van materialen buiten de bouwplaats te faciliteren.
Het voordeel dat door middel van een hub kan worden gehaald uit het bundelen van goederen kan
ook plaatsvinden op de bouwplaats. Op basis van aanvoermogelijkheden naar de bouwplaats en
opslagcapaciteit op de bouwplaats TSH wordt geadviseerd een eigen hub te creëren op locatie. In
deze hub kunnen materialen van verschillende leveranciers dan worden gebundeld wat een
voorbereiding is of kan zijn voor het leveren op plaats van verwerking.
Zoals reeds aangegeven is het bundelen van goederen een voorbereiding voor het leveren op plaats
van verwerking. In hoofdstuk 6.4 samenvatting en conclusies succesfactoren wordt geconcludeerd
dat leveren op plaats van verwerking in theorie altijd efficiënter is dan traditioneel. Daarnaast wordt
ook aangegeven dat het inschatten van het aandeel transport van de onderaannemer een cruciale
variabel is. Ondanks de veilige onderschattingmarge van 75% is in overleg met het projectteam toch
besloten om deze dienst niet aan te bieden aan onderaannemers. Om eerst kennis en ervaring op te
doen met het leveren op plaats van verwerking wordt dit wel toegepast voor de eigen activiteiten
van BAM. In de hub die op de bouwplaats is gecreëerd, worden werkpakketten samengesteld door
een logistiek bouwplaatsmedewerker. Deze samengestelde werkpakketten worden vervolgens door
hem naar de plaats van verwerking getransporteerd. BAM kan hierdoor op veilige wijze leren van het
concept. Het aanbieden van dit concept aan de onderaannemer en daarmee dus het uit handen
nemen van de logistiek is dan ook het lange termijn advies dat wordt gegeven aan BAM.
Het leveren op plaats van verwerking wordt niet gefaciliteerd voor onderaannemers. Het verzamelen
van afval op plaats van verwerking kan daarmee dus niet gelijktijdig worden afgeprijsd. Gezien het
feit dat project TSH een toren is van 24 verdiepingen is het wel relevant om afval op de verdieping in
te zamelen. Geadviseerd is om de meest voorkomende afvalstromen op de verdieping in te zamelen.
De logistiek bouwplaatsmedewerker verzorgt hierbij het ledigen van de containers op de verdieping.
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Er is een verdeelsleutel ontworpen om de kosten hiervan op een evenwichtige wijze te verdelen over
de belanghebbende partijen. Deze is uitgewerkt in bijlage H Logistiek plan The Student Hotel.
In het onderzoek naar bouwlogistiek zijn de personenstromen buiten beschouwing gelaten. Echter,
voor het project TSH is de verticale transportstroom van goederen en personen van dusdanig belang
dat er wel naar het liftsysteem is gekeken. Bekend is dat er twee personen- goederenliften zijn
ingekocht voor het project. Om deze liften zo efficiënt mogelijk te gebruiken is er een advies
uitgebracht waarbij de liften in de regel niet op dezelfde verdieping stoppen. Hierbij moet er bij wijze
worden voorgesorteerd voor de lift. Op deze manier wordt er niet onnodig gestopt op verdiepingen
en kunnen andere verdiepingen sneller worden bereikt. Langdurend transport van goederen met de
lift moet worden aangevraagd bij de uitvoering van BAM. Hierbij kan een partij lifttijd reserveren
buiten spitsuren. Voor het complete liftplan wordt verwezen naar bijlage H Logistiek plan The
Student Hotel.
Om het aantal verticale transportstromen van personen gedurende werktijd te beperken is
geadviseerd om mobiele urinoirs in het bouwwerk te plaatsen. Bij het plaatsen van één urinoir per
drie verdiepingen is de maximale afstand één verdieping omhoog of één verdieping omlaag. Om te
voorkomen dat de mobiele urinoirs dagelijks getransporteerd en geledigd moeten worden is in
overleg met het projectteam besloten om een extra stijgleiding op te nemen in de schacht van het
gebouw die direct wordt aangesloten op het riool. Hierop kunnen de urinoirs worden aangesloten
waardoor ze alleen regelmatig gespoeld hoeven te worden tegen geuroverlast.
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6. Conclusies
Als gevolg van de drukkende economische toestand in de bouwsector en de verplaatsing van
bouwprojecten naar binnenstedelijke gebieden zijn er bedrijven uit verschillende branches
ingesprongen op innovatieve bouwlogistiek. In het afstudeeronderzoek is ingegaan op verschillende
methoden die kunnen worden ingezet om een betere bouwlogistiek te realiseren. Er zijn talloze met
elkaar vergelijkbare oplossingen voor inefficiënte bouwlogistiek waarbij het logistiek aandeel wordt
uitbesteed aan een logistiek dienstverlener. Bundelen van goederen en combineren van vrachten
zorgt voor minder opslag op- en transport naar de bouwplaats. Logistiek medewerkers zijn
verantwoordelijk voor het transporteren van materialen op de bouwplaats naar de verwerkingsplaats
waardoor vaklieden meer productie kunnen maken. In theorie lijken deze methoden goede
oplossingen voor de inefficiënte traditionele bouwlogistiek. Echter, uit onderzoek blijkt dat de
praktijk minder rooskleurig is en dat de methoden, waaronder ook SBL niet volledig waterdicht zijn.
Een kritisch aandachtspunt bij het uit handen nemen van de logistiek van onderaannemers en
leveranciers is de overeenstemming van financiën. In de praktijk blijkt het een lastige opgave te zijn
om een gedegen inschatting van het aandeel logistiek te maken. De oorzaak hiervan is dat er geen
gedetailleerde cijfers bekend zijn over het aandeel logistiek van bouwwerkzaamheden. Dit zorgt voor
ondoordachte inschattingen wat resulteert in overstijgende kosten van de logistiek dienstverlener
die in het voortraject niet zijn ingecalculeerd.
Over het algemeen zit de succesfactor van een bouwlogistieke methode niet in de methode zelf,
maar in de wijze waarop deze is afgestemd op een project. De methoden zijn geen kant-en-klare
werkpakketten die blindelings kunnen worden ingezet bij elk willekeurig project. Een uitgebreide
voorbereiding is noodzakelijk voor een succesvol resultaat. De uitgebreide voorbereiding heeft zowel
betrekking op het maken van een keuze voor een logistieke methode als op de invulling, toepassing
en organisatie hiervan. De verhoogde voorbereiding kost in het voortraject meer energie, maar zal
zich – mits goed georganiseerd – terugbetalen in de realisatiefase van het project.
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7. Aanbeveling
Gedurende het onderzoek is geconcludeerd dat het – door BAM en UTS – ontwikkelde concept Smart
Building Logistics zichzelf beperkt in de mogelijkheden van bouwlogistiek. SBL is een concept dat zich
richt op binnenstedelijke projecten waar nauwelijks tot geen opslagcapaciteit aanwezig is en de
aannemer min of meer gedwongen wordt om naar een logistieke oplossing te zoeken. Dit is een
verkeerde blik op innovatieve bouwlogistiek, gezien het feit er op algemeen niveau winst kan worden
behaald in de bouwlogistieke organisatie. Daarnaast is SBL een kant-en-klaar werkpakket dat een
combinatie is van een aantal vastgestelde logistieke methoden. Zoals ook in de conclusie van het
afstudeeronderzoek is beschreven dient een gedegen logistiek plan in alle gevallen afgestemd
worden op het desbetreffende project. Er moet dus bij een project gekeken worden naar de losse
mogelijkheden die toegepast kunnen worden op een specifiek project.
Om logistiek volledig uit te besteden aan een logistiek dienstverlener moet het kostencomponent
hiervan inzichtelijk gemaakt worden. Uit het onderzoek blijkt dat dergelijke informatie en
kengetallen onbekend en slecht in te schatten zijn. Deze onbekendheid zorgt voor grote risico’s bij
het uit handen nemen van de logistiek bij onderaannemers en leveranciers. Indien aannemers en
verwante partijen meer inzicht hebben in deze cijfers is het mogelijk om de logistiek uit te besteden
waardoor efficiënter gewerkt kan worden door vaklieden. Hieruit volgt dat het voor de academie
wordt aangeraden om een vervolgonderzoek in te stellen waarbij inzicht wordt verkregen in het
logistieke kostencomponent.
Voor BAM wordt op een korte termijn de aanbeveling gedaan om te investeren in de voorbereiding
van bouwprojecten op het gebied van het logistieke proces. Een goede voorbereiding is noodzakelijk
om een gedegen logistiek plan op te stellen en kan niet waarde toevoegende stappen elimineren.
Daarnaast wordt aanbevolen om het concept van SBL niet willekeurig op alle projecten toe te passen
omdat dit niet altijd efficiënter is maar zelfs onnodige stappen en risico’s kan veroorzaken.
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Bijlage A Vooronderzoek logistiek
Inleiding
Alvorens we verder in kunnen gaan op het onderwerp ‘Smart Building Logistics’ is het belangrijk om
helder te stellen wat deze naam inhoudt. De samenstelling van de drie termen moet opgesplitst
worden alvorens het volledige begrip omschreven kan worden. Logistiek is een begrip waarvan bijna
iedereen wel een beeld heeft, maar niet exact weet wat het begrip nu precies omvat. Daarom is het
begrip nader geanalyseerd en in onderstaande tekst toegelicht. vanwege de lagere complexiteit
worden de termen ‘Smart’ en ‘Building’ niet verder toegelicht in het verslag.
Dit document is gebaseerd op het eerste hoofdstuk van het boek ‘logistiek in ketens’.
Een mogelijke definitie van het begrip logistiek betreft:
‘logistiek is het beheersingsproces van goederen- en informatiebewegingen.’
Onderstaand worden de drie begrippen die voort komen uit bovenstaande definitie van het begrip
logistiek nader toegelicht. De term ‘beheersingsproces’ is onderdeel van het bredere begrip
management en daarom zullen we het begrip management toelichten.
De oorsprong van logistiek
De oorsprong van het woord ‘logistiek’ is afkomstig uit oorlogvoering gedurende het tijdperk waarin
napoleon regeerde (1804-1815).
Lodewijk XV, koning van Frankrijk (1715-1774) had tijdens zijn heerschappij al grote vooruitgang
geboekt op het gebied van logistiek. Hij creëerde een afdeling binnen zijn krijgsmacht genaamd
‘Maréchal des logis’, welke verantwoordelijk was voor de huisvesting van het leger. Na de Franse
revolutie veranderde de oude term ‘logis’ in het woord ‘logistique’ wat stond voor de
wetenschappelijke aanpak van de bevoorrading van het leger.
Lang werd het woord gebruikt als omschrijving van het proces- en de methoden van bevoorrading
van het leger gedurende oorlogvoering. In de jaren 80 van de vorige eeuw werd de definitie van
logistiek voor het eerst omschreven zoals wij het begrip op de dag van vandaag kennen.
Goederenbewegingen
Bij goederenbewegingen wordt in eerste instantie gedacht aan de verplaatsing van goederen;
bijvoorbeeld van opslag naar winkel. Hoewel dit ook onder goederenbewegingen valt zijn er
meerdere vormen van goederenbewegingen te onderverdelen. De onderverdelingen gaan samen
met drie verschillende transformatieprocessen, namelijk transformatie naar plaats, naar aard en naar
tijd.
Transformatie naar plaats omvat alle bewegingen die zorgen voor een plaats wijziging van de
goederen.
Transformatie naar Aard omvat de transformatie van een uitgangsmateriaal als een halffabricaat of
grondstof naar een eindproduct. Binnen een assemblagelijn vindt dus ook een goederenbeweging
plaats.
Transformatie naar plaats en/of aard gaat altijd gepaard met een transformatie naar tijd. Ook
wanneer goederen slechts opgeslagen staan gaat dit gepaard met een transformatie naar tijd.
Informatiebewegingen
Een beweging die onlosmakelijk met goederenbewegingen verbonden is betreft de bijbehorende
informatiebeweging. Wanneer goederen een transformatie doormaken dan zal de bijbehorende
informatie ook transformeren. Neem als voorbeeld een productiestraat van goederen: wanneer er
een levering van de band rolt zal er vanuit het systeem een verpakkingslabel geprint en aangebracht
worden. De betreffende informatie is dus getransformeerd van digitaal naar analoog.
Voor een succesvolle beheersing van goederenbewegingen zijn gegevens als magazijnvoorraden,
kwaliteitscontroles, verpakkingsnummers etc. noodzakelijk. Naast informatiebewegingen gaan
goederenbewegingen ook vaak gepaard met geldbewegingen, deze drie bewegingen zijn dus altijd
gerelateerd aan elkaar.
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Management
Voor management geldt ook dat veel mensen wel een beeld hebben bij het begrip, maar niet exact
weten wat het begrip nu precies omvat. Aan de hand van onderstaande definitie en het daaraan
gekoppelde model wordt het begrip uitgelegd.
‘Management is het richten, inrichten en doen verrichten van processen.’
Supply Chain Management
Supply chain management betreft de managementvorm die zich richt op een goederenstroom en de
daarbij behorende informatiestromingen.
De supply chain van een klant bestaat namelijk uit meerdere onafhankelijke partijen. Supply Chain
Management richt zich dus op de afstemming tussen deze verschillende partijen waarbij de
behoeften van de klant uitgangspunt zijn. Uit deze informatie kan de volgende definitie van Supply
Chain Management worden gebruikt:
‘Supply Chain Management (SCM) is het management van de keten die onafhankelijke klanten en
leveranciers verbindt alsof zij één enkele entiteit vormen met het doel waarde te creëren en
verspilling te reduceren door de vrijwillige coördinatie van de doelen en activiteiten van alle
organisaties in de keten.’ (Meer, 2006)

Figuur 1 Bron: goals.nl
Analysemethoden
Alvorens men een organisatie of proces kan gaan managen moet dit in kaart gebracht worden zodat
de verspillingen inzichtelijk worden en geëlimineerd kunnen worden. Er bestaan verschillende
methoden om een dergelijk proces in kaart te brengen; onderstaand worden twee methoden kort
toegelicht.

Analysemethode middels het ESH- model
Volgens het boek ‘Ondernemen binnen de onderneming’ van Weggeman, Wijnen en Kor is er bij elke
organisatie sprake van drie hoofdprocessen:
1. Doelen stellen of richten
2. Organiseren of inrichten
3. Realiseren of verrichten
Uit het eerste proces volgt de hoofdvraag: ‘welke gewenste situatie willen we op welk moment met
elkaar bereikt hebben?’. Het antwoord op deze vraag kan relatief snel geformuleerd worden.
Uit het tweede proces is de volgende vraag af te leiden: ‘wat moet er allemaal geregeld worden
voordat men met het uitvoeringsproces kan beginnen?’
Om een goed antwoord te kunnen geven op deze vraag dient de vraag ontleed te worden in
verschillende vragen om zo de complexiteit van de onderneming beter in kaart te kunnen brengen.
Op de volgende pagina is het zogenaamde ESH-model (Weggeman, Wijnen, Kor, 2003) weergegeven
waarmee een organisatie in kaart gebracht kan worden. Het betreft een schematisering van een
mogelijk management systeem, waaruit duidelijk wordt waar management van een organisatie of
proces zich op richt. Toelichting op het model is afkomstig uit het boek ‘logistiek in ketens’.
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Strategie
‘Wat moet onze strategie zijn, op welke manier ( en met welke middelen) willen wij de gestelde
doelen bereiken?’
Managementstijl
‘Welke managementstijl gaan we hanteren, wat zijn straks de kenmerkende gedragspatronen van
ons management?’
Systemen
‘Welke systemen hebben we nodig, met welke regels en procedures moet het dagelijks functioneren
worden aangestuurd?’
Personeel
‘Welk personeel, welke medewerkers hebben we nodig, wat zijn gewenste karakteristieken en
vaardigheden?’
Cultuur
“Welke cultuur, welke gedragspatronen wensen we, wat zijn onze gemeenschappelijke waarden en
normen en welke ‘manier van doen’ vloeit daaruit voort?”
Structuur
'Hoe moet onze structuur eruit zien, wat wordt onze taak-, verantwoordelijkheids- en
bevoegdheidsverdeling?’
Doormiddel van het beantwoorden van bovenstaande vragen wordt inzichtelijk hoe de zogenaamde
‘future state’, ofwel de toekomstig gewenste omgeving er uit ziet. Aan de hand van deze future state
kan dus een vergelijking met het huidige proces gedaan worden waaruit naar boven zal komen waar
eventuele verspillingen zich in het proces voordoen.

Figuur 2 het ESH-model

Analyse middels Value stream mapping
Een analysemethode welke gebruikt kan worden voor
het in kaart brengen van een logistiek proces betreft
‘value stream mapping’, afgekort v.s.m.
Value stream mapping is een methode waarbij de ‘value stream van een product in kaart gebracht
wordt. Deze ‘value stream’ ook wel waarde stroom genoemd omvat de stroom van alle handelingen
die nodig zijn voor de productie en levering van goederen aan de klant.
Anders dan de analyse middels het ESH-model spitst V.s.m zich meer toe op het analyseren van een
proces dan een organisatie. Daarnaast wordt bij V.s.m eerst de current state bekeken waarna de
future state opgesteld wordt. Vsm maakt gebruik van een specifieke visualisatiemethode waarbij er
met verschillende vastgestelde symbolen gewerkt wordt. (Rother & Shook, 2003)
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Bijlage B Voorbereidingen ten behoeve van de toepassing van SBL
Alvorens SBL kan worden toegepast op een specifiek project dient er een afweging te worden
gemaakt waaruit blijkt dat SBL voordelen kan opleveren ten opzichte van traditionele bouwlogistiek.
Projecten waarop SBL in het verleden is toegepast kwamen in aanmerking voor het concept vanwege
het feit dat er op een binnenstedelijke locatie gebouwd moest gaan worden.
Er van uitgaande dat er voor SBL wordt gekozen vóór de uitvoeringsfase kan het gehele bouwproces
zo goed mogelijk afgestemd worden op de speerpunten van SBL. Tijdens de werkvoorbereidingsfase
dient er een logistiek plan opgesteld te worden. Uit de volgende tekst wordt duidelijk welke aspecten
in het logistiek plan opgenomen moeten worden.
Ketensamenwerking logistieke partij
De eerste stap tot de toepassing van SBL betreft het sluiten van een samenwerkingsverband met een
logistieke partij. Er zal dus onderzocht moeten worden welke logistieke partijen in staat zijn om de
gewenste diensten te leveren en welke partij hierin het goedkoopst is. Hierbij is het belangrijk dat de
logistieke partij een Hub beschikbaar heeft op een goed te bereiken locatie nabij de bouwplaats.
Verder moeten de transportfaciliteiten en de hoeveelheid in te zetten personeel toereikend zijn.
Wanneer er een logistiek dienstverlener gekozen is dient er een plan van aanpak opgesteld te
worden. In dit plan van aanpak zullen de afgesproken werkwijze en de daarvoor geldende
voorwaarden, de tarieven en de voorwaarden opgenomen moeten worden.
Vervolgens kunnen beide partijen verder met hun voorbereiding op de uitvoering van de
werkzaamheden.
Opleiding logistiek medewerker
voor de bevoorrading van een bouwplaats is enige kennis van het proces noodzakelijk. Verder dient
elke medewerker op een bouwplaats een veiligheidscertificaat (VCA) behaald te hebben.
Aangezien de medewerkers van een logistieke partij als bijvoorbeeld UTS vaak niet eerder op een
bouwplaats gewerkt hebben dienen zij dus opgeleid te worden.
Logistieke planning
Aan de hand van de overall planning die door de werkvoorbereiding vervaardigd wordt dient een
materiaalplanning te worden afgeleid. Het totale bouwwerk dient opgedeeld te worden in
verschillende segmenten waarbij één segment bijvoorbeeld één appartement van een totaal
complex is. Uit de materiaalplanning dient te kunnen worden afgeleid welke materialen men
wanneer, in welke hoeveelheid en waar nodig heeft. De logistiek manager kan op zijn beurt afleiden
hoe de logistieke planning opgezet moet worden en welke materialen er middels combinatie- en
ticketleveringen vervoerd kunnen worden.
Nadat de opzet van de logistieke planning gemaakt is bepaald de logistiek manager welk materieel en
welke mensen hij gaat inzetten voor levering op de bouwplaats. Daarnaast zal er moeten worden
bepaald hoeveel ruimte hij exact nodig heeft in zijn opslag, en wie hier de interne logistiek verzorgt.
Inkoop van materialen
Tijdens het afstemmen van de logistieke planning op de overallplanning wordt inzichtelijk hoe de
verschillende materiaalleveringen het best kunnen worden aangevoerd op de hub. Door bijvoorbeeld
in andere hoeveelheden te verpakken heeft de logistieke partij minder werk aan het samenstellen
van combinatieleveringen. Daarnaast kunnen bulkleveringen volgens het SBL principe geld opleveren
van wege de lagere transport- en productiekosten.
tijdens de inkoopfase dienen er dus afspraken gemaakt te worden over de wijze van aanleveren van
de goederen.

7

Kostendekking
Het sluiten van een samenwerkingsverband met een logistieke partij heeft als gevolg dat er een extra
kostenpost ontstaat. Doordat er vooraf geld geïnvesteerd wordt in de inzet van een logistieke partij
zullen deze kosten zich later deels terugverdienen door een verkorte bouwtijd etc. Het andere deel
van de kosten dat terug verdiend moet worden zit hem in het logistieke kostencomponent van de
prijs waarvoor een onderaannemer zijn diensten aanbiedt. De logistiek van de onderaannemers
wordt namelijk ook uit handen genomen wat betekend dat deze partij efficiënter kan werken en dus
minder tijd nodig heeft. Vooraf moet dus met alle onderaannemers een korting geregeld worden die
overeenkomt met hun logistieke kostencomponent.
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Bijlage C Aanvulling bouwlogistieke marktontwikkelingen
Inleiding
Naast Bam en UTS zijn er ook andere partijen bezig met het ontwikkelen van nieuwe methodieken en
concepten op het gebied van bouwlogistiek. In dit hoofdstuk worden een aantal trends en
ontwikkelingen toegelicht.

Consolidatiecentrum
Het consolidatiecentrum is in Engeland een veelgebruikte logistieke methode voor het transport en
opslag van goederen. Vanwege de hoge verkeersdrukte in steden worden leveringen die bestemd
zijn voor een bouwplaats geleverd op een consolidatiecentrum. Dit is in feite gewoon een
opslagplaats waar materialen worden vastgehouden tot het moment dat ze worden afgeroepen. Het
concept wordt wereldwijd al jarenlang gebruikt door retailers. Leveranciers leveren haar goederen
op het consolidatiecentrum van waaruit gecombineerde vrachten naar de winkels gaan. Deze
methode wordt gebruikt omdat de winkels geen ruimte hebben voor grote opslag van goederen en
om het aantal transporten in de binnenstad te reduceren. De consolidatiecentra zijn vaak gesitueerd
op een strategische locatie aan de snelweg of spoor. Naast het reduceren van de transportstromen
zijn er nog een aantal voordelen van het gebruik van een consolidatiecentrum:
-

Mogelijk maken van de optie om de materialen in de nacht te leveren wanneer de wegen
rustig zijn
- De leveringen gebeuren meer gecontroleerd en verantwoord bij het gebruik van een
consolidatiecentrum
- Reduceren van schadelijke CO2 emissies door het gebruik van energiezuinige voertuigen
- Leveren van de juiste hoeveelheden voor een productieslag
- Maximaliseren van de productiviteit van de (geschoolde) vaklieden door het elimineren van
zijn logistieke handelingen
- Reduceren van het aantal handmatig gerelateerde ongevallen en verwondingen door de
inzet van juist opgeleide mensen
- Hogere leverbetrouwbaarheid / leversnelheid door het aanmaken van een productiebuffer
voor materialen met een lange levertijd
- Reduceren van afval door het gebruik van herbruikbare verpakkingsmaterialen
- Beïnvloed de verbeterende logistieke technieken verderop in de supply chain
(Sullivan, Barthorpe, & Robbins, 2010)
Het gebruik maken van een consolidatiecentrum kan voor een project zijn, maar ook voor meerdere
projecten met dezelfde of met andere leveranciers. De goederen welke kunnen worden opgeslagen
en vervolgens worden vervoerd door de logistieke partij dienen onder een bepaald gewichtslimiet en
afmeting te zijn om het efficiënt te houden. Beton bijvoorbeeld dient direct naar de bouwplaats te
rijden omdat dit direct verwerkt moet worden. Maar ook bijvoorbeeld voor grote staalbalken of
prefab betonelementen geldt het dat deze vrachten beter direct naar de bouwplaats kunnen rijden.
De materialen waar het consolidatiecentrum geschikt voor is zijn hanteerbaar met heftrucks. Vaak
zijn deze materialen verpakt op pallets welke eenvoudig te transporteren en op te slaan zijn.
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Bouwbewust
Bouwbewust is een concept van CRH Bouwmaterialenhandel (CRH BMH) wat een totaalpakket
aanbiedt om duurzaam te bouwen. CRH BMH is een overkoepelende groep van bouwmaterialen
leveranciers. De organisatie heeft in Nederland 85 vestigingen onder elf verschillende merknamen;
merknam
Bakker Nijboer, BBN, DeBoo, Erven Feenstra, BMN, Stoel Van Klaveren, Timo.nl, Van Neerbos,
Wijck’s, Van Buren en NVB Ubbens. Het pakket dat Bouwbewust aanbiedt aan klanten is ontwikkeld
om duurzaam te bouwen in zowel ontwerp, realisatie en renovatie. Bouwbewust
Bouwbewust bestaat uit een
aantal onderdelen; Renoveren, materialen, logistiek, afvalretour, veiligheid en kennis. De onderdelen
logistiek en afvalretour zijn vergelijkbare onderdelen uit het SBL principe.
Onder logistiek creëren zij ook de mogelijkheid om een HUB in te richten op een van haar
vestigingen. Hier worden dan leveringen van CRH BMH en leveringen van andere leveranciers
gebundeld en op vaste momenten geleverd op de bouwplaats. Deze leveringen worden gedaan op
verkeersluwe tijdstippen zodat minder
minder verkeershinder plaats vindt rondom de bouwplaats. Het
transport van de leverancier naar de HUB kan door de leverancier worden uitgevoerd maar kan ook
worden gedaan door de transportorganisatie van CRH BMH. Het lossen op de bouwplaats kan
worden uitgebreid
d met de optie om de materialen te leveren op de plaats van verwerking. De
retourvracht wordt beladen met afval en restproducten welke door CRH BMH direct naar de
afvalverwerker worden gebracht. Hierdoor wordt de vracht zowel op de heenheen als terugrit beladen
belad en
hoeft geen extra transport plaats te vinden voor de afvalretour.

Figuur 3 Bouwbewust Bron: http://www.bouwbewust.nl/logistiek/hub-leveringen
http://www.bouwbewust.nl/logistiek/hub
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Raab Karcher LeanWorks en Stiho Crossdocking
LeanWorks en Crossdocking zijn beide een concept waarbij de bouwmaterialenhandel de logistiek
volledig uit handen neem van de uitvoerende partij.
Normaal gesproken leveren zowel Raab Karcher als Stiho allerlei verschillende bouwmaterialen uit
eigen voorraad aan op de bouw in de vorm van één gecombineerde levering. Deze leveringen
worden normaalgesproken naast de vrachtwagen geladen en vervolgens is het aan de uitvoerende
partij om het materiaal naar de verwerkingsplek te transporteren.
beide bouwmaterialenhandels beschikken over een uitgebreid wagenpark en landelijk verdeeld
volop opslagruimte. Daarnaast beschikken de transporteurs over de juiste kennis om op een
bouwplaats te kunnen werken. Kortom zijn beide bouwmaterialenhandels dus een ideale partij om
de logistiek aan uit te besteden.
In de nieuwe situatie neemt de logistieke partij dus het volledige management en de uitvoering van
de bevoorrading van de bouwplaats over.

Figuur 4 Leanworks

Figuur 5 Crossdocking

Destil mobiele voorraadcontainer
Bouwmaterialenhandel Destil speelt op een alternatieve wijze in op de vraag naar de verhoging van
efficiëntie op het gebied van logistiek op de bouw.
Destil is een leverancier welke hoofdzakelijk bouwmaterialen van kleinere afmetingen op de bouw
levert. De leveringen die Destil dus op een traditionele bouwplaats brengt zijn al gebundelde
deelleveringen. Daarbij worden er logistieke middelen met beperkte capaciteit ingezet en is er in hun
magazijnen ook geen ruimte voor materialen van andere leveranciers. Het is dus voor Destil niet
mogelijk om een dergelijk concept als LeanWorks of Crossdocking aan te bieden.
Destil biedt daarentegen wel een innovatief leversysteem aan in de vorm van een digitale
voorraadcontainer gevuld met allerlei dagelijks benodigde bouwmaterialen. De container is gevuld
met producten als afdichtingsmaterialen in de vorm van pur schuim, compriband etc. en
bevestigingsmaterialen in de meest gangbare maten. De container is dus als het ware een mini
opslag van Destil op de bouwplaats zelf. Het innovatieve van de container zit het hem echter niet in
de container zelf maar het ordersysteem wat hierin verwerkt is.
Wanneer er een product uit de container genomen wordt dient dit geregistreerd te worden door
middel van het scannen van de barcode die op het product aanwezig is. Zo hebben zowel de
uitvoerder als Destil zelf inzichtelijk welke producten wanneer gebruikt zijn en kan Destil zijn
materialen zo efficiënt mogelijk bevoorraden. Onnodig grote voorraden van bijvoorbeeld schroeven
en dergelijke zijn hierdoor niet meer nodig en verder worden eventuele procesverstoringen
veroorzaakt door het wachten op materialen geëlimineerd.
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Bijlage D Vooronderzoek project TSH
Gebouw
In Eindhoven wordt in het voorjaar van 2015 gestart met de nieuwbouw van The Student Hotel. The
Student Hotel is een concept van City Living,
Living, een organisatie welke al ruim 30 jaar gespecialiseerd is
in tijdelijke huisvesting en accommodatie voor studenten. De zogenaamde hotels zijn gericht op
(internationale) studenten die voor korte tijd huisvesting nodig hebben. De kamers zijn dan ook
volledig
ig ingericht en hebben gedeelde woonkeukens. De hotels zijn voorzien van gezamenlijke
ruimten zoals bibliotheken, loungeruimten, studeerruimten en sportruimten. Inmiddels is het
concept gerealiseerd in verschillende grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Luik
Luik en Den Haag.
Het nieuw te realiseren hotel in Eindhoven beslaat een footprint van circa 15x44 meter en bereikt
met haar 24 verdiepingen een hoogte van bijna 74 meter boven peil (excl. dakopbouw). Iedere
verdieping is globaal opgedeeld in drie delen. Hierbij is het middendeel de kern van het gebouw
waarin de liftschacht en het trappenhuis zijn verwerkt. De kelder van het gebouw, welke dezelfde
footprint heeft als de rest van het gebouw bevat ruimte voor opslag, technische ruimten en een
fietsenstalling.
g. De begane grond is ingericht voor algemeen gebruik waarin onder andere een lobby,
receptie en horecagedeelte zijn opgenomen. Op de eerste verdieping, een mezzaninevloer, zijn
onder andere een gameruimte, verschillende studieruimten en een auditorium gevestigd.
gev
Het
auditorium loopt door op de tweede verdieping. Hiernaast zijn op deze verdieping verschillende
lounge- en bibliotheekruimten, een wasruimte en een sportzaal. Verdieping 3 tot en met 18 zijn
verdiepingen met standaard kamers. Per verdieping zijn er in het kerndeel twee gemeenschappelijke
woonkeukens. Aan beide zijden van de kern zijn tien kamers, twintig per verdieping. De kamers zijn
ruim 18m2 per stuk en zijn voorzien van een eigen badkamer. Op verdieping 19 tot en met 23 zijn de
suites gevestigd.
gd. De oppervlakte van deze suites variëren van 23,5m2 tot 28m2. Iedere verdieping
telt 16 suites. De suites zijn voorzien van een badkamer en een eigen keuken. Het hotel heeft een
totale capaciteit van 320 standaard kamers en 80 suites.

Figuur 6 constructieve opbouw TSH
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Omgeving
Het project
oject wordt gevestigd op het voormalig terrein van het postkantoor aan de Stationsweg in
Eindhoven. Het bouwterrein voor dit project heeft een oppervlakte van circa 7200m2. Dit is inclusief
oprijlaan en parkeerplaatsen. Zie bijlage J voor bouwplaatstekening.
g. De bouwplaats is gelegen aan
een doorgaande weg tussen Centraal Station Eindhoven en het winkelcentrum van Eindhoven. Dit
betekend dat hier veel stromen van personen en vervoer plaatsvinden. De Stationsweg sluit middels
doorgaande wegen aan op de ring van
van Eindhoven en is hiermee goed bereikbaar voor
voo vrachtverkeer.
In Figuur 7:: Plattegrond Eindhoven centrum, Bron: Google MapsFiguur
Maps
7 is de ring van Eindhoven de
geel gemarkeerde cirkel om de binnenstad. De spitstijden in de binnenstad van Eindhoven zijn op
werkdagen 07.30-09.30u
09.30u en 15.30-18.30u
15.30
(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011).
2011) In Figuur 8
tot en met Figuur 11 zijn de verkeersstromen rond en in Eindhoven weergegeven op een gemiddelde
werkdag op verschillende tijden. Uit deze gegevens blijkt dat tijdens spitsuren op de ring van
Eindhoven relatief veel vertraging wordt veroorzaakt en
en dat aanvoerroutes vanuit Tilburg en Weert
tijdens de ochtendspits zeer veel verkeershinder ondervinden.

Figuur 7:: Plattegrond Eindhoven centrum, Bron: Google Maps
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Figuur 8 Verkeer maandag 07:00AM, Bron: Google Maps

Figuur 9 Verkeer maandag 08:30AM, Bron: Google Maps
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Figuur 10 Verkeer maandag 08:30AM, Bron: Google Maps

Figuur 11 Verkeer maandag 4:30PM, Bron: Google Maps
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Bouwmethodiek
Ruwbouw
Voordat er kan worden begonnen met de bouw van The Student Hotel moet er worden begonnen
met het aanbrengen van damwanden en bronbemaling. Het aanvoeren van machines en de
damwanden brengt een aantal transportstromen met zich mee.
Na het plaatsen van de damwanden kan er worden begonnen met het heien van funderingspalen.
Hiervoor wordt een heistelling aangevoerd welke de palen in de grond moet heien. Het transport van
deze stelling betreft vaak grote en zware transporten. Naast de heistelling worden opleggers met
prefab heipalen aangevoerd naar de bouwplaats.
Het gebouw wordt volledig onderkeldert. Voor de kelder worden eerst de liftputten, poeren en
verzwaarde vloerbalken in het werk gestort. Hierna volgt de keldervloer welke ook volledig in het
werk gestort wordt. Tijdens deze bewerkingen zal voornamelijk transport plaatsvinden van
wapeningsstaal en betonmixers. Na storten van de keldervloer worden de buitenwanden van de
kelder gemaakt door middel van een holle wand systeem. Hiervoor wordt eerst een semi-prefab
wand geplaatst waarna de inhoud in het werk wordt volgestort. Overige binnenwanden en
kolommen in de kelder worden uitgevoerd in prefab onderdelen. Het kelderdek (=begane
grondvloer) wordt uitgevoerd in breedplaatvloeren. Deze wordt vervolgens in het werk afgestort. De
holle wanden, prefab wanden, prefab kolommen en breedplaatvloeren worden allen met opleggers
aangevoerd. Wanneer direct van de vrachtwagen wordt gemonteerd is het van belang dat de
opleggers just-in-time arriveren op de bouwplaats. In het werk te storten beton dient te allen tijden
just-in-time geleverd te worden op de bouwplaats.
Op de begane grond worden de kolommen en kernwanden uitgevoerd in prefab beton. De overige
binnenwanden worden uitgevoerd met holle wanden. Het grootste deel van de transportstromen
zijn hierbij opleggers met prefab. Voor het afstorten van de holle wanden worden betonmixers
ingezet.
De eerste verdieping betreft een mezzaninevloer. Dit is een soort tussenvloer/balkon welke vaak
wordt toegepast om extra vloeroppervlak te realiseren en betreft vaak niet de volledige verdieping.
Deze vloer wordt uitgevoerd in breedplaatvloeren. Ook op deze verdieping worden de kolommen en
kernwanden uitgevoerd in prefab beton en bestaan de overige binnenwanden uit holle wanden.
De tweede verdiepingsvloer (6400+P) bestaat uit breedplaatvloeren. Ook op deze verdieping worden
de kernwanden en kolommen uitgevoerd in prefab beton en bestaan overige binnenwanden van
beton uit holle wanden. Deze verdieping bestaat dus weer voor een groot deel uit vrachten met
prefab beton en betonmixers op de dagen dat de vloer en holle wanden worden gestort.
Tussen de eerste en tweede verdiepingsvloer word een staalconstructie aangebracht als zijnde
tribune voor een auditorium. Deze ruimte loopt van de eerste verdiepingsvloer tot het dek van de
tweede verdieping.
Het dek van de tweede verdieping, tevens de vloer van de derde verdieping wordt uitgevoerd in
breedplaatvloeren. Vanaf deze vloer beginnen de verdiepingen met studentenkamers en volgt er
veel repetitie. Vanaf hier wordt een tunnelcyclus ingezet. Hierbij worden de langswanden van de
gevel, een gangwand en de vloer van de volgende verdieping gestort in een cyclus van drie stappen
per verdieping. Voorafgaand aan de tunnelcyclus worden de kernwanden (liftkern en trappenhuis)
geplaatst. Dit zijn prefab wanden. De kopgevels van het gebouw worden aansluitend aan de
tunnelcyclus in het werk gestort door middel van traditionele bekisting.
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De kernwanden van de liftschacht lopen door tot boven de dakvloer. Op de dakvloer wordt door
middel van een staalconstructie een dakopbouw gecreëerd waarin grote installatiecomponenten
worden geplaatst.

Gevel – dakfase
De gevel bestaat uit traditioneel metselwerk. Deze wordt verwerkt vanaf een gevelsteiger welke
vanaf de tweede verdieping met de cyclus van de ruwbouw zal meelopen. Hierbij start de
meelopende gevelsteiger na 4 verdiepingen tunnelen. Vanaf de gevelsteiger worden de stelkozijnen
gemonteerd, de metselwerkdragers geplaatst, EPDM folie aangebracht, profielen gesteld en
opgetopt, de gevel geïsoleerd, metselwerk en prefab betondorpels aangebracht. De kunststof
kozijnen worden inclusief beglazing geplaatst tijdens het zakken van de gevelsteiger.
De schil van de dakopbouw bestaat uit dak- en gevelpanelen. Deze worden aan de staalconstructie
van de dakopbouw bevestigd. De dakbewerking van de dakvloer bestaat uit het aanbrengen van
dakopstanden, isolatie en dakbedekking. Aansluitend worden hemelwaterafvoeren en de aluminium
dakrand gemonteerd.

Afbouwfase
De afbouwfase begint wanneer de gevel dicht is. Het uitgangspunt in de afbouwfase is om een
interval van 5 dagen per verdieping (vanaf derde verdieping) te realiseren. Eerst worden de
installaties in de schacht aangebracht. Hieronder vallen alle standleidingen en laddergoten.
Vervolgens worden kabelgoten gemonteerd aan plafond en wanden. Na deze handeling start de
bouwkundige afbouw. Deze begint met de maatvoering van de reeds aanwezige prefab badkamers
(20 stuks). Na maatvoering van de badkamers plaatsen ze eerst de tussenwand van de badkamers
welke bestaat uit kalkzandsteen of gasbeton. Hierop volgend worden de badkamers gepositioneerd
en worden de bouwkundige en installatietechnische voorbereidingen getroffen voor het gieten van
de anhydrietvloer. Aansluitend aan het gieten en uitharden van de anhydrietvloer wordt gestart met
de bekabeling in ladderbanen en goten en start de stukadoor met het aanbrengen van stucwerk aan
de langsgevels, kopgevels, gangwand en kernwanden. Overige gangwanden worden opgebouwd met
metalstudwanden. Binnenkozijnen worden direct meegenomen bij het plaatsen van de
metalstudwanden. Aansluitend aan het maken van de gangscheidende wanden worden de
kamerscheidende wanden en voorzetwanden in de badkamers gebouwd. Alle metalstudwanden
worden eerst eenzijdig beplaat waarna installaties en isolatie worden aangebracht en vervolgens
worden voorzien van de sluitwandbeplating.
Na het monteren van de metalstudwanden worden fancoilunits gemonteerd en aangesloten.
Aansluitend hieraan wordt begonnen met het aanbrengen van een systeemplafond. Het
systeemplafond wordt toegepast in de algemene ruimten en gangen en loopt door tot vooraan in de
kamers. De rest van het plafond van de kamers wordt voorzien van spuitwerk. Na het spuiten van de
plafonds wordt sauswerk en scanwerk uitgevoerd op de wanden. Tijdens deze sessie worden ook
plinten gemonteerd en deuren gehangen. Tevens worden elektrische installaties afgemonteerd en
vind afmontage van sanitair plaats. De laatste bewerking is het leggen van vloerbedekking in de
gangen en kamers.

Projectteam
Het projectteam van de hoofdaannemer bestaat uit een projectleider, een werkvoorbereider en een
hoofduitvoerder. Na de ruwbouw van de tweede verdieping komt er een uitvoerder bij ter
ondersteuning.
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Bijlage E Verslag bouwbezoek Sterrenbosch SSHN te Nijmegen
Op donderdag 27 maart 2015 hebben we het project Sterrenbosch SSHN te Nijmegen bezocht. Dit
project wordt uitgevoerd door BAM Bouw en Techniek en betreft het realiseren van 32
appartementen in de voormalige algemene ruimten van vier woontorens. Deze algemene ruimten
bevinden zich op de 2e t/m de 5e verdieping en uit de praktijk blijkt dat deze nauwelijks tot niet
gebruikt worden. Iedere gemeenschappelijke ruimte wordt daarom omgebouwd tot twee
appartementen.
Naast realisatie van de 32 appartementen worden er een aantal kleine aanpassingen gedaan op de
eerste verdiepingen van de woontorens.
Eén van de gestelde voorwaarden van de opdrachtgever is dat de huidige bewoners van het complex
geen hinder ondervinden van de verbouwing. Dit betekend onder andere dat er geen bouwplaats
rondom de woontorens gecreëerd kan worden. De schaftvoorziening en de ruimte voor de
uitvoerder en werkvoorbereider zijn dus tijdelijk in één van de gemeenschappelijke ruimten
gesitueerd. Verder is er ook nauwelijks opslagruimte aanwezig en is de reeds aanwezige lift niet
groot genoeg om grote materialen zoals gipsplaten verticaal te transporteren. Deze factoren
dwingen de aannemer om een goed werkend logistiek plan op te stellen.
Timo Roes, werkvoorbereider van het betreffende project, heeft een samenwerkingsverband
gesloten met bouwmaterialen leverancier Stiho. De logistiek wordt hierbij uitbesteed aan Stiho wat
inhoudt dat deze partij alle materialen vlak voor verwerking op de juiste plek aanlevert.
Overige leveranciers welke normaal gesproken op de bouwplaats leveren kunnen hun materialen nu
afleveren op het door Stiho beschikbaar gestelde distributiecentrum.
Stiho verzorgt vervolgens het transport van het distributiecentrum tot de plaats van verwerking. Het
aanleveren van materialen vindt plaats op de vastgestelde transportdagen. Op een transport dag
worden van twee woontorens een verdieping bevoorraad. Het bevoorraden hiervan gebeurt via de
gevel. Hiervoor wordt een raam uit de gevel genomen en wordt door middel van een hijskraan een
hijskooi (Figuur 12) voor de gevelopening gehangen. Aan de binnenzijde van het gebouw wordt door
middel van een stapel pallets en een rollerbaan een losbaan gecreëerd welke aansluit op de hijskooi.
Middels dit systeem kunnen de goederen vanuit de hijskooi naar binnen worden getrokken waarna
ze worden overgeladen in het gebouw. Stiho levert logistiek medewerkers welke de ontvangst en het
uitlopen van goederen verzorgen.
De inzet van logistiek medewerkers creëert een besparing op het uurtarief voor de logistieke
activiteiten. Wanneer BAM dit laat uitvoeren door eigen medewerkers kost ze dit circa €45, - per
medewerker per uur. De logistiek medewerkers welke worden geleverd door Stiho kosten circa €26,per medewerker per uur.
De heer Roes heeft zijn onderaannemers aangeboden om ook gebruik te maken van de service van
Stiho. Hij heeft vooraf met al zijn onderaannemers overlegd welke prijs zij bereid waren te betalen
om hun logistiek door een externe partij uit te laten voeren. Wanneer deze prijs overeen kwam met
de kosten die Stiho aan BAM in rekening bracht voor hun diensten werd hun logistiek uit handen
genomen. De logistieke kosten worden hierdoor niet weggenomen, maar de uitbesteding van de
logistieke werkzaamheden zorgt wel voor een verhoogde productiviteit en dus kortere doorlooptijd.
De uitbesteding van logistiek zorgt in dit geval dus voor een verkort bouwproces wat uiteindelijk
kostenbesparend is.
Eén van de onderaannemers besloot om niet mee te doen en is daardoor alsnog zelf
verantwoordelijk voor opslag en bevoorrading van zijn eigen materiaal.
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Het leveren via het distributiecentrum van Stiho noemt met cross docking. Hierbij wordt het
benodigde materiaal door leveranciers aangeleverd op het distributiecentrum in Zwolle. Stiho
controleert bij ontvangst van goederen de hoeveelheden en eventueel direct zichtbare schades. Bij
constatering van problemen wordt een contactpersoon van BAM ingelicht. Na ontvangst van
goederen worden deze materialen opgeslagen in het distributiecentrum. Op het moment dat de
goederen door BAM worden afgeroepen worden de gevraagde goederen verzameld en zal Stiho het
transport naar de projectlocatie in Nijmegen verzorgen.
Materialen worden aangeleverd op europallets of gipspallets. Deze mogen niet hoger zijn dan 70
centimeter (incl. pallet) en niet zwaarder zijn dan 1.000 kg. De pakketten dienen duidelijk zijn
gelabeld met de loslocatie en inhoud (Figuur 13).
Voor het verlenen van de crossdock dienstverlening worden door Stiho twee pallettarieven
gehanteerd voor opslag:
Europallet (0,8x1,2 meter)
€25,55
Gipspallet (1,2x3 meter)
€40,52
Middels deze kosten kan bepaald worden wat een onderaannemer aan Bam zou moeten betalen om
de logistiek te laten overnemen door Stiho.
Bulkleveringen
Eén van de zaken die tijdens het interview met de heer Roes zijn besproken betreft het leveren van
materialen in bulkvorm.
Vanuit het SBL principe worden bulkleveringen genoemd als besparing vanwege de lagere
transportkosten en kostenreductie vanwege grote afname van materiaal. Echter, de heer Roes ziet
eerder nadelen dan voordelen in het leveren in bulkvorm. Ten eerste betekent een bulklevering dat
het totale bedrag eerder, en in één keer voldaan moet worden waardoor de bouwpartij gaat
voorfinancieren met renteverlies als gevolg.
Verder wordt de mogelijkheid tot wijziging van het ontwerp tijdens de bouw geëlimineerd aangezien
alle materialen al geproduceerd zijn. Mochten er nog onduidelijkheden zijn wat betreft de
detaillering van een bepaald gebouwdeel, dan zou de bulklevering pas gedaan kunnen worden
wanneer dit opgelost is. Dit heeft dan weer procesverstoringen als gevolg.
De conclusie die gezamenlijk getrokken werd tijdens het interview betreft dat bulkleveringen vrijwel
nooit zorgen voor verhoogde efficiëntie.

Figuur 12 hijskooi
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Figuur 13 goederenlabel met locatie van verwerking
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Bijlage F Interview Mark Vos
Op woensdag 8 april 2014 heeft een interview plaats gevonden met dhr. Mark Vos, projectleider bij
BAM Utiliteitsbouw. Mark is in het jaar 2000 na het afronden van zijn studie bouwkunde aan de MTS
bij Heijmans begonnen als werkvoorbereider waar hij destijds stage had gelopen. In 2008 startte hij
zijn carrière bij BAM Utiliteitsbouw als werkorganisator nadat hij bijna 3 jaar bij een kleinere
aannemer had gewerkt. Vanuit de functie als werkorganisator groeide hij binnen een aantal jaar door
naar projectorganisator en is inmiddels werkzaam als projectleider. Mark is momenteel werkzaam als
projectleider op een revitalisatieproject op het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht.
Tijdens het revitalisatieproject blijft het kantoor geopend en is er nauwelijks tot geen ruimte voor
opslag. Daarnaast eist de opdrachtgever dat er op werkdagen tussen 07.00u en 19.00u geen
transport mag plaatsvinden om hinder en overlast te beperken. Dit betekende tijdens de
aanbesteding dat er een gedegen logistiek plan moest zijn voor het project. Hierbij heeft BAM
gepresenteerd het project uit te voeren met Smart Building Logistics. Eenmaal gestart met het
project bleek al snel dat er te globaal was gekeken naar een logistiek plan.
Op dit project worden alle goederen verticaal met een bouwlift getransporteerd. Echter, er was geen
rekening gehouden met het feit dat de aanvoerroute naar de lift op steigers in een leeggepompte
vijver op een kelderdek stond. Dit zorgde er voor dat er een beperkte maximale belasting toegestaan
was. Hierdoor waren extra overslaghandelingen en tot vier keer meer transportbewegingen nodig.
Gedurende de eerste fase van het project ontstond een niet projectspecifiek juridisch conflict tussen
BAM en UTS, de grondleggers van Smart Building Logistics. Dit conflict resulteerde in een directe
ontbinding van samenwerking tussen beide partijen. Noodgedwongen heeft BAM voor het project in
Utrecht een vervangende logistieke partij ingeschakeld omdat ze verbonden zijn aan het SBL principe
voor dit project. Deze situatie brengt hoge extra kosten met zich mee, maar het project mag absoluut
geen vertraging oplopen gezien het feit dat er een boeteclausule voor te laat opleveren op zit van
€50.000,- per dag. Voor de aankomende fases van het project wordt het logistieke plan opnieuw aan
het licht onderworpen. Zo wordt er door BAM nu zelf een distributiecentrum gehuurd wat gaat
fungeren als hub. Dit distributiecentrum wordt dan beheerd door BAM zelf en vanuit hier worden
naast het project van Rabobank nog twee andere projecten in Utrecht bevoorraad. Ook wordt de
aanvoer van goederen verder uitgesplitst in onderdelen.
Voorheen werden de goederen per badge aangevoerd. Deze goederen zouden in circa vier
werkdagen moeten worden verwerkt maar in de praktijk bleek dat het aantal goederen te groot was
voor directe verwerking. Als voorbeeld noemt Mark de aanvoer van metalstud wanden. In de eerste
fase werden alle materialen voor het maken van metalstudwanden voor één badge aangevoerd. In
de aankomende fases zal deze aanvoer worden opgesplitst in ten minste twee aanvoermomenten.
De eerste levering zal dan de profielen en eerste plaat bevatten, de tweede levering zal isolatie en de
sluitplaat bevatten. Op deze manier liggen de materialen niet eerst enkele dagen in de weg voordat
ze verwerkt kunnen worden. Ook moet er beter worden nagedacht over de exacte loslocatie. Uit
ervaring bleek namelijk dat er regelmatig goederen moesten worden verplaatst omdat ze in de weg
stonden voor bepaalde werkzaamheden. Mark Vos is er dan ook van overtuigd dat investeren aan de
voorkant van het proces een beter eindresultaat oplevert. Een intensievere werkvoorbereiding biedt
hier een oplossing voor.
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Op het project in Utrecht is er bewust voor gekozen om afval niet te scheiden op plaats van
verwerking en/of bouwplaats omdat er niet voldoende ruimte is om de verschillende stromen te
sorteren. Op de werkvloer worden rolcontainers ingezet waar alle soorten afval in worden
gedeponeerd. Deze worden retour genomen door de logistieke partij en bij een afvalverwerker
gescheiden en verder verwerkt. Bij een goederenlevering kunnen lege containers weer in elkaar
gestapeld worden aangevoerd. Het verzamelen van afval op of nabij de plaats van verwerking levert
voor de vaklieden een tijdsbesparing op omdat ze het afval niet zelf verticaal hoeven te
transporteren naar een grote afvalcontainer op de bouwplaats. Het transporteren van de
afvalcontainers van de plaats van verwerking naar de vrachtwagen gebeurt nu door een logistiek
medewerker welke een lager uurtarief heeft dan de vaklieden. Echter, de kosten van de logistiek
medewerker worden nu betaald door de hoofdaannemer en levert het een besparing op voor de
onderaannemers. Deze kosten zijn voor dit project niet in beeld gebracht en zijn dus niet doorbelast
naar de onderaannemers. In dit geval kost het de hoofdaannemer dus geld, maar het is uiteraard een
leermoment. Wanneer deze kosten in het voortraject inzichtelijk worden gemaakt kunnen ze worden
doorbelast aan de partijen die er hun voordeel mee doen.
Naast het inzichtelijk maken van de kosten voor het transporteren van afval moeten ook kosten
inzichtelijk worden gemaakt voor het leveren op plaats van verwerking van goederen. Veel
onderaannemers hebben het onderdeel ‘transporteren op de bouwplaats’ in de eenheidsprijs van
hun dienst zitten en hebben niet inzichtelijk wat deze kosten bedragen. Om het leveren op plaats van
verwerking uit te besteden aan een logistiek medewerker en financieel goed te kunnen afkaderen
zou je per discipline inzichtelijk moeten hebben wat het aandeel aan transport op de bouwplaats is.
Bij veel bedrijven zijn deze cijfers niet bekend omdat ze voorheen nooit relevant waren. Naar mate er
meer conform dit principe gewerkt gaat worden kunnen bedrijven beter inschatten wat het aandeel
is en kan het beter financieel worden afgekaderd. Het is een nieuwe manier van werken en dat kost
in het begin vaak geld, maar zal uiteindelijk leiden tot een hogere efficiency. Een voorbeeld hiervan is
het gebruik van BIM, dit kostte in het begin ook veel moeite en geld maar leidt nu tot een betere
manier van werken. Als hoofdaannemer, en zeker als grootste van Nederland moet je in dit soort
innovaties voortouw nemen en ben je soms genoodzaakt om je onderaannemers ook te
‘heropvoeden’. Hiermee bedoeld Mark dat de bouw conservatief is en je als hoofdaannemer soms
moet pushen om onderaannemers uit de ‘zo doen we het altijd, dus nu ook’ instelling te krijgen.
In het SBL concept wordt ook het onderdeel kostenbesparing door bulkinkopen behandeld. Met de
stelling dat je door bulkinkoop van goederen niet direct kosten bespaard is Mark het eens. Bij
bulkinkopen ben je als afnemer aan het voorfinancieren, onnodig lang aan het opslaan en beperk je
jezelf in de wijzigingsmogelijkheden gedurende het proces. Hierover heeft Mark wel een alternatief
idee waardoor je als grote aannemer wel kosten zou kunnen besparen. Je kan de factoren arbeid,
transport en materiaal uiteen trekken. Als voorbeeld nemen we weer metalstud wanden. Als grote
aannemer heeft BAM raamcontracten met verschillende leveranciers van bouwmaterialen. Hierdoor
kunnen ze zelf relatief goedkoop de materialen van metalstud wanden inkopen. Wanneer ze dan
losse arbeidsuren inkopen en het transport uitbesteden zijn alle kostencomponenten inzichtelijk en
worden de juiste werkzaamheden door de juiste partijen uitgevoerd.
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Bijlage G Analyse BAM Bouw en Techniek
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het bedrijf waar wij de afstudeeropdracht hebben uitgevoerd onder de loep
genomen. Eerst wordt de bedrijfsstructuur van Koninklijke BAM groep toegelicht waarna een
uiteenzetting op de organisatie van de vestiging van BAM Bouw en Techniek te Eindhoven volgt.
Bedrijfsprofiel Koninklijke BAM groep
Koninklijke BAM groep NV betreft een internationaal bedrijf met een leidende positie dat in alle
sectoren van de bouw actief deelneemt. Het bedrijf is opgedeeld in werkmaatschappijen welke in de
sectoren Bouw & techniek, Infra, Vastgoed de Publiek-private samenwerking opereren.
Het bedrijf heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland.
Daarnaast is BAM internationaal actief op zeer uiteenlopende locaties. Met een jaaromzet van € 7,3
miljard (BAM, 2015) en zo’n 23.000 medewerkers mag BAM zich het grootste bouwbedrijf van het
land noemen.
in Figuur 14 is de organisatiestructuur van de werkmaatschappij van BAM weergegeven.

Figuur 14 organisatiestructuur BAM Bron: (bam.nl, 2015)

BAM Bouw en Techniek regio Zuid.
Het afstudeerwerk wordt uitgevoerd in opdracht van BAM Bouw en Techniek regio Zuid, onderdeel
van Koninklijke BAM Groep NV. BAM Bouw en Techniek is inmiddels uitgegroeid tot de grootste
speler op de markt van huisvestingen voor bedrijven en instellingen. Met circa 1.350 mensen in
dienst realiseren ze een jaaromzet van circa 650 miljoen euro. Op de volgende pagina’s wordt de
organisatiestructuur nader toegelicht.
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De organisatiestructuur omtrent logistiek
Inleiding
om een goed beeld te kunnen schetsen van waar welke taken en verantwoordelijkheden liggen en
waar besluiten genomen worden binnen een organisatie dient deze in kaart gebracht te worden. In
dit geval zoomen we specifiek in op het logistieke proces dat hoort bij een bepaald bouwwerk.
De aanleiding van het afstudeeronderzoek betreft de vraag vanuit BAM voor de uitwerking van een
logistiek plan voor het te realiseren project ‘The Student Hotel’. Uit deze vraag blijkt dat er behoefte
is naar een optimalisatie van de logistieke stromen rondom de bouw.
Het bedrijf geeft aan dat er tijdens de voorbereiding van een proces niet genoeg aandacht wordt
besteed aan het uitwerken van een efficiënt logistiek plan.
Door middel van deze analyse van de organisatiestructuur kan in kaart worden gebracht hoe de
logistiek rondom een bouwproject momenteel wordt voorbereid en aangepakt.
Daarna kan bepaald worden op welke manier de organisatiestructuur gewijzigd zal moeten worden
om een hogere efficiëntie te kunnen behalen.

Analyse door middel van Value Stream Mapping
Een methode welke vaker toegepast wordt bij het analyseren van een logistiek proces betreft: ‘Value
Stream Mapping’ (VSM). VSM is een is een methode om de ‘value stream’ van een bepaald product
in kaart te brengen. De value stream van een product is de stroom van alle handelingen die nodig zijn
voor de productie en levering van de goederen aan de klant.
De handelingen die nodig zijn voor de productie van een bepaald product zijn voor dit betreffende
onderzoek niet relevant en worden daarom achter wege gelaten. Daarbij wordt er ook niet gekeken
naar de totale doorlooptijd van de stroom, dit wordt normaliter wel gedaan. Echter, de doorlooptijd
van een bouwproduct is voor de levering van bouwmaterialen minder van belang en zoals eerder
vermeld is, wordt de productie buiten beschouwing gelaten.
De analyse spitst zich dus toe op het management en de uitvoering van het logistieke traject
beginnend bij het eind van het productieproces en eindigend op de plaats van verwerking. Dit deel
van logistiek wordt ook wel distributielogistiek genoemd. De hoofdactiviteiten van distributie
betreffen aanvoer-, opslag- en afvoer van goederen en zullen in de dit onderzoek aan bod komen.
(Flapper, 2005)
Value Stream Mapping zal zich in dit geval dus alleen richten op distributielogistiek.
Voor de analyse van het logistieke proces omtrent een bouwproject van BAM kunnen we het
productiepad van een voorbeeld product ‘volgen’. Alle processen en informatiestromen van het
product dienen te worden uitgewerkt in een ‘current state’ value stream. Vervolgens kan bepaald
worden waar het proces eventueel verbeterd kan worden door de ‘future state’ van de value stream
uit te werken. Voor veel bouwmaterialen zal er een soortgelijke value stream gelden dus wordt de
analyse hiervan gedaan middels het volgen van één product.
De analysemethode verloopt volgens onderstaande stappen:
Stap 1: bepaal van welk product de value stream wordt uitgewerkt
Stap 2: Visualiseer en beschrijf de huidige value stream van het product
Stap 3: beoordeel de huidige value stream en bekijk waar verspillingen optreden
Stap 4: Visualiseer en beschrijf de ‘future state’ value stream van het product
(Rother & Shook, 2003)
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Afbakening van de analyse
De eerder omschreven methode voor het analyseren van de waarde stroom van organisatie of
proces, Value Stream Mapping, richt zich op de volledige flow van een bepaald product. Hierbij start
het monitoren van de flow van het betreffende product bij de grondstofwinning en eindigt deze
wanneer het product bij de klant is afgeleverd.
Om de analyse binnen de grenzen van het afstudeeronderzoek uit te kunnen voeren- en voldoende
raakvlak met het onderwerp te behouden dient de flow anders ingestoken te worden.
Omdat de organisatie van BAM en logistiek centraal staan in het onderzoek hebben we er voor
gekozen om de flow te monitoren vanaf het moment dat een product gereed is om verhandeld te
worden. Daarbij is er bewust voor gekozen om het productieproces niet te beschouwen omdat BAM
hier nauwelijks of geen invloed op heeft. Informatiestromen welke plaats vinden vóór de productie
van bepaalde materialen worden wel beschouwd.
De value stream die omschreven zal worden begint bij het inwinnen van project specifieke
productkennis uit het bestek. De omschrijving van de stroom eindigt wanneer het betreffende
product op de plaats van verwerking aanwezig is en betaald is.
De drie aspecten welke in de uitwerking van het proces zullen worden verwerkt betreffen functies-,
informatiestromen- en transformaties naar plaats binnen de value stream.
Deze drie aspecten zullen eerst individueel worden onderzocht alvorens deze in een visualisatie
gecombineerd zullen worden.
Verderop in dit verslag zijn de vier stappen nader toegelicht en toegespitst op de procedure van de
levering van bouwmaterialen. Daarna worden de functies, informatiestromen en transformaties naar
plaats toegelicht.
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Stap 1: bepaal van welk product de value stream wordt uitgewerkt
Een bouwproject bestaat uit een groot aantal verschillende bouwmaterialen welke afkomstig zijn van
verschillende leveranciers. Al deze materialen doorlopen een soortgelijke value stream als het gaat
om de levering van de goederen aan de klant. Binnen de procedure van de levering van goederen zijn
er twee verschillende varianten (Flapper, 2005):
1. Levering door een bouwmaterialen groothandel
2. Rechtstreekse levering vanuit de fabriek
De analyse zal dus ingaan op de bovenstaande twee goederenleveringen. Hierbij wordt geen
onderscheid gemaakt tussen leveringen die gedaan worden aan de hoofdaannemer en leveringen die
bedoeld zijn voor een onderaannemer. Dit omdat de value stream van een onderaannemer
nagenoeg gelijk is aan die van de organisatie zelf en dit geen betrekking heeft op de organisatie van
BAM.
Het is gebruikelijk dat goederen zowel via een bouwmaterialengroothandel als rechtstreeks vanuit de
fabriek geleverd kunnen worden. De wijze van leveren die bij de bouwproducten toegepast wordt is
afhankelijk van tijd, geld en kwantiteit van het betreffende product. Om deze keuze te kunnen
omschrijven nemen we een voorbeeld in de vorm van levering van minerale wol als isolatiemateriaal.
Wanneer het bestek een dergelijk isolatiemateriaal voorschrijft als gevelisolatie bij een
utiliteitsbouwproject, dan zal er gekozen worden voor levering af fabriek vanwege de lagere
eenheidsprijs. De transporteur van de fabriek kan dan een levering met hoge beladingsgraad
vervoeren waardoor de transportkosten lager worden. De bijbehorende levertijd op producten die
rechtstreeks uit de fabriek geleverd worden is in dit geval niet van invloed op het bouwproces.
Wanneer men er tijdens het isoleren achter komt dat er bijvoorbeeld 15m2 materiaal te kort is, dan
zal de levering gaan middels een bouwmaterialengroothandel. Het voordeel van een levering door
bijvoorbeeld Destil is de korte wachttijd, meestal is het dezelfde dag nog aanwezig op de bouw. De
eenheidsprijs is dan wel een stuk hoger maar de snelheid geeft in dat geval de doorslag.
Deze keuzeafweging zal verder buiten beschouwing gelaten worden voor de analyse van de twee
leveringsvarianten.
Stap 2: Visualiseer en beschrijf de huidige value stream van het product
Alvorens de value streams volgens de gebruikelijke methodiek behorend bij Value Stream Mapping
wordt uitgewerkt zullen er een aantal schetsen gemaakt worden. Hierbij wordt dus nog geen
rekening gehouden met de toe te passen symbolen van VSM.
Wanneer zeker is dat de uitwerking het proces volledig beschrijft zal de uitwerking middels de VSM.
techniek gedaan worden.
Door middel van het programma ‘Microsoft Visio’ zal de uiteindelijke uitwerking van de value stream
gevisualiseerd worden.
Als ondersteuning van de visualisatie zal er een toelichting bijgevoegd worden.
Stap 3: beoordeel de huidige value stream en bekijk waar verspillingen optreden
Wanneer de uitwerking van de ‘current state’ van de value stream goedgekeurd wordt door de
betreffende personen welke hier bij betrokken zijn, kunnen de verspillingen in het proces worden
onderzocht.
Stap 4: Visualiseer en beschrijf de ‘future state’ value stream van het product
Wanneer inzichtelijk is waar verspillingen in het proces optreden kan de future state van de value
stream ontworpen worden. Door middel van het uitwerken van de future state wordt duidelijk waar
men op moet focussen bij toekomstige projecten.
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Functies binnen de value stream
Alvorens de current state van het logistieke proces gevisualiseerd is hebben we onderzocht welke
verschillende functies binnen BAM betrekking hebben op het logistieke proces. Onderstaand worden
de functies en de daarbij behorende taken omtrent logistiek toegelicht.
Inkoper
Binnen BAM Bouw en Techniek regio Zuid is er een inkoper in dienst welke alle functie dekkende
zaken van de lopende projecten voor zijn rekening neemt. Inmiddels is de functie van een fulltime
naar een part time functie gewijzigd vanwege het inkrimpen van de werkzaamheden binnen de
functie.
De oorspronkelijke functie van de inkoper was kortgezegd het inkopen van alle benodigde
bouwmaterialen, diensten en middelen voor de verschillende projecten. Een goed inzicht wat betreft
de kosten van deze zaken is hierbij noodzakelijk en betreft een expertise binnen het bedrijf.
De functie begint bij het bestuderen van de projectgegevens waaruit afgeleid kan worden welke
zaken wanneer en in welke hoeveelheden benodigd zijn. Als dit in kaart gebracht is begint de
onderhandelingsfase met leveranciers en onderaannemers. Er worden bij verschillende partijen
offertes aangevraagd waarna deze door de inkoper beoordeeld worden.
vervolgens wordt er een partij gekozen waarmee zaken gedaan zal gaan worden, hieruit vloeit een
contract voort.
De naleving van dit contract in de vorm van betaling van termijnen etc. behoort ook tot de functie
van inkoper.
Vanwege de reorganisatie van het bedrijf is de functie van de inkoper ingekrompen. Het sluiten van
koopovereenkomsten, contact met leveranciers de onderhandelingsfase zijn overgebleven.
Projectleider
De projectleiders van BAM Bouw en Techniek regio Zuid zijn verantwoordelijk voor het coördineren
van alle werkzaamheden omtrent de uitvoering van hun projecten. De projectleider is dan ook
eindverantwoordelijke voor het project.
Alvorens de uitvoering van een project start stelt de projectleider specifieke doelen welke binnen
bepaalde fasen van de uitvoering behaald moeten worden. Randvoorwaarden als deadlines en
bewaking van het budget staan hierbij centraal.
Om tijdens de uitvoering alle doelen te kunnen behalen is het van cruciaal belang dat de juiste
materialen op het juiste tijdstip aanwezig zijn op de plaats van verwerking. De rol die de projectleider
hierin speelt start tijdens de inkoopfase. De projectleider zorgt er voor dat de juiste materialen
besteld worden. Tijdens de uitvoering ziet hij er op toe dat de juiste materialen op het juiste tijdstip
geleverd worden.
Werkvoorbereider
Alvorens het projectteam start met de uitvoering van een project moeten alle werkzaamheden
worden voorbereid. Zijn aandeel tijdens de inkoopfase is het bepalen van de benodigde
hoeveelheden materiaal. Daarnaast bepaalt de werkvoorbereider wanneer de materialen benodigd
zijn zodat het leveringsschema hier op afgestemd kan worden. Tijdens de uitvoering zorgt hij er voor
dat de planning bewaakt, en waar nodig bijgesteld wordt.
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Uitvoerder
De uitvoerder instrueert en coördineert de uitvoering van een bepaald project. Op de bouwplaats
zijn verschillende partijen werkzaam met elk hun eigen benodigde materialen. De uitvoerder is
verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de verschillende partijen waarbij het belang van het
project maatgevend is.
Vakman
BAM heeft vaklieden binnen verschillende disciplines in dienst. Naast het uitvoeren van hun
hoofdwerkzaamheden zijn zij ook deels verantwoordelijk van de distributie van bouwmaterialen.
Vaak lossen leveranciers hun materiaal net op- of naast de bouwplaats. Vervolgens is het aan de
vaklieden van BAM om hun spullen naar de opslag en/of plaats van verwerking te vervoeren.
Vaklieden van onderaannemers zijn op een gelijke wijze verantwoordelijk voor het vervoer van hun
materialen.
Leveranciers
Nadat de leverancier opdracht heeft gehad van BAM voor het leveren van materialen wordt het
leveringsschema van BAM verwerkt tot een eigen leveringsschema. Materialen dienen gereserveerd
te worden of geproduceerd te worden om er voor te kunnen zorgen dat de levering op tijd gedaan
kan worden. Vervolgens wordt er in samenwerking met een transporteur een transportschema
opgesteld. Na afroep van de vracht geeft de leverancier de transporteur opdracht tot het leveren van
de vracht.
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Informatiestromen binnen de value stream
Het logistieke proces gaat gepaard met verschillende informatiestromingen (informatieflow). De
informatie die uitgewisseld wordt tussen de verschillende betrokken partijen is als het ware het
bindmiddel van het proces dat er voor zorgt dat dit juist blijft lopen. Het logistieke proces betreft een
aaneenschakeling van handelingen en activiteiten welke alleen door middel van juiste informatie
uitgevoerd kunnen worden.
Om deze informatiestromingen in de current state van de value stream te kunnen verwerken dienen
deze eerst zelf geanalyseerd te worden. Onderstaande tekst geeft hier een toelichting op.
Een goede informatievoorziening voorziet het bedrijf en andere belanghebbenden op de juiste
manier en het juiste moment van informatie. Tegenwoordig wordt de uitvoering van
informatievoorziening geregeld doormiddel van de inzet van informatie- en
communicatietechnologie, afgekort ICT. Onder ICT wordt de samenhangende combinatie van
computers, in- en uitvoerapparaten, netwerken, datacommunicatieverbindingen,
communicatieapparatuur en dergelijke verstaan.
De voor bouwlogistiek benodigde informatie kan zowel uit interne als uit externe bron worden
gehaald. De interne informatie komt voort uit de werkzaamheden binnen de organisatie en externe
informatie wordt uit de omgeving van de organisatie vergaard. Deze informatie wordt zowel intern
als extern gedeeld met belanghebbende partijen. (Snijders & Bast, 2012)
Het projectteam dat zich bezig houdt met de realisatie van een specifiek project voert onderling de
interne communicatie. Deze interne informatiestromen worden met de juiste personen binnen de
organisatie gedeeld en mogelijk aangevuld. Partijen als de architect, leveranciers en transporteurs
worden door middel van externe informatiestromingen van de juiste gegevens voorzien.
Onderstaand schema geeft de verschillende informatiestromen binnen het proces weer. De
bliksemvormige pijlen geven een digitale informatiestroom weer en de normale pijlen een analoge
informatiestroom. Uit het schema wordt duidelijk dat de informatieverstrekking het meest intens is
tijdens de inkoopgesprekken en opdrachtvorming met de leveranciers.

Figuur 15 informatiestromen binnen de value stream
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Transformaties naar plaats binnen de value stream
Transformatie naar plaats (materiaal flow) omvat alle bewegingen die zorgen voor een plaats
wijziging van de goederen. De transformaties naar plaats binnen de value stream worden vanaf het
moment dat het product gereed is, onderzocht. Het transformatieproces begint dus aan het einde
van het productieproces en eindigt op de plaats va verwerking.
door middel van onderstaand schema wordt inzichtelijk gesteld waar transformaties van plaats
optreden binnen het logistieke proces.
Zoals eerder benadrukt wordt is hierbij niet gekeken naar de transformaties naar plaats die zich
voordoen tijdens het productieproces van het product. De eerste transformatie naar plaats betreft
het vervoeren van de goederen vanaf het einde van de productielijn tot aan het magazijn waarin de
materialen worden opgeslagen. De materialen worden hier voor een uiteenlopende tijdsduur
opgeslagen totdat er opdracht voor uitgifte van het materiaal wordt gegeven. De betreffende
materialen worden vervolgens vanuit het magazijn overgeladen in een vrachtwagen van de
transporteur. Wanneer de levering via een groothandel plaats vindt worden de goederen eerst hier
naartoe getransporteerd. Leveringen van verschillende fabrieken worden hier middels een
orderpicklijst gecombineerd en gereed gemaakt voor levering. Bij levering af fabriek vervalt deze stap
en worden de goederen rechtstreeks vanuit de opslag van de fabriek naar de bouwplaats vervoerd.
Hier worden de goederen naast de vrachtwagen van de transporteur gelost en overgedragen aan het
aanwezige personeel. Het bouwplaats personeel is vervolgens aangewezen om de goederen naar de
opslagfaciliteit op de bouwplaats te vervoeren. Hier worden de goederen vaak voor onbepaalde tijd
opgeslagen.
Wanneer de uitvoerder opdracht geeft tot het maken van een bepaald bouwdeel volgt de laatste
stap in het distributieproces. De goederen
worden vanuit de opslag naar de plaats
van verwerking getransporteerd.

Figuur 16 transformaties naar plaats
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Taken en verantwoordelijkheden van het projectteam
De bouwplaats leiding bestaande uit de projectleider, uitvoerder en werkvoorbereider zijn samen
met de inkoper verantwoordelijk voor de inkoop van de juiste materialen. Een groot deel van de
verschillende toe te passen materialen wordt geleverd door een bouwmaterialengroothandel.
Wanneer grote hoeveelheden van hetzelfde materiaal benodigd zijn die de groothandel niet in
voorraad heeft of tegen een hoger bedrag aanbiedt wordt er, wanneer mogelijk, rechtstreeks af
fabriek geleverd.
Eerst worden de belangrijkste benodigde materialen en de juiste hoeveelheden hiervan uit het
bestek afgeleid. Vervolgens worden er offertes aangevraagd bij verschillende partijen waar
onderhandelingsgesprekken uit volgen. Na het sluiten van een deal wordt de opdracht verstrekt en
het contract getekend. Om zeker te stellen dat de materialen tijdig geleverd worden geeft de inkoper
door op welke datum de materialen geleverd moeten worden. Vaak wordt deze datum bepaald door
de werkvoorbereiding en uitvoerder van het betreffende project. Het is gebruikelijk dat de gestelde
leverdatum vervroegd wordt aangegeven in het leverschema om het risico van een te late levering te
verkleinen. Na ontvangst van het leverschema plant de leverancier de gestelde datum in en
reserveert hiermee de gevraagde hoeveelheid materiaal.
Wanneer het materiaal verwerkt kan worden roept de uitvoerder de eerste vracht af door contact op
te nemen met het managementteam van de betreffende leverancier. Het managementteam geeft
vervolgens opdracht aan de afdeling magazijnbeheer om de materialen uit te geven. De materialen
worden dan geladen en door de transporteur naar de bouwplaats vervoerd (Flapper, 2005). Figuur 17
en Figuur 18 geven dit proces schematisch en in chronologische volgorde weer.
Naast de vooraf vastgestelde leveringen worden er tijdens de uitvoering van een bouwproject ook
vaak verschillende materialen in kleine aantallen besteld door het projectteam. Deze materialen zijn
vooraf niet ingekocht dus worden een korte periode vóórdat ze benodigd zijn besteld bij een
groothandel die de betreffende materialen vervolgens zo snel mogelijk levert.

Figuur 18 procedure levering door bouwhandel

Figuur 17 procedure levering af fabriek
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Visualisatie Value Stream Maps
De tweede stap van het in kaart brengen van een organisatie door middel van Value Stream Mapping
betreft het visualiseren van de current state. Onderstaande afbeelding geeft de uitgewerkte Value
Stream Map van de levering van bouwmaterialen via een groothandel weer.
Het proces start zodra een bouwbedrijf opdracht heeft gekregen voor het realiseren van een
bouwwerk. Het aangewezen projectteam start het inkooptraject en dus start hier ook de Value
Stream. Deze partij wordt in het schema aangegeven onder de naam ‘bouwplaats’.
De Value Stream begint dus rechtsboven bij ‘bouwplaats’ en loopt vervolgens tegen de klok in door
tot aan ‘verwerking’.
Tijdens de beginfase van de Value Stream vinden er hoofdzakelijk informatiestromingen plaats. Na
de uitwisseling hiervan volgen de fysieke stappen in het proces welke onder ‘materiaal flow’ vallen.
De verschillende locaties welke binnen de materiaal flow vallen zijn weergegeven in een
rechthoekige tekst box. De overslagmomenten worden weergegeven door middel van zogenaamde
heftruck symbolen. Wegtransport wordt aangegeven middels het symbool van een vrachtwagen.
De verschillende gebruikte kleuren bij de heftruck- en vrachtwagen symbolen geven aan dat er
verschillende partijen verantwoordelijk zijn voor transport en overslag.
Vanwege het feit dat de Value Stream van een inkoopproces niet altijd gelijk verloopt zijn er geen
tijden aangegeven in het schema. Wel is aangegeven welke soorten tijd er met het proces gemoeid
gaan.
Op de volgende pagina is de uitgewerkte Value Stream Map van de levering van bouwmaterialen af
fabriek weergegeven in Figuur 20. De eerste fase van deze Value Stream is nagenoeg gelijk aan die
van levering middels een bouwmaterialengroothandel. Het verschil tussen de twee
leveringsvarianten zit hem hoofdzakelijk in de materiaal flow. De levering af fabriek kent namelijk
geen tussenopslag in de vorm van een groothandel maar levert direct op de bouwplaats. Hierdoor is
er dus één overslag en één wegtransport minder binnen de Value Stream.

Figuur 19 Value Stream Map van levering middels een bouwmaterialengroothandel
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Figuur 20 Value Stream Map van levering middels een bouwmaterialengroothandel

Voor toelichting op de gebruikte symbolen wordt verwezen naar bijlage I Value Stream Mapping
symbols.
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Beoordeling current state & future state
Wanneer we de twee vormen van leveringen met elkaar vergelijken dan kan gesteld worden dat
levering af fabriek gunstiger is vanwege minder opslag-, overslag- en transportmomenten. Echter,
niet alle materialen kunnen rechtstreeks af fabriek geleverd worden vanwege het feit dat bepaalde
bedrijven alleen aan groothandels leveren. Verder is de wijze van leveren via een
bouwmaterialengroothandel gunstiger wanneer kleine hoeveelheden benodigd zijn aangezien
verschillende materialen dan gecombineerd geleverd kunnen worden.
Beide Value Stream Maps geven het leveringsproduct van één specifieke levering weer. Tijdens de
uitvoering zullen deze Value Stream zich dus meerdere malen herhalen. Het leveringsproces af
fabriek zal zich waarschijnlijk het vaakst herhalen vanwege het feit dat het hier steeds gaat om één
specifiek materiaal. Leveringen via een bouwmaterialengroothandel bevatten verschillende soorten
materialen.
Uit bovenstaande tekst kan geconcludeerd worden dat beide vormen van levering gehandhaafd
moeten worden. Het is dus zaak om beide processen efficiënter te laten verlopen. Value Stream
Mapping doet dit middels het elimineren van stappen in het proces die geen waarde toevoegen.
In dit geval vindt er een overbodige overslag plaats van het bouwterrein naar de opslag op het
bouwterrein. De opslag van de materialen is ook overbodig. Deze twee stappen kunnen dus worden
geschrapt uit het proces. Deze eliminatie van stappen zorgt voor minder verloren manuren en
daarnaast hoeven er minder voorzieningen voor opslag te worden getroffen. De maatregelen die
benodigd zijn voor de eliminatie van deze stappen worden verder besproken in het hoofdstuk
‘conclusies en aanbevelingen’.
In de huidige situatie wordt de distributie van het materiaal vanaf de losplaats tot op de plaats van
verwerking door vaklieden uitgevoerd. Het feit dat deze personen specifieke kennis hebben voegt
geen waarde toe aan het proces. Dit kan dus geëlimineerd worden door minder gekwalificeerd
personeel in te zetten. De future state van de materiaal flow kent dus geen overbodige overslagopslag- en transportbewegingen meer. Zie onderstaand schema voor de uitwerking hiervan.

Figuur x: Future State van de levering van bouwmaterialen
Figuur 21 Future State van levering van bouwmaterialen

36

Conclusies en aanbevelingen
De reden dat bouwmaterialen in de huidige situatie nog onnodig worden op- en overgeslagen is dat
er niet genoeg aandacht is besteed aan de voorbereiding van de bevoorrading van de werkplek. Men
weet vooraf niet exact waar en wanneer welk materiaal in de benodigde hoeveelheid aanwezig moet
zijn en dus wordt dit tijdens de uitvoering uitgezocht.
Wanneer een gebouw vooraf slim wordt opgedeeld in verschillende zones dan kan men inzichtelijk
stellen welke materialen wanneer in de zone aanwezig moeten zijn. Dit heeft als resultaat dat de
materialen efficiënter aangeleverd kunnen worden en meteen naar de verwerkingsplek
getransporteerd kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat deze vorm van materiaalinkoop voor
minder afvalproductie zorgt.
Met de efficiëntere wijze van aanleveren van materialen wordt bedoelt dat de leveringen per
verwerkingsslag gebundeld kunnen worden zodat er geen overslag hoeft plaats te vinden. Deze
leveringen kunnen vervolgens gecoördineerd geleverd worden aangezien inzichtelijk is wanneer een
levering uiterlijk aanwezig moet zijn.
De werkvoorbereidingsfase moet zich dus meer toespitsen op het zogenaamde ‘Just in Time’
leveringsprincipe.
Het aantal leveringen zal hierdoor ook teruggedrongen worden. Dit aantal kan nog verder worden
teruggedrongen wanneer men de leveringen van verschillende partijen gecombineerd aanlevert.
Afhankelijk van de situatie zou het dus gunstig zijn om leveringen te bundelen alvorens deze naar de
bouwplaats worden getransporteerd.
Wanneer men inzichtelijk weet te krijgen wanneer welke leveringen plaats vinden dan kan hierop
ingespeeld worden door hier minder gekwalificeerd personeel voor in te zetten.
Vervolgens kunnen de transporten van onderaannemers op een gelijke wijze gemanaged worden
door de bijbehorende taken van hun over te nemen. Hiervoor dienen wel goede afspraken gemaakt
te worden die vóór aanvang van de uitvoering gemaakt moeten zijn.
Uit het onderzoek valt dus te concluderen dat het sterk aan te bevelen is om het logistieke proces
vóór aanvang van de uitvoering intensief voor te bereiden zodat alle bovengenoemde voordelen
behaald kunnen worden. Hierdoor worden niet waarde toevoegende stappen geëlimineerd wat zicht
uit in een hogere efficiëntie. De wijziging die hiervoor binnen de organisatie moet worden
doorgevoerd betreft het verhogen van de uren die zijn ingecalculeerd voor werkvoorbereiding. Dit
zou kunnen betekenen dat er een extra werkvoorbereider op het project gezet moet worden die de
logistieke verantwoordelijkheden op zich neemt.
Het advies dat wij het projectteam van het project ‘The Student Hotel’ geven aan de hand van de
conclusies uit dit onderzoek is dus het verhogen van de capaciteit van de werkvoorbereiding. Daarbij
dienen de extra gecalculeerde uren gebruikt te worden voor het voorbereiden van de logistiek
rondom het project.
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Bijlage H Logistiek plan The Student Hotel
Dit logistiek plan is een advies wat is gegeven vanuit het afstudeeronderzoek en later is afgestemd en
aangepast aan de hand van gesprekken met het projectteam van TSH Eindhoven. In het logistiek plan
wordt ingegaan op verschillende onderdelen waarvan maar enkele zijn afgeleid van het onderzoek.
Personenstromen vallen buiten de kaders van het onderzoek maar zijn vanwege het belang van het
betreffende project wel opgenomen in het logistiek plan.

Leveren op plaats van verwerking
Er wordt voor het project TSH gebruik gemaakt van leveren op plaats van verwerking. Echter, voor dit
project wordt uitsluitend voor eigen activiteiten de inzet van een logistiek medewerker ingezet.
Leveringen worden traditioneel geleverd door de leverancier op de bouwplaats waar ze vervolgens
worden opgeslagen in een opslagloods. De logistiek bouwplaatsmedewerker is verantwoordelijk voor
het samenstellen en klaarzetten van de werkpakketten. De werkpakketten bevatten al het materiaal
en materieel dat benodigd is voor de activiteiten. De werkpakketten worden samengesteld door
middel van een zogenaamde pakbon waarop al het benodigde materiaal en materieel staat. Deze
pakbon wordt opgesteld en aangeleverd door de werkvoorbereider of uitvoerder.
De logistiek van onderaannemers wordt niet uit handen genomen door de hoofdaannemer. Er zijn
nog te veel onbekende factoren welke een groot risico vormen bij de overname van de
verantwoordelijkheid voor (verticaal) transport. Zo is het een zeer lastige opgave om een juiste
inschatting te maken van de hoeveelheid transporturen. Omdat bouwprojecten (bijna) altijd uniek
zijn kan er ook geen vergelijk worden gemaakt tussen een traditioneel project en een project waarbij
de logistiek wordt uitgevoerd door een logistiek medewerker. Hierdoor kan dus ook nauwelijks
worden bepaald wat het resultaat is van de inzet van deze werkmethode.

Afvoeren afval
Vanwege het feit dat The Student Hotel een hoogbouwproject is, wordt geadviseerd om afval op de
verdieping in te zamelen. Op iedere verdieping worden de meest voorkomende afvalstromen
gescheiden verzameld in 660 liter rolcontainers. Deze containers worden op iedere verdieping op
een soort oppersteiger nabij de lift geplaatst. Door deze dicht bij de lift te plaatsen kunnen ze snel
gewisseld en geledigd worden en dit is op de looproute voor vaklieden wanneer ze de verdieping
verlaten. De 660 liter containers zijn gekozen op basis van de flexibiliteit en de afmetingen. Deze
afmetingen zijn namelijk afgestemd op de afmetingen van de definitieve lift in het gebouw. Daardoor
kunnen ze na het verwijderen van de gevelsteiger tot aan de oplevering worden ingezet binnen in het
gebouw.
De meest voorkomende afvalstromen voor het project zijn in kaart gebracht op basis van de
bouwmethode. Gedurende de gehele bouwtijd komt afval voort uit verpakkingsmaterialen. Dit zijn
voornamelijk papier/karton en plastic. De afvalstroom plastic wordt afgevoerd in een container voor
folies en dit wordt ingezameld in zakken. Voor deze afvalstroom zijn dus geen containers op de
verdieping benodigd. Naast de afvalstromen van de verpakkingsmaterialen moet er ook een
afvalstroom voor restafval/BSA worden meegenomen. Hierin worden alle afvalstoffen gedeponeerd
welke geen eigen inzamelstroom hebben op de bouwplaats. Restafval van gips komt slechts van één
onderaannemer af. Deze partij wordt zelf verantwoordelijk gesteld voor het verticaal afvoeren van
deze afvalstroom. De afvalstroom metaal levert geld op in plaats van dat het geld kost voor het
afvoeren hiervan. Hiervoor wordt dus wel een aparte container op de bouwplaats gezet maar de
hoeveelheden zijn per verdieping dusdanig beperkt dat het niet op plaats van verwerking wordt
verzameld. Puin is de zevende afvalstroom welke wordt geproduceerd op de bouwplaats. Het meeste
puin zal voortkomen uit de gevel en mogelijk uit boor- en sloopwerkzaamheden. Deze afvalstroom
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wordt niet per verdieping verzameld. Voor metaal en puin worden dus enkel containers op de
bouwplaats, en dus niet in het gebouw zelf voorzien. De kelderverdieping is buiten beschouwing
gelaten voor het verzamelen van afval per verdieping gezien de lage mate van
(afbouw)werkzaamheden. In onderstaande tabel worden per afvalstroom de hoeveelheid containers
weergegeven.
Afvalstroom
Restafval / BSA
Hout
Papier / karton
Gips
Folie
Metaal
Puin

Aantal rolcontainers
25
0
25
0
0
0
0

Opmerking
Begane grond t/m dak
Niet op verdieping
Begane grond t/m dak
Onderaannemer zelf verantwoordelijk
Verzamelen in zakken
Niet op verdieping
Niet op verdieping

Tabel 1 afvalstromen en hoeveelheden containers

Om de rolcontainers te ledigen in de containers op de bouwplaats is een kantelsysteem benodigd.
Perscontainers zijn in de meeste gevallen zelf voorzien van een kantelsysteem maar deze zijn
duurder dan normale containers. Bij gebrek aan ruimte worden vaak perscontainers ingezet. Op de
bouwplaats van TSH is voldoende ruimte beschikbaar voor normale containers en zijn perscontainers
dus overbodig. Voor de normale containers dient wel een mobiel kantelsysteem ingezet te worden
voor het ledigen van de containers. Diverse systemen zijn te koop/huur waarmee zowel
minicontainers als rolcontainers kunnen worden gekanteld op containerhoogte. In Figuur 22 een
voorbeeld van een dergelijk kantelsysteem.

Figuur 22 Kantelsysteem rolcontainers Bron: (M&H Techniek)
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Het ledigen van de containers kan aan het takenpakket van de logistiek bouwplaatsmedewerker
toegevoegd worden. Door een aantal extra containers te bestellen kan de bouwplaatsmedewerker
lege containers meenemen wanneer hij de volle gaat ledigen. Hierdoor kan de container direct
worden gewisseld waardoor hij niet meer terug hoeft naar de verdieping. Dit scheelt man- en lifttijd.
In onderstaande berekening is met aangenomen bedragen en getallen een schatting gemaakt van de
terugverdientijd van een extra container. De kosten van een container zijn op basis van een
mondelinge offerteprijs voor de huur van een dergelijke container. In de berekening is enkel gekeken
naar de directe terugverdienkosten. Er is uitgegaan van het feit dat er meerdere afvalcontainers per
liftgang worden geledigd, indien voor slechts een afvalcontainer naar een verdieping moet worden
gereisd is de tijdbesparing groter. De indirecte terugverdienkosten zitten in de tijdbesparing van de
lift. Deze zijn niet berekend.
Kosten container
60 weken huur
Tijdbesparing
Bouwplaatsmedewerker

: 5 EURO per maand
: 75 EURO
: 3 minuten per container per lediging
: 26 EURO per uur (= 0,43 EURO per minuut)

Terugverdientijd formule
Terugverdientijd

: kosten container / (tijdbesparing*minuuttarief)
: 75 / (3 * 0,43) = 58 containerledigingen

Het verzamelen van afval op de verwerkingsplaats levert tijdbesparing op voor alle
afvalproducerende partijen op de bouwplaats. De kosten die worden gemaakt voor het verticaal
transporteren door de logistiek bouwplaatsmedewerker kunnen daarom ook worden doorbelast aan
de onderaannemers. Omdat het een bijna onmogelijke taak is om de kosten te verdelen over de
hoeveelheid geproduceerde afval is de volgende verdeelsleutel bedacht. De kosten voor de manuren
voor het ledigen van de afvalcontainers worden per week verdeeld over de arbeidsuren van de
aanwezige partijen op de bouwplaats. De uitvoerder heeft voor dit project van bijna alle
onderaannemers en van eigen medewerkers urenstaten waardoor de kosten verdeeld kunnen
worden over de aanwezige uren. In onderstaande tabel is een voorbeeld weergegeven van de
kostenverdeling. Hierbij zijn de hoeveelheden uren willekeurig ingevuld als voorbeeld.
Kosten bouwplaatsmedewerker per uur
€ 26,00
Totaal aantal besteedde uren week X
4
Totaal kosten week X
€ 104,00
Totaal arbeidsuren week X
1140
Kosten per eenheid
€ 0,09
Bedrijf
Aantal uren
Kosten
Uren BAM
280 € 25,54
Uren partij A
160 € 14,60
Uren partij B
200 € 18,25
Uren partij C
180 € 16,42
Uren partij D
320 € 29,19
Tabel 2 voorbeeld verdeelsleutel afvalkosten

Eventueel zouden de kosten van de containers op dezelfde wijze kunnen worden doorbelast aan de
belanghebbende partijen. In geval van aankoop van de containers kan de aanschafprijs worden
verspreid over het aantal weken dat ze ingezet worden (afschrijftijd) en worden de wekelijkse kosten
hiervan opgeteld bij de kosten van de logistiek bouwplaatsmedewerker. Vervolgens worden ze ook
mee verdeeld over het aantal arbeidsuren.
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Het is raadzaam om partijen tijdens het inkooptraject op de hoogte te stellen van deze methode van
afval afvoeren en het verdelen van de kosten. Op deze wijze stemmen partijen vrijwillig in met de
methode en verdeelsleutel wat voorkomt dat het gedwongen moet worden opgelegd tijdens de
uitvoeringsfase.

Sanitair
Om productief tijdverlies door sanitaire pauzes te beperken moeten op de verdiepingen sanitaire
voorzieningen worden gemaakt. Hierdoor hoeft een medewerker niet helemaal naar de begane
grond op het bouwterrein voor een kleine sanitaire pauze. Wanneer er per drie verdiepingen een
sanitaire voorziening wordt gemaakt is de maximale loopafstand dus één verdieping omhoog of
omlaag. De sanitaire voorzieningen komen op verdieping 3,6,9,12,15,18,21 en op het dak. Hiervoor
kunnen mobiele urinoirs worden ingezet. Deze zijn verplaatsbaar zonder hulpmiddelen en zijn
voorzien van twee wielen. Standaard zijn deze uitgerust met een 45 – 60 liter tank maar in dat geval
moeten ze regelmatig naar beneden worden getransporteerd om leeggemaakt te worden door een
sanitair bedrijf. Wanneer tijdens de ruwbouwfase een stijgleiding in de schacht wordt opgenomen
kunnen de mobiele urinoirs hierop worden aangesloten tijdens de bouwfase. Door de mobiele
urinoirs te laten voorzien van een afvoerleiding in de vorm van een waterslang kan deze eenvoudig
worden aangesloten op de stijgleiding welke de urine direct afvoert naar het riool. Hierdoor hoeven
de urinoirs niet te worden geledigd.
Dergelijke mobiele urinoirs zijn te koop voor ca. 165,- euro (Rubenco)
Benodigd aantal voor project TSH: 8 stuks

Tijdstip leveringen
De bouwplaats is goed bereikbaar en biedt voldoende ruimte voor opstel- en losplaatsen voor
vrachtwagens. Om deze reden hoeft er geen gebruik gemaakt te worden van bouwtickets. Inzet van
bouwtickets zorgt voor meer structuur in de leveringen op de bouwplaats. Dit werkt echter alleen als
men zich strikt aan de regel houdt dat toegang op de bouwplaats uitsluitend wordt verleend met een
geldig bouwticket. Het voordeel dat wordt gehaald uit de bouwtickets weegt niet op tegen de
organisatie en administratieve zaken welke hiervoor benodigd zijn. Echter is een goede afstemming
tussen leveringen, kraanplanning en liftplanning wel noodzakelijk.
Vanwege de hoge intensiteit aan verticale transportstromen is het van belang om een strikte
liftplanning te maken. Door een goede liftplanning kan worden voorkomen dat partijen en vaklieden
in de rij staan voor de lift door transport van goederen. Hierbij is het van belang dat er ten tijden van
intensief personenvervoer geen grote transporten plaatsvinden. Dit betekend dat er geen
lifttransport van goederen wordt geaccepteerd aan het begin van de werkdag, rond pauzetijden en
aan het einde van de werkdag. Dit zijn de momenten dat de liften intensief worden gebruikt door de
vaklieden.
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Bouwliften
Voor het project zijn twee personen goederen liften ingekocht waarvan een tot de helft van de
hoogte van het bouwwerk gaat. Om de liften zo efficiënt mogelijk te gebruiken wordt het volgende
advies gegeven:
Lift 1 reikt van de begane grond tot en met de 12e verdieping van het bouwwerk. Daarbij heeft deze
lift op iedere verdieping een stopplaats.
Lift 2 reikt van de begane grond tot en met het dak van het bouwwerk. Daarbij heeft deze lift op
verdieping 1 tot en met 11 geen stopplaats. Verdieping 12 tot en met het dak bevatten wél een
stopplaats.
Door deze constructie is men voor het kiezen van een lift verplicht een keuze te maken voor zijn
eindbestemming. Dit zorgt ervoor dat de liften nooit op de zelfde verdieping zullen stoppen (met
uitzondering van verdieping 12). Op verdieping 12 hebben beide liften een stopplaats. Door op deze
verdieping beide liften te laten stoppen kunnen medewerkers te allen tijde één verdieping omhoog
of één verdieping omlaag. Dit is tijdens werktijden het meest voorkomende scenario wanneer ze van
verdieping moeten veranderen. Men hoeft uitsluitend van lift over te stappen wanneer hij/zij van de
lage zone (verdieping 1 t/m 11) naar de hoge zone (verdieping 13 t/m dak) moet of andersom.
Afhankelijk van zijn huidige positie en zijn eindbestemming kan men op de begane grond of op
verdieping 12 overstappen.
Zie Figuur 23 voor een schets van het liftplan. Hierbij zijn lift 1 en 2 aangegeven en zijn de opgevulde
vlakken stopplaatsen.
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Figuur 23 liftplan

Hoge zone
Lage zone
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