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Ter inspiratie bieden we u dit voorbeeld op gebied van doorlooptijdverkorting aan. U leest in dit 

inspiratieblad over: 

 Aanpak doorlooptijdverkorting in een nieuw woningconcept 

 Aanpassingen in de bouwplanning 

 Aanpassingen in bedrijfsprocessen 

 

Aanpak doorlooptijdverkorting nieuw woningconcept  

 

In dit project hebben twee studenten van de Hanzehogeschool Groningen bij een mkb-

bouwbedrijf eerst de doorlooptijd (bestaande uit bewerkingstijd/touch time en wachttijd/white 

space) in kaart gebracht van een nieuw woningconcept:  

 Voorbereiding: doorlooptijd van 30 weken waarvan 89% wachttijd 

 Uitvoering (op bouwplaats): doorlooptijd van 80 dagen, waarvan 82% wachttijd. 

 

Vervolgens hebben ze naar de oorzaken van de lange wachttijden gekeken. Die liggen gedeeltelijk 

in de bouwplanning en gedeeltelijk in de bedrijfsprocessen zelf. Op basis daarvan zijn 

aanbevelingen geformuleerd. 

 

 

Aanpassingen bouwplanning 

 

De doorlooptijd van de uitvoering kan met 20 dagen gereduceerd worden door aanpassing van de 

planning, namelijk door tijdsbuffers uit de planning te halen en door een gedeelte van de 

activiteiten parallel in plaats van sequentieel uit te voeren:  

 

1. Werkzaamheden moeten naar duur werkelijkheid worden ingepland. Dit heeft betrekking op 

het grondwerk. Hiervoor zijn drie dagen gepland door het bedrijf zelf; de onderaannemer is 

hier twee dagen mee bezig. Dit moet in de planning worden aangepast. 

2. Werkzaamheden moeten meer parallel worden gepland, zodat er een snelle doorstroming 

ontstaat. Dit heeft betrekking op de volgende onderdelen: 

 Peilen en uitzetten. Hiervoor is één volle dag ingepland. Dit kan ook op de laatste dag 

van bouwplaats voorzieningen worden meegenomen; 

 Schuimbeton. Dit kan op de laatste dag van beton fundatie worden meegenomen; 

 Gevelbekleding kan starten op de laatste dag van dakbedekking; 

 Buitenkozijnen en beglazing kan starten op de laatste dag van gevelbekleding; 

 Stukadoorswerk kan starten op de laatste dag van tegelwerken; 

 Schilderwerk kan starten op de laatste dag van afhangen binnendeuren + overige 

aftimmeringen; 

 De oplevering kan naar voren worden gehaald. 

 

De doorlooptijdverkorting van 20 dagen leidt niet alleen tot een snellere levering (en dus minder 

onderhanden werk), maar ook tot een afname van de algemene bouwkosten (die per dag betaald 

moeten worden) en zo tot een reductie van 7% van totale bouwkosten. 
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Aanpassingen bedrijfsprocessen 

 

In de werkprocessen ter voorbereiding en uitvoering van de basiswoning moeten de volgende 

aanpassingen worden doorgevoerd om te voorkomen dat er white space ontstaat en de 

doorlooptijd van het project toeneemt: 

 

1. De variabiliteit in aankomsttijd van werk moet worden gereduceerd om te voorkomen dat er 

pieken in de werklast ontstaan. Dit kan onder andere door: 

 Andere partijen te herinneren aan afspraken met een mailtje/telefoontje, zodat de 

onzekerheid of het werk wel op tijd terug komt minder groot wordt; 

 Met andere partijen af te spreken wanneer het bedrijf werk terug kan verwachten, 

zodat ze op tijd alle benodigde informatie bij elkaar hebben; 

 Leveranciers te selecteren op basis van leversnelheid. 

 

2. De variabiliteit in verwerkingstijd moet worden gereduceerd, zodat de bezetting lager blijft. Dit 

kan op de volgende manieren: 

 Andere partijen laten weten wanneer ze werk kunnen verwachten zodat ze hier 

rekening mee kunnen houden en dit kunnen inplannen; 

 Doelen stellen. Werk moet binnen 24 uur terug worden gestuurd naar de 

leverancier/onderaannemer. 

 

3. Het aantal overdrachten moet worden gereduceerd, zodat er geen informatieverlies optreed en 

de doorlooptijd niet verder toe neemt. Dit kan op de volgende manieren: 

 Investeren in cross trainen, zodat werknemers multi-inzetbaar worden en meerdere 

taken kunnen uitvoeren, waardoor het aantal overdrachten kan worden beperkt; 

 De uitvoerder meer betrekken bij de voorbereiding, zodat het overdrachtsmoment 

tussen de voorbereiding en de uitvoering kan worden weggelaten; 

 Een overlegmoment inplannen tussen alle betrokken partijen van de basiswoning 

(leveranciers en onderaannemers), zodat alle enkele overdrachten worden 

gecombineerd tot één overdracht en eventuele bottlenecks direct kunnen worden 

getraceerd en geëlimineerd. 

 

4. Er moet een ononderbroken flow worden gecreëerd, zodat het werk sneller stroomt en 

doorlooptijden niet langer worden. Dit kan op de volgende manieren: 

 Werknemers kunnen hun telefoon op ‘niet storen’ zetten zodat de flow niet wordt 

onderbroken; 

 Werknemers kunnen de pop-ups die verschijnen op hun beeldscherm wanneer er een 

mailtje binnen komt uitschakelen, zodat de flow niet wordt onderbroken; 

 Werknemers kunnen op vooraf vastgestelde tijden hun mail lezen, zodat de flow niet 

wordt 

 onderbroken; 

 Werknemers kunnen met een rood/groen blokje op hun bureau aangeven of ze 

wel/niet gestoord willen worden, zodat de flow niet wordt onderbroken; 

 Werknemers moeten worden voorzien van middelen waardoor de doorstroming van 

werk kan worden versneld. 
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Dit project van de Hanzehogeschool Groningen is uitgevoerd bij een Gronings bouwbedrijf 

en mede mogelijk gemaakt door een MKB Sia-RAAK subsidie. 

Zie voor meer informatie over het project de website van het project. 

 

         
 

 

Nadere informatie: 

Bouwend Nederland regio Noord 

Tel: (+31) 050 524 0414 

Email: regionoord@bouwendnederland.nl  

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/centrum-ondernemerschap/onderzoek/lectoraten/human-capital/projecten/projecten-ondernemerschap/bedrijfskundige-innovaties-aardbevingsbestendige-bouw
mailto:regionoord@bouwendnederland.nl
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