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Figuur 1 Tijdverdeling voorbereiding met bouwaanvraag Figuur 2 Tijdverdeling voorbereiding zonder bouwaanvraag 

 

Ter inspiratie bieden we u dit voorbeeld van een uitgevoerd onderzoek naar het reduceren van de 

doorlooptijd in de voorbereiding van de service verbouw & aanbouw aan. U leest in dit 

inspiratieblad over: 

 Doorlooptijdverkorting administratieve voorbereiding 

 De huidige situatie 

 Het doel 

 Gevonden verstroningen 

 Mogelijke tegenmaatregelen 

 Implementatie & Monitoring van tegenmaatregelen 

 

 

Doorlooptijdverkorting administratieve voorbereiding 

 

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

onderzoek verricht aan de hand van de A3-methode; de presentatie hieronder is geconcentreerd. 

 

Huidige situatie 

Uit eerder onderzoek bij dit bedrijf is helder dat men winst kan boeken door bedrijfsprocessen te 

verbeteren. Dit (student)project zoomt in op een verbetering van het administratieve 

bedrijfsproces. Een ‘Manufacturing Critical-path Time’ (MCT) is bepaald door uit te gaan van 

gemiddelde tijden. Dit omdat het bedrijf met verschillende projecten werkt en elk project een 

verschillende MCT heeft. De ‘touch time’ & ‘white space’ is ook berekend in een percentage. De 

‘touch time’ bedraagt in totaal 2% van de tijdverdeling. De overige 98 % is wachttijd. De ‘touch 

time’ is berekend voor zowel een opdracht met bouwaanvraag alsook zonder bouwaanvraag. Dit is 

voor allebei weergegeven in de cirkeldiagrammen die te vinden zijn in de figuren 1 en 2. 

 

  

 

Doel van het onderzoek 

Reduceren van de doorlooptijd in de voorbereiding van de service verbouw & aanbouw. 

 

Gevonden verstoringen 

Inspiratie: 

Doorlooptijdverkorting 

administratieve voorbereiding 
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Met behulp van o.a. een Actoren Activiteiten Diagram zijn de interne processen in kaart gebracht 

en met een Ishikawa of visgraat diagram zijn de volgende vier voornaamste  ‘verstoringen’ 

geconstateerd: 

 Onderhandenwerk: is het werk wat nog gedaan moet worden voor de uiteindelijke 
overdracht aan de opdrachtgever. Het verstoort de start van nieuwe bouwprojecten. 

 Telefoon/E-mail: het beantwoorden van klanten die bellen of e-mailen met vragen neemt 
een gedeelte van de tijd in beslag. Verder komen ook medewerkers met vragen, waarvan de 
antwoorden in het algemeen meer tijd innemen. 

 Spoedjes: ze zijn onvoorzien en moeten snel tussendoor uitgevoerd worden voor de 
voortgang van een onderhanden project. Ze verstoren de voortgang van andere opdrachten. 

 Afhankelijkheid: door te laat leveren of lange levertijden van onderdelen of niet op tijd 
leveren van werk door betrokken partijen neemt de doorlooptijd toe. 

 

Tegenmaatregelen 

De belangrijkste tegenmaatregelen zijn opgesteld: 

 Onderhanden werk: Het enige wat direct aan het onderhanden werk te doen is, is meer 
mensen laten calculeren/werk voorbereiden (cross-functioneel opleiden) of mensen aan te 
nemen (capaciteit uitbreiding). 

 Telefoon/e-mails: Om de inkomende telefoongesprekken/e-mails terug te dringen moet 
duidelijker naar de klant toe gecommuniceerd worden door een e-mail te sturen met de 
datum wanneer de klant zijn offerte ontvangt en daarna nog weer een mail met de datum 
dat het bedrijf langskomt. Tevens kan een externe telefoniste een optie zijn, die vraagt wat 
de klantvraag is en wie hij wil spreken. Vervolgens wordt de klant doorverbonden naar de 
juiste persoon. Dit levert winst doordat de juist werknemers sneller wordt bereikt en kan 
bijschakelen, èn doordat het werkproces van anderen niet wordt verstoord. 

 Spoedjes: Het bedrijf kan de spoedjes met extra aandacht voor haar planning opvangen en 
zal dit moeten doen omdat de voortgang van lopende projecten vaak afhankelijk is van deze 
spoedjes. 

 Afhankelijkheid: Partijen moeten gezien worden als collega’s. Problemen en eventuele 
verbeterpunten moeten met hen besproken worden. Zoals levertijden: is het ook nog 
mogelijk dat het sneller kan? Dan kan de volgende stap sneller beginnen. 

 Scrum: Eén maal in de week met de hele groep overleggen over op een verbeterbord 
opgeschreven knelpunten en kijken wie hiervan eigenaar is en of deze punten opgelost 
kunnen worden. 

 

Implementatie & Monitoring van tegenmaatregelen 

Met de medewerkers kan de discussie worden gevoerd over welke tegenmaatregel als beste wordt 

beschouwd. Door deze discussie gaat het probleem en de oplossing leven waardoor het eerder 

uitgevoerd zal worden dan wanneer geen discussie plaatsvindt. 

 

Om te volgen of de maatregelen ook het gewenste resultaat houden en om verbetermogelijk-

heden te zoeken zal periodiek overleg plaats moeten vinden over zowel nieuwe alsook lopende 

projecten. Door sommige tegenmaatregelen wordt het dagelijkse werken minder onderbroken. 

Terugkoppeling hierover biedt mogelijkheden tot borging. 
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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
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihl6XR-f7bAhVQ-6QKHa-5A6IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hanze.nl/&psig=AOvVaw2hMgRIpE_2SbKhMpVSG23C&ust=1530570515177227

