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A3 project Job carving op de bouwplaats 

 

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

onderzoek verricht aan de hand van de A3-methode. Aan de hand van het A3 format is de analyse 

verricht. 

 
Format A3 methode 

Achtergrond/Aanleiding 

Het bedrijf wordt op dit moment geconfronteerd met een grotere vraag van bouwprojecten dan 

dat het aan kan. Vooral in de nieuwbouw is de vraag stijgende. Het zijn langlopende projecten, 

waarvan het bedrijf de doorlooptijden wil beheersen en waar mogelijk verkorten.  

Door Job-Carving, dat wil zeggen het taakanalyse voor functies en aangewezen personen, wil men 

niet-waarde toevoegende tijd herkennen en elimineren. Het bedrijf streeft naar een situatie 

waarin meer projecten met minder mensen kan 

worden gedaan. Concreet richt het project zich op 

de bouwplaats waar timmermannen in de 

uitvoering een belangrijke waarde toevoegende rol 

vervullen. Verondersteld werd dat deze 

timmermannen met wel 90% waarde toevoegende 

activiteiten aan een bouwproject kunnen bijdragen. 

 

 

Inspiratie: A3 project Job 

carving op de bouwplaats 
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Huidige situatie/Current State 

Met behulp van een Multi Moment Opname zijn van de timmermannen de waarde toevoegende 

activiteiten (44%), niet waarde toevoegende activiteiten (22%) en  de als verspilling bestempelde 

activiteiten (34%) in kaart gebracht. 

Tijdens bouwwerkzaamheden is de timmerman 

veel met randzaken bezig. Naast wat als 

verspilling van de tijd kan worden gezien zijn 

er ook noodzakelijke niet-waarde toevoegende 

activiteiten. Tevens blijkt dat verschillen 

bestaan tussen ervaren timmermannen die 

veel verschillende taken beheersen en minder 

ervaren timmermannen. De ervaren 

Timmermannen worden vaak breed ingezet, 

zowel zelfstandig op renovatie- en 

uitbreidingsprojecten, als ook in 

nieuwbouwprojecten. 

 

Doel 

Het uiteindelijk tijdens het onderzoek geëvalueerde doel is: 

Haalbaarheid onderzoeken van maatregelen ter verhoging van waarde toevoegende activiteiten 

binnen de organisatie van het werk van timmermannen. 

 

Analyse 

Met behulp van een netwerkanalyse met stakeholders zijn de voor de betrokkenen belangrijkste 

knelpunten bij de uitvoering van waarde toevoegende activiteiten van de timmermannen 

aangewezen: 

 Materialen worden te laat geleverd, de timmerman moet deze zelf gaan regelen. 
 De onderaannemer komt zijn afspraken niet na, de timmerman moet bestellingen 

planningen aanpassen. 
 De timmermannen worden soms onduidelijk ingepland. Waardoor voor de 

timmerman zelf en/of de collega uitvoerder geen overzicht meer is . 
 Snelle/korte overdracht tussen collega’s waardoor de boodschap mogelijk niet goed 

overkomt. Het gevolg hiervan kan zijn dat de timmerman eerst nog werk-
gerelateerde zaken moet uitzoeken voor hij verder kan. 

 Een standaard werkwijze in overdracht ontbreekt, wanneer dingen anders lopen dan 
gepland. De timmerman kan vaak niet doorgaan met zijn werkzaamheden. De 
uitvoerder en/of werkvoorbereiding pakken het probleem niet op. 
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Tegenmaatregelen 

De belangrijkste stakeholders hebben vervolgens tegenmaatregelen opgesteld: 

 Functiescheiding, waardoor timmerlieden geen opruimwerkzaamheden meer hoeven 
uitvoeren. Dit betekent dat 
bijvoorbeeld een 
bouwopruimer aanwezig is, 

die eventueel ook de simpele 
klusjes kan uitvoeren. 

 Voor aanvang van bouw het 
complete plaatje goed 

doorspreken met uitvoerder 
en/of werkvoorbereider. 1 à 2 keer per week een werkoverleg (afhankelijk van 
complexiteit). Voornamelijk van toepassing op de nieuwbouwprojecten. 

 

Monitoring 

Periodiek tijdens projectevaluaties op de agenda zetten en tussentijds een Multi Moment Opname 

uitvoeren en kijken of de maatregelen ook het gewenste resultaat houden en 

verbetermogelijkheden zoeken. 

 

 

 

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
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