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VOORWOORD 

Voor u ligt het onderzoekrapport “Industrieel maatwerk in de woningbouw”. Een onderzoeksrapport 

die is gehouden onder de Internationale projecten, Nederlandse bouwers, experts en toeleveranciers 

van de klantgerichte industriële woningbouw.  

Dit onderzoeksrapport is geschreven ter afsluiting van de opleiding bouwkunde. Van 8 februari 2016 

tot en met 13 juni 2016 zijn wij bezig geweest met het schrijven van dit onderzoeksrapport.  

Het was een complex onderzoek, maar na uitvoering hebben wij de onderzoeksvraag samen met de 

deelvragen weten te beantwoorden. Onze schoolbegeleider en opdrachtgever hebben ons 

ondersteund bij dit rapport. Dhr. M. Schermer, onze schoolbegeleider, stond klaar voor het 

beantwoorden van vragen over het onderzoeksproces. Dhr. P. Fraanje, onze opdrachtgever, stond 

klaar voor de opbouw van het rapport.  

Wij willen daarom onze begeleiders bedanken voor de ondersteuning gedurende dit onderzoek. 

Daarnaast willen wij alle respondenten van de interviews bedanken. Zonder de medewerking van de 

respondenten hadden wij het onderzoek niet uit kunnen voeren en zou dit document minder valide 

zijn.  

Wij wensen u veel leesplezier. 

Bonafacio, Christopher 

Straal, Cyrano 

 

 

  



13-06-2016, Rotterdam  Afstudeerrapport versie 2.0 

4 

 

SAMENVATTING 

Dit onderzoeksplan geeft antwoord op de hoofdvraag: “Hoe kan klantgerichte industriële 
woningbouw verder geoptimaliseerd worden door slimme maatvoering, standaardisatie en 
variatie, wat leidt tot een “legolisering” van de woningbouw industrie?” Om deze hoofdvraag te 
kunnen beantwoorden zijn er uit verschillende invalshoeken deelvragen geformuleerd.  

Het probleem van dit onderzoek is afkomstig van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB). 
Het NVTB wil een bijdrage leveren aan een efficiënte en veilige bouwontwikkeling. Het probleem is 
echter dat het NVTB geen geoptimaliseerde bouwmethode heeft van het huidige industrieel bouwen, 
waarbij de relatie tussen de wensen van de eindgebruiker en de expertise van de bouwers op elkaar 
aansluiten. Het samenstellen van ideale voorkeursmaten zou een oplossing voor beide partijen 
kunnen bieden. Om een concreet concept te kunnen lanceren, is het voor ons zaak geweest om 
onderzoek te doen naar de ideale voorkeursmaten die bijdragen aan de klantgerichtheid, 
standaardisatie, variatie en “Legolisering” van de woningbouw industrie.  

Gedurende het onderzoek is er uit de interviews van vijf Nederlandse bouwers naar voren gekomen 
dat zij op hun eigen manier bouwen en de klant keuzevrijheid of keuzemogelijkheid aanbieden. Uit 
de interviews van de 6 experts blijkt dat de kloof tussen klant en bouwer te groot is en de klant 
centraal moet staan binnen het klantgericht industrieel bouwen. De bouwmethode die hierop 
aansluit bestaat uit losse bouwelementen, die als legoblokken of slimme aansluitingen op elkaar 
aansluiten. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat een gebouw in verschillende bouwniveaus wordt 
verdeeld. Ook blijkt dat er meer droog gebouwd wordt dan nat bouwen. De gebouwdelen worden in 
fabrieken samengesteld en op locatie door een montageteam geassembleerd. Uit het 
klantenonderzoek blijkt dat klanten voor enkele bouwelementen variatie voorkeuren hebben. Op 
basis van deze onderzoeksresultaten hebben wij de ideale voorkeursmaten bepaald. Tevens hebben 
wij ook bepaald dat het samenstellen van een database in BIM bijdraagt aan de legolisering van de 
woningbouw industrie. 

Het leggen van verbanden tussen de verschillende onderzoeken heeft geleid tot de volgende 
concrete oplossing: ”Het klantgericht industrieel bouwen kan verder geoptimaliseerd worden door 
keuzemogelijkheden binnen standaarden te implementeren. Wat tot “Legolisering” van de 
woningbouw industrie leidt is, het verdelen van een gebouw in verschillende niveaus. De verdeling 
van de verschillende niveaus bestaande uit gebouwniveau, moduleniveau en componentenniveau. 
Hierbij heeft ieder niveau een ideale voorkeursmaat wat zich vertaalt in een standaard of een 
variabele keuzemogelijkheid”. Deze oplossing is meegenomen naar de validatiefase. De resultaten 
zijn aan de hand van drie validaties getoetst. Voor de validatie van de ideale voorkeursmaten is er 
een best case model samengesteld waaruit conflicten naar voren zijn gekomen. Voor de validatie van 
de legolisering hebben wij de ideale voorkeursmaten als uitgangspunten genomen. Binnen deze 
validatie is er gekeken naar de variatiemogelijkheden tussen de componenten en de modules. Uit 
deze validatie blijkt dat er twee woningvarianten met twee verschillende hoogtematen samengesteld 
kunnen worden. Tevens blijkt er dat de woning varianten met drie type daken en er zestien gevel 
combinaties mogelijk zijn. Een BIM database draagt bij aan de legolisering. Voor de derde validatie 
hebben wij een terugkoppeling van de voorkeursmaten aan een geïnterviewde bouwer en professor 
gevraagd. Hieruit blijkt dat de lay-out van de keuzematrix duidelijk is en dat de bouwmethode 
overeenkomt met de praktijk en de wetenschap. Tevens blijkt er dat drie voorkeursmaten 
gecorrigeerd kunnen worden door toegankelijkere voorkeursmaten te hanteren. Bovendien blijkt een 
duidelijke omschrijving van de vrije indeelbaarheid van de verblijfruimtes gewenst. Het eindresultaat 
van dit onderzoek bestaat uit een formule, een keuzematrix met de ideale voorkeursmaten en het 
gebruik van BIM als aansporingsmiddel, waarbij de communicatie tussen de klant en de bouwers 
wordt gestroomlijnd. In de aanbeveling wordt er op zes verschillende invalshoeken een advies 
gegeven op wat de gehele woningbouw industrie moet doen, wat leidt tot legolisering. 
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SUMMARY 

This research paper answers the leading question: “How can customer-oriented industrialized housing be 
further optimized by smart dimensions, standardization and variation possibilities, leading to a “legolized” 
housing industry?”  To answer this key question, sub-questions were formulated looking at the different angles 
of the study. The problem of this research comes from the Dutch Association for Building Suppliers (NVTB).  

The association wants to contribute to an efficient and safe building system. The problem is that the 
association doesn’t have an optimized construction method where the wishes of the end users go hand in hand 
with the expertise of the builders. Compounding ideal preference measurements could provide a solution for 
both parties. In order to launch a complete concept, we focused a great part of the research for the ideal 
preferred dimensions that contribute to customer focus, standardization, variety and "legolizing" of the 
housing industry. During the interviews with five Dutch builders it emerged that they all build their own way 
and from their strong suit, and offers customers choices and options. The interviews with six experts’ shows 
that the gap between the builders and the customers is too big and the customers must be the central focus 
point within the industrialized building system. The construction method that matches consist of separate 
building elements, that connects to each other as Lego blocks or using a smart connection method. The 
literature study findings shows that a building should be divided in different building levels. It also appears that 
there is more use of “dry” building methods than “wet” building methods. The building parts are constructed in 
factories and assembled on site by an assembly team. The customer research study shows that for certain 
building parts, the customers have a variation preferences. On the basis of these findings, we have determined 
the ideal preferred dimensions. Furthermore we have also determined that compiling a database using BIM 
contributes to legolizing of the housing industry. 

Establishing the relationships between the studies has led to the following answer: “The customizable 
industrialized building industry can be further optimized by implementing options within standards. What 
will lead to a "legolized" housing construction industry, is the splitting of a building in different levels. The 
distribution of the different levels include a building level, a module level and a component level, where 
each level has an ideal size preferences.” This solution is taken to the validation phase. The results are 
assessed on the basis of three validations. For the validation of the ideal preferred dimensions, a best case 
model was setup and tested for conflicts. For the validation of the legolizing we have taken the ideal preferred 
dimensions as the principal, here we are testing the combination possibilities between the modules. This 
validation shows that there are two housing variants that can be formulated with two different heights. In total 
there is home versions with three types of roofs and sixteen façade possibilities. A BIM database contributes to 
the legolizing. For the third validation we have asked for feedback on the preferred dimensions to an 
interviewee builder and professor. This shows that the layout of the selection matrix is clear and that the 
construction method corresponds to the practice and science. There appears that three preferred 
measurements can be corrected by using accessible preferred sizes. Moreover, a clear definition of free 
formatting of the occupied areas desired. The end result of this research consists of a formula, a selection 
matrix with the ideal preferred dimensions and the use of BIM as an incentive mean which would help the 
communication between the customer and the builders. A recommendation is given on what to do throughout 
the housing industry at six different angles, leading to legolizing of the housing industry. 
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VERKLARING AFKORTINGEN EN BEGRIPPENLIJST 

Afkortingen  
BIM Building Information Modeling 
EPC Energie Prestatie Coëfficiënt 
HUD Housing and Urban Development 
NVTB Nederlands Verbond Toelevering Bouw 
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 
  
Begrippen  

Best practice Een werkmethode of techniek die zich effectiever heeft bewezen dan een 
andere 

Confrontatiematrix De zwakten, sterkten, bedreigingen en kansen uit de SWOT analyse met 
elkaar verbonden 

Coördinator Iemand die zorgt dat de dingen in hun samenhang geregeld worden. 
Desk Research Onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande gegevens 
Droog bouwen Gebruik maken van prefab bouwproducten 
Efficiënt Met zo weinig mogelijk geld of tijd en zoveel mogelijk resultaat 
Field research Het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens waarvoor men 

zelf onderzoek moet verrichten 
Industrieel Iets dat met behulp van machines wordt vervaardigd 
Legolisering De ontwikkeling van bouwproducten met standaard aansluitingen 
Lichter bouwen Gebruik maken van lichte materialen in de bouw bv. Hout, composiet etc. 
Nat bouwen Gebruik maken van materialen die op de bouwplaats, nat worden 

aangebracht en een droogtijd hebben 
Revit Grafisch tekenprogramma 
Robotisering Het gebruiken van robots om het bouwproces te automatiseren 
Traditionele 
aannemer 

Een onderneming die de verantwoordelijkheid op zich neemt om 
bouwactiviteiten te realiseren en te coördineren. 

Trends Huidige ontwikkelingen in de bouw 
Turn-key Kant en klare woning 
Voorkeursmaten Ideale courante maten die een voorkeur hebben 
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1. INLEIDING 

Dit afstudeerrapport is geschreven ter afsluiting van de opleiding Bouwkunde aan de Hogeschool 
Rotterdam.  

Dit rapport is in samenwerking met het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) tot stand 
gekomen. De probleemstelling van het NVTB is uit gehouden gesprekken naar voren gekomen. Met 
deze probleemstelling hebben wij als onderzoekers een onderzoeksvraag, een doelstelling en een 
aantal deelvragen geformuleerd. In dit hoofdstuk zal de aanleiding, probleemschets, doelstelling, 
vraagstelling, afbakening, aanpak en onderzoeksmethode worden toegelicht.  

1.1 AANLEIDING 

Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) vertegenwoordigt elf branches en meer dan 500 
producten, bestaande uit bouwmaterialen en bouwproducten. Het NVTB wilt een bijdrage leveren 
aan een efficiënt en veilig bouwproces. Hierbij kan het bouwen klantgerichter, slimmer, sneller, 
duurzamer en tegelijkertijd betaalbaarder worden door innovatie van toeleveranciers. Het NVTB ziet 
kansen en mogelijkheden in het industrieel bouwen. Met het industrieel bouwen is het mogelijk om 
modules te bepalen, waarbij een efficiënt en veilig manier van bouwen ontstaat.  

Volgens het NVTB staat industrieel bouwen nog in de kinderschoenen. Er is geen geoptimaliseerde 
bouwmethode waarbij het NVTB een bijdragen kan leveren aan een efficiënt en veilige manier van 
bouwen. Om de modules te kunnen bepalen is het van belang om onderzoek te doen naar het 
industrieel bouwen en hierin te onderzoeken hoe dit geoptimaliseerd kan worden naar een concrete 
basis module, waarin het NVTB klantgerichter, sneller, duurzamer en betaalbaar kan bouwen. 

1.1.1 BASISSTRATEGIEËN OM TE CONCURREREN 

De bassistrategieën binnen dit onderzoek zullen aan de hand van field- en deskresearch in kaart 
worden gebracht. Hiervoor zal er naar Nederlandse en Internationale organisatie gekeken worden. 
Tijdens de implementatie zal er aangegeven worden hoe de huidige situatie van het industrieel 
bouwen geoptimaliseerd kan worden naar een bouwmethode dat bij draagt aan klantgerichter, 
sneller, duurzamer, betaalbaar, efficiënt en veilig bouwen.  

1.2 PROBLEEMSCHETS 

Het NVTB wilt een bijdragen leveren aan een efficiënt en veilig bouwproces. Het probleem is echter, 
dat het NVTB geen geoptimaliseerde bouwmethode heeft van het huidige industrieel bouwen. Het 
gevolg hiervan is dat het NVTB geen concreet concept heeft kunnen bepalen en niet voldoende kan 
bijdragen aan de huidige en toekomstige ontwikkeling van de woningbouw industrie.  

Dhr. Peter Fraanje, directeur van het NVTB, bepleit dat er slechts concepten van het industrieel 
bouwen aanwezig zijn die bijdragen aan de toekomst. Er zijn geen concrete concepten ontwikkeld 
waarbij de gehele bouwindustrie in is meegenomen. Industrieel bouwen is een manier om de 
bouwindustrie te standaardiseren. Het NVTB ziet kansen in de optimalisatie van het industrieel 
bouwen en wilt graag een concept hebben dat interessant is voor de gehele bouwindustrie, waarbij 
de relatie tussen de wensen van de eindgebruiker en de expertise van de bouwers op elkaar 
aansluiten. 

Het samenstellen van ideale voorkeursmaten zou een oplossing voor beide partijen kunnen bieden. 
Voor het NVTB is het nog niet duidelijk welke ideale maten de voorkeur hebben. Ook is het niet 
duidelijk wat de huidige situatie van het klantgericht industrieel bouwen is en welke stappen er 
genomen moeten worden om het industrieel bouwen verder te kunnen optimaliseren. Tevens ziet 
het NVTB dat steeds meer bedrijven met BIM werken. Voor dhr. Peter Fraanje is het nog niet 
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duidelijk hoe het gebruik van BIM een toegevoegde waarde voor de ideale voorkeursmaten kan 
hebben.  

Om een concreet concept te kunnen lanceren waarbij de gehele bouwindustrie in wordt 
meegenomen is het zaak om onderzoek te doen naar de ideale voorkeursmaten. De ideale 
voorkeursmaten moeten bijdragen aan klantgerichtheid, verantwoord bouwen, standaardisatie, 
variatie en “legolisering”” van de woningbouw industrie.  

1.3 DOELSTELLING 

De doelstelling hebben wij gezamenlijk aan de hand van de gehouden gesprekken met dhr. Peter 
Fraanje geformuleerd. De doelstelling luidt: 

“Het opleveren van geoptimaliseerde voorkeursmaten die de relatie tussen de klanten en bouwers 
versterkt, wat tevens de “Legolisering” van de woningbouwindustrie bevordert.” 

1.4 VRAAGSTELLING 

De onderzoeksvraag hebben wij gezamenlijk geformuleerd aan de hand van de huidige markt 
ontwikkelingen en uit de gehouden gesprekken met NVTB. De onderzoeksvraag luidt: 

“Hoe kan klantgerichte industriële woningbouw verder geoptimaliseerd worden door slimme 
maatvoering, standaardisatie en variatie, wat leidt tot een “legolisering” van de woningbouw 
industrie?” 

Om de onderzoeksvraag zo volledig mogelijk te kunnen beantwoorden en te structureren zijn de 
onderstaande deelvragen geformuleerd: 

 Wat is industrieel bouwen en klantgericht industrieel bouwen? 

 Wat is de situatie van industriële woningbouw in Nederland en internationaal? 

 Wat zijn slimme voorkeursmaten voor klantgerichte industriële woningbouw? 

 Hoe kan het gebruik van BIM hierbij een toegevoegde waarde leveren? 

 Welke stappen moeten er genomen worden om industrieel bouwen verder te 
optimaliseren? 

 Welke best case model kan er met het gedane onderzoek gemaakt worden? 

1.5 AFBAKENING 

Met de afbakening worden de grenzen van het onderzoek in kaart gebracht. In overleg met het 
afstudeerbedrijf is de criteria voor het werkproces opgesteld. Deze criteria vormt de basis voor de 
grenzen van het onderzoek: 

- Het onderzoek is gericht op klantgericht industrieel bouwen in de woningbouw industrie. 
- Het onderzoek concentreert zich op de optimalisatie van de maten van industrieel 

vervaardigde grondgebonden woningen.  
- Het onderzoek is gericht op de bouwmethode en niet op het bouwproces.  
- Binnen het onderzoek zal er field- en deskresearch uitgevoerd worden naar Nederlandse en 

internationale organisaties die actief zijn in industrieel bouwen in de woningbouw sector. 
- Binnen het onderzoek wordt de klantgerichtheid binnen het industrieel bouwen in kaart 

gebracht. 
- Binnen het onderzoek wordt een best case model in Autocad en Revit conform het 

onderzoek en de voorkeursmaten samengesteld, wat als middel voor de validatie dient. 
- Binnen het onderzoek wordt er naar BIM gekeken, wat voor toegevoegde waarde BIM voor 

het klantgericht industrieel bouwen heeft. 
- Binnen het onderzoek wordt de toegevoegde waarde van BIM met dezelfde best case model 

en ideale voorkeursmaten gevalideerd.  
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- Het eindresultaat van het onderzoek zijn ideale voorkeursmaten die in een tabel of lijst zijn 
weergegeven, met daarbij een kreet en een stimulerend middel voor het klantgericht 
industrieel bouwen. 

- De aanbeveling van het onderzoek is gericht op een aanbeveling binnen het klantgericht 
industrieel bouwen 

Binnen de uitvoering van het onderzoek bestaat het werkproces uit fases die doorlopen moeten 
worden om tot een concreet eindresultaat te komen. De te doorlopen fases binnen dit onderzoek 
zijn: 

- Oriëntatiefase 
- Analyse fase 
- Implementatie fase 
- Validatie fase 
- Conclusie en aanbeveling 

Binnen de verschillende fases worden de volgende activiteiten verricht: 
- Binnen de oriëntatiefase worden de randvoorwaardes van het NVTB en de klantgerichtheid 

in kaart gebracht. 
- Binnen de analysefase zal er field- en deskresearch uitgevoerd worden naar Nederlandse en 

internationale organisaties die actief zijn in industrieel bouwen in de woningbouw sector. 
- Binnen de analyse fase zullen de voor-en nadelen aan de hand van kwalitatieve of 

kwantitatief methode onderbouwd worden.  
- Binnen de implementatie fase worden de voorkeursmaten voor een industrieel vervaardigde 

woning aan de hand van een hypothese afgeleid. De hypothese is een antwoord op de 
hoofdvraag en vormt een uitgangspunt om de ideale voorkeursmaten te kunnen bepalen.  

- Binnen de validatiefase worden zullen er drie validaties uitgevoerd worden. De ideale 
voorkeursmaten worden aan de hand van een best case model gecontroleerd. Het best case 
model wordt conform het onderzoek samengesteld en dient als middel om te kunnen 
valideren op conflicten. Uit deze conflicten volgen valide voorkeursmaten. In de tweede 
validatie zal er gekeken worden naar de toegevoegde waarde van BIM binnen het 
klantgericht industrieel bouwen. In de derde validatie zal er een terugkoppeling van de 
voorkeursmaten aan een geïnterviewde bouwer en professor gevraagd worden. 

Bij de conclusie en aanbeveling zal de hoofdvraag aan de hand van ideale voorkeursmaten, die in een 
tabel of lijst zijn weergegeven met daarbij een kreet en een stimulerend middel, beantwoord 
worden. In de aanbeveling zal er een voorstel gedaan worden over de legolisering van het industrieel 
maatwerk in de woningbouw industrie en wat er als nader onderzoek uitgevoerd moet worden. Het 
eindresultaat voor het bedrijf zijn geoptimaliseerde voorkeursmaten die klantgericht, verantwoord 
en bijdraagt aan de legolisering van slimme maatvoering, standaardisatie en variatie van de 
woningbouw industrie. 

1.6 AANPAK 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden worden de geformuleerde deelvragen bij 1.4 
gebruikt. Hieronder zal de aanpak stapsgewijs worden behandeld. 

1. Het onderzoek begint met een theoretisch kader waarin de randvoorwaardes van het NVTB 
en de klantgerichtheid in kaart worden gebracht. Hieruit kunnen de definitie en het 
uitgangspunt afgeleid worden. 

2. De analyse van het industrieel bouwen zal in kaart gebracht worden, door naar Nederlandse 
en Internationale organisaties te kijken die actief zijn in het industrieel bouwen in de 
woningbouw sector. Hieruit zullen de algemene bouwmethodes, de klantgerichtheid en de 
voorkeursmaten in kaart worden gebracht. De bevindingen uit de afgenomen interviews 
worden door middel van tabellen en grafieken belicht. De bevindingen van de bouwers van 
Nederland worden door middel van een SWOT-analyse en een Confrontatiematrix belicht. De 
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wensen van de klanten worden door middel van een klantenonderzoek onderzocht en 
worden vervolgens vergeleken met het klanten perspectief van de bouwers. Vervolgens 
zullen de resultaten tussen Nederland en Internationale organisaties met elkaar vergeleken 
worden. Dit gebeurd door field- en deskresearch. De conclusies van de analyses zijn 
uitgangspunten voor het bepalen van de voorkeursmaten. In het BIM onderzoek zullen de 
mogelijkheden met BIM worden vastgesteld. Hierbij gaat het om wat de toegevoegde 
waarde van BIM is. De benodigde informatie zal hierbij in kaart worden gebracht. Vervolgens 
zal er in de conclusie naar voren komen welke benodigde informatie in BIM uitgewerkt zal 
worden. 

3. Bij de implementatie fase zal er aan de hand van de bevindingen van de analysefase een 
hypothese geformuleerd worden. Uit deze hypothese zullen de ideale voorkeursmaten 
bepaald worden. Tevens zullen de toegevoegde waarde van BIM meegenomen worden.  

4. Bij de validatie fase zal er aan de hand van de afgeleide ideale voorkeursmaten een best case 
model conform het onderzoek samengesteld worden. Vervolgens zal er gecontroleerd 
worden of de opgestelde voorkeursmaten werkelijk in een model uitgevoerd kunnen 
worden. Het best case model is een middel om te kunnen valideren bij conflicten. In de 
tweede validatie zal er gekeken worden naar de toegevoegde waarde met BIM binnen het 
klantgericht industrieel bouwen. In de derde validatie zal er een terugkoppeling van de 
voorkeursmaten aan een geïnterviewde bouwer en professor gevraagd worden. 

5. In de conclusie en aanbeveling zal de hoofdvraag aan de hand van het uitgevoerd onderzoek 
beantwoord worden. In de aanbeveling van het onderzoek zal er een voorstel gedaan 
worden over de legolisering van het industrieel maatwerk in de woningbouw industrie. 

1.7 ONDERZOEKSMETHODE 

Om de onderzoekvraag te beantwoorden worden er verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. In 
tabel 1 is de onderzoeksmethode weergegeven. 

Tabel 1 Onderzoeksmethode 

Fase: Methode: Resultaat: 

Orientatiefase Analyses opstellen: 
- Deskresearch 
- Fieldresearch 

- Beeld van huidige situatie 

Analysefase Literatuuronderzoek: 
- Onderzoek bouwers Nederland 
- Onderzoek bouwers internationaal 
- Klantenonderzoek 
- Toegevoegde waarde BIM onderzoek 

Diepte-interviews: 
- Aannemers 
- Toeleveranciers 
- Experts 

- Analyse rapport 

Implementatiefase  Oplossing formuleren: 
- Leggen van verbanden uit het analyserapport 

- Tabel van afgeleide 
voorkeursmaten 

Validatiefase Oplossing toetsen: 
- Bouwtechniek, variatiemogelijkheden en een 

terugkoppeling aan een geïnterviewde 
bouwer en professor. 

- Gevalideerde voorkeursmaten 

Conclusie en 
aanbevelingen 

Samenvattingen: 
- Documenteren 

- Oplossing op de hoofdvraag. 
- Aansporingsmiddel 
- Tabel met ideale voorkeursmaten. 
- Aanbeveling  
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2. THEORETISCH KADER 

Dit theoretisch kader omschrijft de werkomgeving en de ambitie van het afstudeerbedrijf. Tevens 
wordt er voor een antwoord gegeven op de deelvraag: “Wat is industrieel bouwen en klantgericht 
industrieel bouwen?”.  

2.1 NVTB ORGANISATIE 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de ambitie van de opdrachtgever zal er aan de hand van 
interviews en een literatuuronderzoek de ambitie van het afstudeerbedrijf in kaart gebracht worden. 
Door dit onderdeel in kaart te brengen is het uit het afstudeerbedrijf duidelijk wat zij met dit 
onderzoek willen bereiken.  

2.1.1 OPDRACHTGEVERS 

Dit afstudeerrapport is in samenwerking met het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) tot 
stand gekomen. Onze bedrijfsbegeleider tevens ook onze opdrachtgever is: 

Naam : Dr.ing.P.J. Fraanje 

Functie : Directeur Nederlands Verbond Toelevering Bouw 

2.1.2 AMBITIE 

Het NVTB streeft naar een gelijk speelveld voor alle bouwmaterialen en goede 
productieomstandigheden voor de bouwindustrie. Het bouwen kan klantgerichter, slimmer, sneller, 
duurzamer en tegelijk beter betaalbaar worden dankzij de innovatiekracht van toeleveranciers.  

Verder streeft het NVTB ernaar om een bijdrage te leveren aan een efficiënt en veilige manier van 
bouwen. Zij hebben nog geen concrete vorm van het “klantgericht industrieel bouwen”. Het is dan 
ook de noodzaak om onderzoek naar een geoptimaliseerde vorm van industrieel bouwen te doen, 
die zullen bijdragen aan hun vorm van klantgericht industrieel bouwen.  

2.2 KLANTGERICHT INDUSTRIEEL BOUWEN 

Deze paragraaf beantwoordt de volgende deelvraag: 

“Wat is industrieel bouwen en klantgericht industrieel bouwen?” 

Om een beeld te krijgen van wat industrieel bouwen en klantgericht industrieel bouwen is, wordt er 
literatuur geraadpleegd die het klantgericht industrieel bouwen toelichten. In deze paragraaf worden 
de bevindingen beknopt omschreven. Voor de volledige uitwerkingen wordt er verwezen naar bijlage 
V. 

Wat is industrieel bouwen? 

Uit de bestudeerde literatuur kan er geconcludeerd worden dat industrieel bouwen gericht is op de 
vervaardiging van een gebouw op industriële wijze. Onder vervaardigen op industriële wijze wordt 
het bouwen in grootte series, op grootte aanvraag en standaardisatie verstaan. De bouwmethode 
van het industrieel bouwen bestaat uit bouwdelen met slimme voorkeursmaten die flexibel, snel en 
efficiënt in de fabriek worden gemaakt en op de bouwlocatie door een montageteam geassembleerd 
worden. De bouwmethode biedt de mogelijkheid tot het uitbreiden en krimpen van een gebouw. 
Verder biedt het ook de mogelijkheid tot een andere indeling, andere gevel en/of uitbreiding van 
installaties. De industriële bouwmethode bespaart op de stichtingskosten, onderhoudskosten en 
exploitatiekosten. Bouwen Informatie Model (BIM) bevordert de ketenintegratie, die bijdraagt aan 
de industriële bouwmethode en het bouwproces. Industrieel Flexibel Demontabel (IFD) is een 
voorbeeld van een industriële bouwmethode.  
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Wat is klantgericht industrieel bouwen? 

Uit de bestudeerde literatuur kan er geconcludeerd worden dat klantgericht industrieel bouwen de 
keuzevrijheid centraal stelt. De keuzevrijheid omvat de flexibiliteit, indeling, installaties en de 
afwerking van een woongebouw. Onder keuzevrijheid kan de bouworganisatie ook kijken naar hoe er 
in het verleden is omgegaan met de wensen en eisen van de klant. Bij afwijking van de keuzevrijheid 
worden de wensen en eisen aan de techniek en regelgeving getoetst. Klanten zijn over het algemeen 
wooncorporaties, waaronder de eindgebruiker centraal staat.  

De gedane bevindingen belichten het klantgericht industrieel bouwen. De gedane bevindingen zullen 
als startpunt voor de analysefase worden meegenomen. Daarbij zullen de gedane bevindingen van 
het klantgericht industrieel bouwen worden meegenomen naar de implementatiefase.  

2.3 UITGANGSPUNT 

Ter formulering van een uitgangspunt van het klantgericht industrieel bouwen, worden er 
rapportages geraadpleegd, die het klantgericht industrieel bouwen belichten. In deze paragraaf 
worden de bevindingen beknopt omschreven. Voor de volledige uitwerking wordt er verwezen naar 
bijlage V. 

Volgens de verschillende rapportages is het industrieel bouwproces de oplossing op de huidige 
problemen van de Nederlandse Bouwindustrie. De problemen die zich hieruit voordoen zijn: de lage 
kwaliteit van de woningen, de hoge CO2 uitstoot, dat belanghebbende partijen niet worden voldaan 
in hun wensen en eisen, de hoge productie kosten, de overbodige communicatie, weinig 
transparantie, de gebruikersduur en een te kort aan duurzame innovaties. Het klantgericht 
industrieel bouwen kan de ontwerpvrijheid beperken naar keuzemogelijkheden van modules en 
prefab elementen. De ontwerpvrijheid met het klantgericht industrieel bouwen is enkel in de binnen- 
en buitenschil toe te passen. Hierbij hoeft het ontwerp geen “catalogusontwerp” te worden, maar 
verplaatst de ontwerpvrijheid zich. Het klantgericht industrieel bouwen is dan ook geen verkeerd 
idee, maar sluit aan op “het nieuwe bouwen”. Tevens draagt industrieel bouwen bij aan hoge 
productiviteitsontwikkelingen.  

Om dit onderzoek te kunnen doorgronden zal er in bijlage I, II en III naar referentie projecten van 
organisaties gekeken worden die actief zijn in het klantgericht industrieel bouwen. Daarbij zal er uit 
recente literatuur naar referentie materiaal gekeken worden. Tot slot wordt aan de hand van 
interviews met experts uit de woningbouw sector, die actief zijn met het klantgericht industrieel 
bouwproces, een vergelijking tussen theorie en praktijk gemaakt. 
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3. ANALYSE 

Om een conclusie en een advies te kunnen geven over een geoptimaliseerde versie van het 
klantgericht industrieel bouwen, zal er naar het industrieel bouwen van Nederland en Internationale 
organisaties gekeken worden. Dit is gedaan met literatuuronderzoek en gehouden interviews met 
partijen die actief zijn in de industriële woningbouwsector. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste 
onderzoeksresultaten beknopt omschreven door middel van grafieken, diagrammen, een SWOT-
analyse en een confrontatiematrix. De volledige uitwerking van de onderzoek rapportages die voor 
deze analyse gebruikt zijn, zijn terug te vinden in bijlage I, II en III.  

3.1 KLANTGERICHT INDUSTRIEEL BOUWEN IN NEDERLAND  

Deze paragraaf beantwoordt de volgende deelvraag: 

“Welke stappen moeten er genomen worden om industrieel bouwen verder te optimaliseren?” 

3.1.1 ONDERZOEK HUIDIGE SITUATIE KLANTGERICHT INDUSTRIEEL BOUWEN IN 

NEDERLAND 

Het resultaat in deze conclusie zal meegenomen worden naar de implementatiefase. Om een 
duidelijk en beter beeld te kunnen krijgen van de huidige situatie van het klantgericht industrieel 
bouwen in Nederland zijn er diepte interviews uitgevoerd. In totaal zijn er dertien interviews 
gehouden met de volgende personen: 

Tabel 2 Namenlijst interviews 

Naam Functie Organisatie 

Hans Oosterhoff Commercieel manager IQwoning 

Ing. Camiel van der Veeken Adjunct directeur 
voorbereiding  

BAM 

Ing. Joris Raaijmaakers Supply Chain Manager  Waal bouw 

Ing. Nico Blaauw Afdelingshoofd 
werkvoorbereiding 

Trebbe 

Ir. Rik Hulsman Manager markt en innovatie  Volkerswessels Bouw & 
Vastgoedontwikkeling 

Ing. Bas Spaan Eigenaar  BIM Energy 

Ir. Frank Bijdendijk Gepensioneerd directeur  Woningbouwvereniging Het 
Oosten 

Ir. Stephan Dijkhuizen Adviseur innovaties in de bouw  Conceptueel Bouwen 

Prof. Dr. Ir. Joop Halman Professor Innovation and Risk 
Management 

University of Twente 

Prof. Dr. Ir. Jos Lichtenberg Professor Product 
Development 

TU Eindhoven 

Prof. Dr. Ir. Mick Eekhout Eigenaar  Octatube 

Ing. Rob Mulder Manager Pre & After Sales  Wienerberger 

Olivier Hamers, MSc Marketing en innovatie 
manager  

VBI 

Tijdens de interviews zijn de gestelde vragen gericht op drie aspecten: bouwmethode, 
klantgerichtheid en voorkeursmaten. Uit de interviews zijn er belangrijke resultaten naar voren 
gekomen, deze worden verder in dit hoofdstuk toegelicht. 

Voor de complete interviews wordt er verwezen naar bijlage III.  
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De belangrijkste vraag bij klantgerichtheid was: “Wat is de definitie van klantgericht industrieel 
bouwen?”  
In tabel 3 is een radardiagram weergegeven van aspecten die een rol spelen bij de definitie van het 
klantgericht industrieel bouwen. Ook wordt er in de radardiagram de grootte van de rol belicht. 

 

 

In de radardiagram is af te lezen hoe groot de rol van de kernwoorden zijn bij de definitie van 
klantgericht industrieel bouwen. Hoe meer naar binnen vinden de partijen het minder belangrijk, hoe 
meer naar buiten is er een overeenstemming tussen de verschillende partijen en het midden 
gedeelte is neutraal. 

In deze tabel is te lezen wat de definitie van klantgericht industrieel bouwen is, namelijk het 
ontwerpen van gestandaardiseerde producten, waarbij de wensen van de klanten mee worden 
genomen bij het ontwerpen van variatie mogelijkheden.  

Bij bouwmethode was de centrale vraag: ”Welke stappen moeten er genomen worden om 
klantgericht industrieel bouwen verder te optimaliseren?” In tabel 4 is een staafdiagram te zien met 
de resultaten uit de interviews. 

Tabel 4 Staafdiagram Stappen voor verdere optimalisatie 

 

variatie mogelijkheid

Standaardiseerd proces

Klant wensen meenemen

Klanten krijgen inspraak
op bouwproces

Kant en klare woningen
met alle voorzieningen

Standaardiseerd
producten

totale vrijheid

Definitie van klantgericht industrieel bouwen

Klant en Bouw industrie dichter bij elkaar

Lichter Bouwen

grotere vraag voor industralisatie

Grond beleid aanpassen

Meer variatie mogelijkheden

Meer standaardiseren

Flexibele componeneten

Robotisering

Stappen voor verdere optimalisatie

Tabel 3 Definitie klantgericht industrieel bouwen 
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In de tabel komen de meest genoemde stappen naar voren. De stappen die het minst voorkomen zijn 
als korte staven weergegeven. De stappen die het meeste voorkomen zijn als grote staven 
weergegeven. De nadruk ligt hoger bij deze punten: 

 Meer variatie mogelijkheden bieden; 

 Klant en Bouwindustrie dichter bij elkaar brengen; 

 Meer standaardiseren; 

 Er moet ook een grotere vraag komen voor industrialisatie. 

Voor het bepalen van de voorkeursmaten is het belangrijk om erachter te komen welke onderdelen 
de experts en aannemers gestandaardiseerd willen hebben, dit wordt later vergeleken met de 
wensen van de klanten. In tabel 5 is in een staafdiagram de meest voorkomende onderdelen te zien. 

Tabel 5 Staafdiagram standaardisatie onderdelen 

 

Uit tabel 5 kunnen de belangrijkste te standaardiseren onderdelen gehaald worden. De 
gestandaardiseerde onderdelen die het minst voorkomen zijn als korte staven weergegeven. De 
gestandaardiseerde onderdelen die het meeste voorkomen zijn als grote staven weergegeven. De vijf 
belangrijkste onderdelen zijn: de trap, gevel, de vloer, de leidingschacht en de dakdozen.  

3.1.2 CONCLUSIE 

Voor het onderzoek zullen alle resultaten uit de radardiagram van de definitie van klantgericht 
industrieelbouwen, de staafdiagram van optimalisatie en de staafdiagram van de standaardisatie 
onderdelen worden meegenomen naar de implementatiefase.  

3.1.3 ONDERZOEK REFERENTIE PROJECTEN IN NEDERLAND 

Deze paragraaf beantwoordt de volgende deelvraag: 

“Wat is de situatie van Industriële woningbouw in Nederland?” 

Deze paragraaf beantwoordt voor een deel de volgende deelvraag: 

“Welke stappen moeten er genomen worden om industrieel bouwen verder te optimaliseren?” 

Om het klantgericht industrieel bouwen uit de praktijk te belichten, zijn er diepte interviews 
gehouden met vijf bouworganisaties die voorlopen op de ontwikkeling van het klantgericht 
industrieel bouwen. De vijf organisaties die hierbij onderzocht zijn, zijn: Volkerswessel 

Gestandaardiseerde onderdelen
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(MorgenWonen), Trebbe (Basis wonen), Ballast Nedam (IQ woning), Waal (MaakIQ) en BAM (Waarde 
en Riant woning). Aangezien de uitgebreide uitwerking van de vijf onderzochte bedrijven in bijlage I 
is terug te vinden, zal in dit onderdeel de onderzoeksresultaten van bijlage I door middel van 
conflicten en overeenstemmingen met een SWOT- analyse en een confrontatiematrix beknopt 
worden geconcludeerd. Hierbij wordt er gekeken wordt naar de toegankelijke voorkeursmaten uit de 
bouwers die bijdragen aan het klantgericht industrieel bouwen. Voor de volledige uitwerking van de 
gehouden interviews en onderzochte referentie projecten wordt er naar bijlagen I en III verwezen.  

In dit onderdeel zullen de onderzoeksresultaten van bijlage I in een SWOT-analyse ingevuld worden.  

Tabel 6 SWOT-analyse van bijlage I 

Strengths Weakness 

- Gestandaardiseerde bouwmethode. 
- Meer kwaliteit. 
- Minder bouwrisico’s.  
- Minder bouwfouten.  
- Snelle bouwtijd. 
- Koper kan het afwerkingsniveau bepalen.  
- De koper staat centraal.  
- De bouwers zijn verantwoordelijk voor de techniek.  
- Het product heeft flexibiliteit.  

- Weinig tot geen ontwerpvrijheid. 
- Variaties in het ontwerp zorgen voor faalkosten.  
- Meer geschikt voor vervangend nieuwbouw.  
- Weinig toepasbaar bij renovatie. 

Oppertunities Threats 

- BIM zorgt voor een beperking op de faalkosten. 
- BIM draagt bij aan het stroomlijnen van data. 
- Wensen vertalen naar standaarden. 
- Flexibiliteit in de bouwmethode. 
- Flexibiliteit in indeling gevels. 
- Flexibiliteit in de plattegrond.  
- Snellere aanvraag voor een bouwvergunning. 
- De voorkeursmaten zijn uitvoerbaar per 30 cm.  

- Weinig keuzevrijheid binnen bouwstandaarden. 
- Seriematig bouwen zorgt voor industrialisatie.  
- De bouwmethode moet aansluiten op het 
bouwproces.  
- Weinig keuzevrijheid van de bouwstandaarden. 
- Volledige keuzevrijheid. 

De onderzoeksresultaten zijn in de SWOT-analyse op Strengths, Weakness, Oppertunities en Threats 
belicht. De resultaten die in de SWOT-analyse zijn weergegeven worden meegenomen naar de 
confrontatiematrix.  

Aangezien alle onderdelen een relatie met elkaar hebben zal er in de confrontatiematrix op basis van 
een slechte relatie of een redelijke relatie gekeken worden. In de onderzoeksresultaten blijkt dat bij 
enkele actoren de meningen verdeeld zijn. Enkele organisaties hebben bij deze actoren een slechte 
relatie, andere organisaties hebben een redelijke relatie, wat in de confrontatiematrix als neutraal 
wordt gezien. Om de scores overzichtelijk te houden zijn er kleuren gekoppeld aan de scores. Voor 
de uitwerking van de confrontatiematrix wordt er naar tabel 6 verwezen.   
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Tabel 7 Confrontatiematrix van bijlage I 

Score: Oranje is Slechte relatie 

Wit is Neutraal  

Groen is Redelijke relatie 

De confrontatiematrix is aan de hand van onze eigen waarderingen ingevuld. 

De onderzoeksresultaten van de SWOT-analyse zijn in de confrontatiematrix belicht. In de 
confrontatiematrix is te zien dat er bij verschillende actoren conflicten en geen conflicten ontstaan. 
Uit de confrontatiematrix kunnen de volgende conflicten en overeenstemmingen opgesomd worden:  

- Flexibele indeling vormt een bedreiging voor een gestandaardiseerde bouwmethode.  
- Volledige ontwerpvrijheid vormt een bedreiging voor de kwaliteit. 
- Volledige keuzevrijheid vormt een bedreiging voor de bouwtijd. 
- Variatie binnen ontwerpen zorgt voor faalkosten en weinig keuzevrijheid vormt een 

bedreiging.  
- Flexibiliteit van bouwstandaarden wordt niet gezien als een bedreiging. 
- Volledige keuzevrijheid vormt een bedreiging in het bepalen van het afwerkingsniveau.  
- De klant heeft voorkeur voor flexibiliteit in het bepalen van het afwerkingsniveau.  
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bouwmethode. 

             

Meer kwaliteit.              

Minder bouwrisico’s.              

Snelle bouwtijd.              

Koper kan het 
afwerkingsniveau bepalen. 
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Weinig tot geen 
ontwerpvrijheid. 

             

Variaties in het ontwerp 
zorgen voor faalkosten. 

             

Meer geschikt voor 
vervangend nieuwbouw.  

             

Weinig toepasbaar bij 
renovatie. 
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- Weinig keuzevrijheid van bouwstandaarden vormt geen bedreiging voor faalkosten binnen 
het ontwerp.  

- Keuzemogelijkheid van de bouwstandaarden vormen geen bedreiging voor de bouwers, deze 
zien het als positief.  

- Volledige keuzevrijheid van bouwstandaarden vormt geen bedreiging voor de klant.  
- Uit de bouwers hoort de bouwmethode aan te sluiten op het bouwproces. Zo niet, dan 

wordt dat als een bedreiging gezien.  
- Volledige keuzevrijheid en flexibiliteit vormen samen een bedreiging. 
- De bouwers zijn verantwoordelijk voor de techniek, BIM vormt geen bedreiging. 
- De bouwers staan neutraal in het aanbod van flexibiliteit in een woning.  
- Volledige keuzevrijheid vormt op het gebied van techniek een bedreiging.  
- Het moment dat industrialisatie plaats zal gaan vinden zorgt voor een bedreiging voor de 

bouwers.  
- BIM vormt geen bedreiging voor de bouwers, maar wordt eerder als een kans gezien.  
- BIM vormt geen bedreiging voor de flexibiliteit en draagt dus eerder bij aan het indelen etc.  
- De gestandaardiseerde bouwmethode bevordert de procedure aanvraag voor de vergunning.  
- Meer nieuwbouw dan renovatie, heeft een relatie met alle genoemde kansen en 

bedreigingen 
- Vervangend nieuwbouw heeft een relatie met alle genoemde kansen en bedreigingen.  

De conflicten uit de confrontatiematrix zijn belicht. Er is te zien dat er conflicten en 
overeenstemmingen op vier verschillende niveaus ontstaan, namelijk woning niveau, module niveau, 
componenten niveau en een aansporingsniveau. Op basis van deze vier verschillende niveaus zullen 
de resultaten van de confrontatiematrix beknopt worden omschreven, waarbij er gekeken wordt 
naar de toegankelijke voorkeursmaten die bijdragen aan het klantgericht industrieel bouwen.  

Conclusie  

Uit de opgesomde bevindingen van de confrontatiematrix kan het volgende geconcludeerd worden: 

Woning niveau  

Door flexibiliteit in de indeling van het ontwerp aan te bieden wordt de klant centraal gesteld. Enkele 
actoren die een bedreiging vormen voor een gestandaardiseerde bouwmethode zijn: de volledige 
ontwerpvrijheid, volledige keuzevrijheid, volledige flexibiliteit in de indeling en volledige variaties 
binnen een ontwerp. De actoren vormen niet alleen een bedreiging voor een gestandaardiseerde 
bouwmethode, maar ook voor het waarborgen van de kwaliteit en de bouwtijd. Flexibiliteit van 
bouwstandaarden worden niet gezien als een bedreiging. Aangezien de flexibiliteit van de 
bouwstandaarden niet als een bedreiging worden gezien kunnen bouwers bouwstandaarden in de 
bouwmethode implementeren. Om de klant flexibiliteit in het ontwerp en de indeling aan te kunnen 
bieden waarbij de kwaliteit, de bouwtijd en de bouwrisico’s in een stijgende lijn gewaarborgd blijven, 
heeft variatie binnen standaardisatie de voorkeur. 

Module niveau 

Als er met het oog op variatie binnen standaardisatie wordt nagedacht, is er uit de bevindingen van 
de confrontatiematrix af te leiden dat de flexibiliteit in het afwerkingsniveau geen bedreiging vormt 
voor de klant. Volledige keuzevrijheid vormt een bedreiging voor een gestandaardiseerde 
bouwmethode. Het beperken van de flexibiliteit naar een standaard vormt geen bedreiging, maar 
wordt eerder als een kans gezien. Aangezien de flexibiliteit van de vertaling van volledige 
keuzevrijheid naar een standaard niet als een bedreiging wordt gezien, kunnen bouwers standaard 
modules samenstellen. Om de klant op het gebied van flexibiliteit tegemoet te kunnen komen, 
worden er naast de standaard vaste modules, modules aangeboden die op basis van klantwensen in 
variabelen aan te passen zijn.  

 



13-06-2016, Rotterdam  Afstudeerrapport versie 2.0 

22 

 

Componenten Niveau 

Om de kwaliteit, de bouwsnelheid en de bouwrisico’s te optimaliseren binnen het klantgericht 
industrieel bouwen zal er aan de hand de bevindingen van de confrontatiematrix afgeleid worden 
hoe dit haalbaar is. Uit de confrontatiematrix is af te leiden dat keuzevrijheid voor een 
bouwcomponent geen bedreiging vormt voor de klant. De keuzevrijheid voor een bouwcomponent 
vormt voor de bouwer geen bedreiging. Weinig bouwcomponenten vormen geen bedreiging voor de 
faalkosten. Aangezien de klant geen voorkeur heeft voor keuzevrijheid in een bouwcomponent en de 
faalkosten door weinig bouwcomponenten worden veroorzaakt, kunnen bouwers enkele 
bouwcomponenten standaardiseren.  

Aansporingsniveau 

Binnen het klantgericht industrieel bouwen is uit de bevindingen van de confrontatiematrix af te 
leiden dat de bouwers, het bouwen op grootte vraag als een bedreiging zien. De bedreiging zorgt 
ervoor dat niet altijd uit grootte seriematigheden gewerkt kan worden, wat minder bij draagt aan 
standaardisatie. BIM vormt geen bedreiging voor de bouwer en wordt eerder als een kans gezien. 
Daarnaast vormt standaardisatie of flexibiliteit geen bedreiging voor BIM. Dit geldt ook voor 
nieuwbouw, vervangend nieuwbouw en renovatie. Uit de klant is te zien dat BIM ook geen 
bedreiging vormt. Aangezien BIM geen bedreiging vormt voor een gestandaardiseerde of een 
flexibele bouwmethode, kan de beperking van faalkosten en het stroomlijnen van de 
voorkeursmaten met BIM worden gestroomlijnd, waarbij de klantwensen in meegenomen worden.  

3.1.4 CONCLUSIE 

Het resultaat in deze conclusie zal meegenomen worden naar de implementatiefase. Uit de dertien 
gehouden interview resultaten en de bevindingen van de SWOT-analyse en de Confrontatiematrix 
van Nederland kan het volgende geconcludeerd worden: 

Uit de dertien gehouden interview resultaten is de definitie van het klantgericht industrieel bouwen, 
het ontwerpen van standaarden waarin de wensen van klanten met ontwerp en 
variatiemogelijkheden de voorkeur. Ook blijkt dat er voor een geoptimaliseerde bouwmethode de 
voorkeur uit gaat naar het bieden van meer variatie mogelijkheden, meer standaardisatie, het 
dichter bij elkaar brengen van klant en bouwindustrie dichter en het creëren van een grotere vraag 
voor industrialisatie.  

Van de vijf onderzochte organisaties is te zien dat het klantgericht industrieel bouwen uit een eigen 
expertise wordt uitgevoerd. Uit de confrontatiematrix is af te leiden dat er conflicten en 
overeenkomsten op vier niveaus ontstaan, namelijk op woningniveau, moduleniveau, 
componentenniveau en aansporingsniveau. De klant wordt binnen drie verschillende niveaus als 
volgt centraal gesteld: 

- Binnen het woningniveau variatie binnen standaardisatie aanbieden; 

- Binnen het moduleniveau naast vaste module standaarden ook modules waar variabelen 
toegankelijk zijn aanbieden; 

- Binnen het stimuleren met BIM de klant de mogelijkheid geven om de wensen en eisen mee te 
nemen.  

Het componentenniveau is minder belangrijk voor de klanten omdat de producten zijn meestal 
standaarden die variabel zijn binnen de modules. Door de producten op dit niveau te 
standaardiseren kunnen de bouwers de techniek erachter ook standaard maken. 
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3.2 KLANTGERICHT INDUSTRIEEL BOUWEN INTERNATIONAAL 

Deze paragraaf beantwoordt de volgende deelvraag: 

“Wat is de situatie van internationale industriële woningbouw?” 

Deze paragraaf beantwoordt voor een deel de volgende deelvraag: 

“Welke stappen moeten er genomen worden om industrieel bouwen verder te optimaliseren?” 

Om de onderzoekrapporten met enkele actieve praktijkvoorbeelden te kunnen vergelijken zullen er 
Internationale praktische voorbeelden van het industrieel bouwen uit recente literatuur toegelicht 
worden. Gezien het korte tijdsbestek is ervoor gekozen om vijf verschillende bouwmethodes uit 
Internationaal organisaties te onderzoeken. De vijf internationale bouwmethodes zijn voor dit 
onderzoek van belang, omdat zij klantgericht industrieel bouwen. De vijf internationale 
bouwmethodes die hierbij onderzocht zullen worden zijn: Finland TAT- systeem, Zweden Open house 
systeem, Zweden Boklok concept, Japan Century housing systeem en Verenigde Staten HUD-building 
concept. In dit onderdeel zullen de bevindingen en argumenten van de vijf onderzochte 
bouwmethodes beknopt omschreven worden. Voor de volledige uitwerking van de gehouden 
interviews en onderzochte referentie concepten wordt er naar bijlage II verwezen.  

3.2.1 ALGEMEEN ONDERZOEK HUIDIGE SITUATIE INTERNATIONAAL 

Door de toename van bevolkingen en de behoefte aan goedkope en comfortabele woningen, is de 
hele wereld gericht op het industrieel bouwen in de woningbouw industrie. In Europa zijn ze al sinds 
1920 met industrieel bouwen begonnen, maar over het algemeen is het ontwikkelingsproces 
moeizaam gelopen. In het westen van Europa hebben verschillende aannemersbedrijven hun eigen 
systemen ontwikkeld. In het oosten van Europa wordt er gewerkt naar nationale standaardisaties en 
worden er catalogussen opgesteld. Als voorbeeld hiervan wordt het proces van Finland en Zweden 
beschreven, omdat in deze landen 50% van woningen industrieel worden geprefabriceerd. 
(W.A.Thanoon, 2003) 

In Azië begonnen ze met het industrieel bouwen in 1960, na de tweede wereldoorlog was er een 
hoge vraag naar woningen. Een koploper is Japan waar 20% van de totale jaarlijkse woningen, 
industrieel worden gebouwd. De Fabrieken in Japan zijn te vergelijken met autofabrieken, waarbij er 
in de fabricage gebruikt gemaakt van robots. Het proces van Japans century housing system wordt in 
deze paragraaf verder uitgelegd. (W.A.Thanoon, 2003) 

In Noord-Amerika, voornamelijk de Verenigde Staten werd er in 1930 veel aandacht besteed aan het 
industrieel bouwen. De constructie van toen was meestal prefab stalen huizen, maar door hoge 
kapitaalskosten, inconsistente bouwregels en codes was er weinig animo. Na de tweede 
wereldoorlog kreeg industrieel vervaardigd woningbouw 30% van het marktaandeel, als gevolg van 
een woningtekort. Over de jaren heen werd er veel geïnvesteerd in het verbeteren van de 
technieken en het standaardiseren van werkzaamheden. Uit deze verbetering zijn er drie belangrijke 
concepten ontstaan:  

1. De HUD-code woningen; 
2. Panelised systeem; 
3. Modulair catalogus woningen. 

De HUD-code wordt in dit hoofdstuk verder uitgelegd, omdat dit concept het meest 
gestandaardiseerd is en grootste marktaandeel heeft. (Sarja, 1998) 
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3.2.2 ONDERZOEK REFERENTIE PROJECTEN INTERNATIONAAL 

FINLAND, TAT-SYSTEEM 

Uit het gedane onderzoek van het TAT-concept kan het volgende geconcludeerd worden: 

De industrieel bouwmethode is gebaseerd op het opsplitsen van een gebouw in hiërarchische 
niveaus. Het doel is om door op de verschillende niveaus de componenten te standaardiseren. De 
standaardisatie op verschillende niveaus zorgt voor een verhoging van de ontwerpvrijheid binnen 
een gecontroleerde en gestandaardiseerde omgeving.  

De ontwerpvrijheid wordt wel op andere aspecten beperkt o.a. dimensionering en product keuze. 
Door de relaties van de bouwdelen met elkaar zorgt dit ook voor een snellere bouwtijd en een 
hogere kwaliteit van de bouwproducten. 

ZWEDEN, OPEN HOUSE SYSTEEM 

Uit het gedane onderzoek naar het open house systeem kan het volgende geconcludeerd worden:  

Het concept is gebaseerd op het bieden van een betaalbare woning, waarbij ook de materialen 
efficiënt worden gebruikt. De bouwmethode die uit twee geïntrigeerde stalen kolom systeem bestaat 
zorgt voor een snellere bouwtijd, door het gebruik van lichte stalen modules. Het buiten stalen skelet 
zorgt ook voor een betere doorvoer van de krachten en stabilisatie van het gebouw. De klant heeft 
een beperkte vrijheid door de gestandaardiseerde maten van de modules en het manier waarop ze 
samengesteld worden. De buiten en binnen afwerkingen worden wel door de eindgebruiker bepaald. 

ZWEDEN, BOKLOK CONCEPT 

Uit het gedane onderzoek naar het Boklok concept van Ikea en Skanska kan het volgende 
geconcludeerd worden: 

De klant staat centraal. Door de integraties van de eindgebruikers in het ontwerpproces is er een 
betere samenwerking tussen de partijen. De woningen worden gebouwd uit geprefabriceerde 
houten modules die op locatie aan elkaar gemonteerd worden. Er zijn drie standaardwoningen die 
volledig aangepast kunnen worden door de klantwensen van eindgebruikers samen met de adviseurs 
door te nemen. Er wordt sneller en goedkoper gebouwd, omdat het proces gestandaardiseerd is. 
Bepaalde componenten in de modules worden ook gestandaardiseerd. 

JAPAN, CENTURY HOUSING SYSTEM 

Uit het gedane onderzoek kan het volgende geconcludeerd worden over het century housing 
systeem: 

Het doel van het century housing systeem is om de levensduur van woningen te verlengen door een 
systematische aanpak te creëren voor de uitwisselbaarheid van onderdelen gedurende de 
levensduur van het gebouw. Hierbij zou de kwaliteit van de woningen ook hoger zijn. Dit wordt 
gedaan door een woning in verschillende niveaus te verdelen gebaseerd op de levensduur van de 
componenten en tien richtlijnen o.a. componenten verdelen volgens arbeidsexpertise, verdelen op 
gebied van prijs etc. Het concept biedt op het gebied van klantgerichtheid, flexibiliteit en 
aanpasbaarheid van de woning onderdelen aan de eindgebruikers. Voor de standaardisering van de 
maten wordt er rekeningen gehouden met het feit dat elk bouwlocatie uniek is en het 
productieproces ook gestandaardiseerd moet worden. De standaardcomponenten maten zijn 150 
mm, 300 mm en 900 mm. 
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VERENIGDE STATEN, HUD-BUILDING CONCEPT 

Uit het gedane onderzoek naar de HUD-concept kan het volgende geconcludeerd worden: 

Het doel van het concept is om goedkopere woningen van een gegarandeerde kwaliteit aan de 
klanten te bieden. Hierbij kunnen de klanten naast de standaard woningen kiezen uit aan te passen 
woningen, die aan hun voorkeuren en de regelgeving voldoen. De woningen zijn geprefabriceerd in 
een fabriek. Ze hebben allemaal en vaste chassis, waarmee ze eenvoudig worden getransporteerd 
naar hun locatie. Aangezien de chassis van de ene module vast is, kan het in de toekomst ook 
verplaatst worden. De woningen worden volledig turn-key afgewerkt, daarbij heeft de klant keuze 
tussen verschillende binnen en buiten afwerkingen. Er zijn geen standaardmaten wel minimale en 
maximale randvoorwaarden voor de dimensionering, brandveiligheid, gezondheid en andere 
aspecten. Deze voorwaarden verschillen met de Amerikaanse bouwbesluit en zijn alleen bedoeld 
voor woningen die volgens het HUD-concept gebouwd worden. 

3.2.3 CONCLUSIE 

Het resultaat in deze conclusie zal meegenomen worden naar de implementatiefase. De conclusie 
van de internationale industrieel bouwconcepten worden verdeeld in drie aspecten: Industrieel 
bouwmethode, klantgerichtheid en voorkeursmaten. 

Wat duidelijk naar voren komt is, dat er licht gebouwd wordt door gebruik van houten modules, 
elementen en stalen constructies. Het toepassen van industriële bouwmethode ontstond meestal uit 
noodzaak naar goedkopere woningen en het initiatief kwam meestal door de overheid. 

Gebouwen worden ook verdeeld op verschillende niveaus en de processen en producten worden per 
niveau gestandaardiseerd. Dit wordt gedaan om de aansluitingen tussen de onderdelen met elkaar te 
laten kloppen.  

Door het bouwen in fabrieken wordt er een hoger kwaliteit geleverd voor een goedkoper prijs. 

Op het gebied van klantgerichtheid hangt het sterk af van het concept. Bijvoorbeeld het boklok 
concept is gericht op een hogere betrokkenheid van de klanten terwijl, bij het century housing 
systeem is het meer een toeval dan een doel. De klantenintegratie in het ontwerpproces zorgt voor 
een betere samenwerking tussen de partijen en hogere tevredenheid van de klanten. 

De manier van standaardisatie hangt sterk af van de verschillende concepten. Er zijn concepten die 
bestaan uit gestandaardiseerde modules en ook uit gestandaardiseerde componenten. Het proces 
wordt wel bij alle concepten centraal gelegd en gestandaardiseerd. Voor de gehandhaafde standaard 
maten wordt er verwezen naar bijlage II. 
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3.3 VERGELIJKING NEDERLAND EN INTERNATIONAAL  

Deze paragraaf beantwoordt voor een deel de volgende deelvraag: 

“Welke stappen moeten er genomen worden om industrieel bouwen verder te optimaliseren?” 

Uit de onderzoeksresultaten van Nederland en Internationaal kan het volgende geconcludeerd 
worden: 

In Nederland en in verschillende landen wordt er een scheiding gemaakt tussen de bouwmethode en 
het bouwproces. De bouwmethode moet aansluiten op het bouwproces. De bouworganisaties in 
Nederland en Internationaal werken met vaste co-makers. Er wordt meer gestandaardiseerd op het 
bouwproces en minder op de gestandaardiseerde maten. De voornaamste reden hiervoor uit 
Internationaal is, dat het bouwproces als een franchise licentie aan andere bouwbedrijven wordt 
verkocht. De voornaamste reden voor Nederland is dat de bouworganisaties willen reduceren op 
faalkosten, bouwfouten en bouwrisico’s. Zij doen dit door bijvoorbeeld met BIM of met vaste co-
makers te werken.  

Op het gebied van klantgerichtheid is er binnen Nederland te zien dat alle beslissingen samen met de 
klant naar voren worden gehaald. Internationaal geldt dit ook voor Zweden. Zweden gaat een stap 
verder dan Nederland, door de klant te betrekken bij de conceptontwikkelingsfase. Binnen deze fase 
worden de wensen met de constructeur, toeleveranciers, etc. besproken. De architect past het 
ontwerp aan op de gebruikerswensen. In tegenstelling tot Zweden en Nederland worden de 
klantwensen in Japan niet meegenomen en is het eerder toeval dat het voldoet aan de wensen. 
Klanten in Nederland en Internationaal zijn de beleggers, wooncorporaties en de eindgebruikers.  

Internationaal worden er meer appartementen gebouwd. De reden hiervoor was een tekort aan 
woningen en hierbij hebben de meeste landen uit een plan gewerkt. In Nederland worden er meer 
grondgebonden woningen gerealiseerd. Uit de bouwtechniek is er internationaal te zien dat de focus 
meer gericht is op aansluitingen. Gebouwen worden in hiërarchieën opgesteld. De hiërarchieën zijn 
gebouwniveau, sub gebouwniveau, module niveau, componenten niveau en basiselementen niveau. 
In tegenstelling tot de Internationale landen wordt een gebouw in Nederland verdeeld in bouwdelen, 
bouwstandaarden en bouwelementen. Internationaal wordt er met eigen expertise uit Zweden en 
Finland met lichte materialen gebouwd. De expertise uit Japan wordt door een eigen standaard 
bepaald dat meteen een richtlijn vormt. Nederland bouwt met zwaardere materialen zoals beton.  

Op het gebied van innovaties kan er binnen Internationaal geen uitspraak gedaan worden, omdat er 
geen contact is met een expert uit het buitenland. Nederland ziet voornamelijk innovaties op het 
gebied van opslaan van energie en opwekking van energie.   
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3.4 ONDERZOEK NAAR KLANTWENSEN 

Deze paragraaf beantwoordt voor een deel de volgende deelvraag: 

“Welke stappen moeten er genomen worden om industrieel bouwen verder te optimaliseren?” 

Om een duidelijk beeld van de klantwensen van het klantgericht industrieel bouwen te krijgen is er 
onderzoek gedaan naar de wensen en eisen van klanten. De klant is de eindgebruiker oftewel de 
huurder of koper. Door de klantwensen en eisen te belichten kan er nagegaan worden wat onder de 
keuzevrijheid valt. In de conclusie zal er aan de hand van de resultaten van het gedane onderzoek 
aangegeven worden wat wel of niet gestandaardiseerd kan worden en wat onder keuzevrijheid voor 
de klant valt. De conclusie van dit onderzoek weegt mee in de eindconclusie van de analysefase en 
de implementatiefase. De bevindingen van de bouwers zijn terug te vinden in bijlage III. 

3.3.1 DE KLANT 

Vanwege de Nederlandse bouwstructuur is het niet duidelijk wie de klant is. Van de afgenomen 
interviews met experts en literatuur, is eruit te halen dat Nederland twee niveaus van klanten kent. 
Op een hoger niveau zijn het de woningcorporaties en beleggers. Daaronder vallen de eindgebruikers 
(huurders en kopers). Door deze structuur zal er alleen volledige duidelijkheid zijn over de wensen en 
verwachtingen van de klant, als die ook de eindgebruiker is en er een samenwerking bestaat tussen 
de opdrachtgever, bouwer en klant. (Stichting Research Rationalisatie Bouw (RRBouw), 2006) 

 

3.3.2 VARIATIE BELANGEN 

De huidige situatie is dat er vaste keuzemogelijkheden ontwikkeld worden voor de klanten zonder 
dat ze erbij betrokken zijn. De keuzemogelijkheden worden gestructureerd op basis van 
marktonderzoeken. Het keuzeproces bestaat meestal uit vaste keuzemomenten, waar de 
eindgebruikers uit een beperkte keuze van variatiemogelijkheden moet kiezen. Als de klant centraal 
staat moet er dan ook specifiek naar de wensen van de klant gekeken worden voordat er een plan 
wordt opgezet.  

Om erachter te komen aan welke woning attributen een eindgebruiker variaties aan willen brengen, 
is er in 2005 een onderzoek verricht door Dr. ir. Erwin Hofman. Er werd een enquête uitgevoerd in 
Nederland aan 26 potentiele kopers van een nieuw woning. Dit was een groep mensen die 
ingeschreven waren voor een nieuwbouwproject in provincie Utrecht. (W.A.Thanoon, 2003) 

Een woning werd verdeeld in vijf aspecten: 

1. Technische systemen; 
2. Interieur afwerkingen; 
3. Plattegrond; 
4. Huis volume & exterieur; 
5. Milieu. 

Bouwer
Woningcorporatie 

Belegger
Eindgebruiker
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Figuur 1 Klanten prioriteiten van verschillende woningaspecten (Hofman, 2010) 

Uit figuur 1is te herleiden dat de interieur afwerkingen met 30%, de belangrijkste eigenschap is voor 
toekomstige kopers. De technische systemen en het milieu worden als het minst van belang gezien.  

De vijf aspecten worden verder onderverdeeld in 35 attributen. Er werd aan de 86 potentiële kopers 
gevraagd voor welk van de vijfendertig attributen het belangrijk is om een aangepaste oplossing aan 
te bieden.  

 

Figuur 2 Woning attributen op volgorde van belang voor potentiele kopers (Hofman, 2010) 
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De top vijf attributen waarin klanten variatie willen zien zijn: Type keuken, sanitaire faciliteiten, 
tegelwerk, vloerafwerkingen en binnenmuren afwerking. De belangrijkste technische attributen zijn: 
telecommunicatie, lengte en breedte van de woonkamer, keuken positie, type verwarming en 
daktype. De minst belangrijke attributen zijn: buiten tegelwerk, zonnepanelen, dakafwerking, 
breedte woning en gevelbeplating. (W.A.Thanoon, 2003) (Hofman, 2010) 

In tabel 8 is er een overzicht te zien van de standaardisatie wensen uit het klantenonderzoek en 
daarnaast de gemiddelde standaardisatie niveau van de vijf onderzochte Nederlandse 
woningconcepten. Hieruit is af te leiden hoe langer de balk hoe meer er gestandaardiseerd wordt. 

Tabel 8 Standaardisatie klanten vs. Gemiddelde onderzochte concepten 

 

Uit de tabel is af te leiden dat er componenten zijn die wel en niet voldoen aan de wensen van de 
klanten. Uit de klant is er meer standaardisatie gewenst voor de dakafwerking, tuin afwerking, 
breedte woning, gevel afwerking en parkeergelegenheid. De bouwers voldoen aan de standaardisatie 
en variatie wensen van de klanten voor zonnepanelen, type dak, diepte woning en positie toilet. De 
bouwers zullen meer variatie moeten bieden op het gebied van type keuken, binnenwanden 
indeling, positie van de keuken en de badkamer en de lengte en breedte van de woonkamer.  

3.3.3 CONCLUSIE 

Het resultaat in deze conclusie zal meegenomen worden naar de implementatiefase. 

Uit de vergelijkingsresultaten tussen de bouwers en het klantenonderzoek blijkt dat de 
eindgebruikers eerder betrokken moeten zijn bij het bouwproces en dat er een verband moet zijn 
tussen de klantwensen en keuzemogelijkheden. Als er naar de resultaten van het klantenonderzoek 
wordt gekeken kan er gezegd worden dat de minder belangrijke aspecten zoals woning breedte, 
dakafwerking en gevelbeplating gestandaardiseerd kunnen worden en dat er meer nadruk gelegd 
moet worden op het bieden van meer keuzevrijheid en variatiemogelijkheden bij de belangrijkste 
aspecten zoals type keuken, sanitaire faciliteiten en interieur afwerkingen. 
  

Zonnepanelen

Tuin afwerking

Dak afwerking

Breedte woning

Parkeer gelegenheid

Gevel afwerking

Aantal badkamers

Type dak

Positie toilet

verwarmingssysteem

Diepte woning

Positie badkamer

Invulling gevels

Lengte en breedte woonkamer

Positie keuken

Binnenwanden

Type keuken

Standaardisatie klantwensen

Bouwers Klant
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3.5 ONDERZOEK NAAR DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN BIM 

Deze paragraaf beantwoordt de volgende deelvraag:  

“Hoe kan het gebruik van BIM hierbij een toegevoegde waarde leveren?”. 

Om een duidelijk beeld te krijgen wat de toegevoegde waarde van BIM voor het klantgericht 
industrieel bouwen is, zal er informatie geraadpleegd worden die de toegevoegde waarde van BIM 
bij het klantgericht industrieel bouwen belicht. De toegevoegde waarde van BIM zal aan de hand van 
literatuuronderzoek en de interview resultaten belicht worden. Het doel van het onderzoek naar de 
toegevoegde waarde van BIM is, om na te gaan wat voor positie het binnen het klantgericht 
industrieel bouwen heeft. Het onderzoek naar BIM is een onderdeel van dit onderzoek. Doordat BIM 
een onderdeel van het onderzoek is en niet centraal staat zal er beknopt omschreven worden wat de 
toegevoegde waarde van BIM voor het klantgericht industrieel bouwen is. De interview resultaten 
zijn terug te vinden in bijlage III en het BIM onderzoek is terug te vinden in bijlage VIII. 

3.5.1 CONCLUSIE BIM 

Het resultaat in deze conclusie zal meegenomen worden naar de implementatiefase.  

Concluderend op basis van de onderzoeksresultaten: 

Klant 

BIM ondersteunt de klant bij het ontwerp. De klant is een gebouwbeheerder of belegger. De klant 
kan zijn/haar wensen in het ontwerp toevoegen. Met BIM kan er beter naar de wensen en eisen van 
de klant of de aannemer gebouwd worden. De hoeveelheid of niveau van verwerking van de 
informatie is afhankelijk van de wensen en eisen van de klant of aannemer. Na de oplevering heeft 
de klant in de gebruikersfase een volledige digitaal overzicht van het gebouw met hierin alle 
relevante informatie van toeleveranciers, installaties, leidingwerk, etc. Kort samengevat krijgt de 
gebouwbeheerder of belegger bij koop of oplevering van een gebouw ook virtueel het bijbehorend 
BIM model.  

Bouwproces  

BIM bevordert de samenwerking en de afstemming tussen tekeningen voor de bouworganisatie. Het 
BIM is hierbij te onderscheiden in Bouwwerk Informatie Model, Bouwwerk Informatie Modellering 
en Bouw Informatie Management. BIM omvat alle drie de onderdelen. Het BIM groeimodel is te 
verdelen in level zero georiënteerd ingericht, level one object georiënteerd, level two samenvoegen 
van de opgebouwde objectmodellen en level three geïntegreerde levenscyclus. De bouworganisatie 
kijkt samen met zijn co-makers in BIM wat er wel en niet past in het ontwerp. Hiermee worden hoge 
faalkosten en onnodige bouwrisico’s voorkomen. In grootte lijnen kunnen de co-makers de 
bevindingen van het te bouwen bouwwerk met elkaar delen en de gedane bevindingen kunnen in 
het virtueel model kunnen worden aanpassen. Tevens wel bekend als: “Het uitvoeren van analyses 
en clash detenties”. Het is raadzaam om duidelijke afspraken te maken over de aansprakelijkheid, 
het eigendomsrecht en de juridische aspecten. Daarbij kunnen zij ook praten over de bouwmethode 
en het bouwproces. Het verwachtingsmanagement en de risicomanagement zijn hierdoor beter 
beheersbaar. 

Bouwmethode 

Met BIM kan er een centrale database of bouwcatalogus samengesteld worden. In deze database 
kunnen de eerder uitgevoerde projecten geoptimaliseerd en hergebruikt worden. Het gevolg hiervan 
is dat de kwaliteit en de bouwsnelheid wordt verhoogd. Daarbij dalen de faalkosten en de onnodige 
bouwrisico’s. De bouwmethode kan op een industriële wijze worden uitgevoerd, waardoor er ook 
klantgerichter gebouwd kan worden.  
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Mogelijkheden 

Een vervolg stap met BIM is dat er een vraag van een best case bouwwerk aan de computer gesteld 
kan worden. De computer gaat uit van eerder ingevoerde geoptimaliseerde data en stelt een best 
case woning samen die de vraag beantwoordt. Aan het eind van het samenstellen van de best case 
bouwwerk staat er een bouwwerk dat voldoet aan de wet- en regelgeving. Bij de best case 
bouwwerk zijn alle contracten voor de belanghebbende partijen samengesteld. De contracten zijn te 
verdelen in een bouwcontract, juridisch contract, aansprakelijkheid, eigendomsrechten, 
financierbaarheid, inkoopcontract, etc. 
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4. IMPLEMENTATIE  

Dit hoofdstuk beantwoordt de volgende deelvraag: 

“Wat zijn slimme voorkeursmaten voor klantgerichte industriële woningbouw?” 

Als er verbanden worden gelegd tussen de resultaten van de onderzoeken kan de volgende 
hypothese opgesteld worden: ”Het klantgericht industrieel bouwen kan verder geoptimaliseerd 
worden door keuzemogelijkheden binnen standaarden te implementeren. Wat tot “Legolisering” 
van de woningbouw industrie leidt is, het verdelen van een gebouw in verschillende niveaus. De 
verdeling van de verschillende niveaus bestaande uit gebouwniveau, moduleniveau en 
componentenniveau. Hierbij heeft ieder niveau een ideale voorkeursmaat wat zich vertaalt in een 
standaard of een variabele keuzemogelijkheid”. 

4.1 BEPALING VOORKEURSMATEN 

Om de voorkeursmaten van een woning te kunnen bepalen wordt de opgestelde hypothese 
aangenomen en zullen er verbanden tussen de conclusies uit Nederland, internationaal, klantwensen 
en de gehouden interviews gelegd worden.  

Beukmaat van een woning 

Uit de resultaten van het klantenonderzoek blijkt dat de breedtemaat van een woning minder 
belangrijk is. Uit de resultaten van het Internationaal onderzoek blijkt dat alle concepten op een 
verschillende manier worden gestandaardiseerd. Alle standaardisaties zijn gebaseerd op de 
modulemaat van 300 mm. Uit de interview resultaten van Nederland blijkt dat de beukmaat van 
5400 mm een toegankelijke beukmaat is uit elke bouwer.  

Uit deze gedane bevindingen kan er een beukmaat van 5400 mm aangenomen worden met een 
uitbreidingsmogelijkheid per 300 mm aangenomen worden. 

Lengtemaat van een woning 

Uit de resultaten van het klantenonderzoek blijkt dat er een voorkeur is voor flexibiliteit in de 
lengtemaat van een woning. Uit de resultaten van het Internationaal onderzoek blijkt dat alle 
concepten op een verschillende manier worden gestandaardiseerd. Alle standaardisaties zijn 
gebaseerd op de modulemaat van 300 mm. Uit de interview resultaten van Nederland blijkt dat de 
lengtemaat van 9000 mm een toegankelijke lengtemaat is uit elke bouwer waarbij een 
uitbreidingsmogelijkheid per 300 mm gangbaar is. 

Uit deze gedane bevindingen kan er een lengtemaat van 9000 mm met een 
uitbreidingsmogelijkheid per 300 mm aangenomen worden. Conform met de daglicht eisen. 

Hoogtemaat van een woning 

Uit de resultaten van het klantenonderzoek blijkt dat de hoogtemaat van een woning niet mee is 
genomen in het onderzoek en er dus uit het klantenonderzoek geen uitspraak gedaan kan worden. 
Uit de resultaten van het Internationaal onderzoek blijkt dat de hoogtemaat van een woning 
gebaseerd is op de wet- en regelgeving van het land. Uit de interview resultaten van Nederland blijkt 
dat er uit de wet- en regelgeving een hoogtemaat van 2600 mm wordt aangehouden. De klanten 
hebben naast de hoogtemaat van 2600 mm ook de voorkeur voor een variante hoogtemaat van 3000 
mm. 

Uit deze gedane bevindingen kan er een hoogtemaat volgens de wet- en regelgeving van 
Nederland van 2600 mm en een variante hoogtemaat van 3000 mm aangenomen worden.  

Hoogtemaat van de vloer 

Uit de resultaten van het klantenonderzoek blijkt dat er geen onderzoeksresultaten zijn voor de 
voorkeur van een vloerhoogte. Uit Internationaal onderzoek blijkt dat de vloer uit lichtere materialen 



13-06-2016, Rotterdam  Afstudeerrapport versie 2.0 

33 

 

wordt gebouwd. Uit de interview resultaten van Nederland blijkt dat er voor de vloeren voornamelijk 
in beton wordt uitgevoerd en de vloertype voor een woning een kanaalplaatvloer is. Ook blijkt beton 
dominant in Nederland en wordt het door klanten als vertrouwd ervaren. Onder klanten worden de 
wooncorporaties en beheerders verstaan. 

Uit deze gedane bevindingen kan er voor de hoogtemaat van de vloer geen uitspraak gedaan 
worden. De hoogte van de vloer is afhankelijk van het materiaalsoort die hierbij wordt toegepast. 
Om van een standaard uit te kunnen gaan wordt er beton als materiaalsoort aangehouden.  

Bij de uitvoering van verdiepingsvloer wordt het uitgangspunt een kanaalplaatleidingvloer en kan 
er een hoogtemaat van 200 mm aangehouden worden bij de bepaalde beukmaat van 5400 mm. Bij 
de begane grondvloer wordt het uitgangspunt een leidingplaatvloer met isolatie te voldoen aan Rc-
waarde van 4,0. 

Trap van een woning 

Uit de resultaten van het klantenonderzoek blijkt dat het trapgat van een woning niet is 
meegenomen in het onderzoek en er dus uit het klantenonderzoek geen uitspraak gedaan kan 
worden. Uit de resultaten van het Internationaal onderzoek blijkt dat er “one-off projecten” zijn 
waardoor er geen trapstandaard genomen kan worden. Ook blijkt dat er meer woningen of 
appartementen zijn die gelijkvloers gebouwd worden. De woningen hebben geen trap, waardoor er 
vanuit internationaal geen uitspraak gedaan kan worden over een voorkeursmaat. Uit de interview 
resultaten van Nederland blijkt dat de voorkeur uit gaat naar een vaste locatie van het trapgat. De 
maten van het trapgat verschilt per woning concept en wordt binnen het woning concept per project 
gestandaardiseerd. De breedtemaat van het trapgat sluit aan op de minimale eisen die uit de wet- en 
regelgeving zijn vastgesteld. Ook blijkt dat de breedtemaat van het trapgat gecombineerd wordt met 
de toiletruimte. Hierbij wordt er een breedtemaat van 1200 mm en een lengtemaat van 3200 mm 
gehanteerd.  

Uit deze gedane bevindingen kan er voor het trapgat een breedtemaat volgens de wet- en 
regelgeving van Nederland van 1200 mm aangehouden worden.  

De lengtemaat van een trapgat is afhankelijk van welke soort trap toegepast wordt. Ook heeft de 
hoogtemaat van een woning invloed op de lengtemaat van een trapgat. Hieruit kan afgeleid worden 
dat een gestandaardiseerde lengtemaat pas toegepast kan worden als de soort trap en de 
hoogtemaat van een woning bekend zijn.  

Om toch een trapstandaard te krijgen, zal er voor de trap soort een trap met onder- en bovenkwart 
genomen worden. De plafondhoogte bedraagt 2600 mm of 3000 mm. Hierdoor kunnen er 2 
variabele lengtematen van het trapgat aangenomen worden, namelijk 3000 mm bij een 
plafondhoogte van 2,6 meter en 3300 mm bij een plafondhoogte van 3 meter.  

Dak van een woning 

Uit de resultaten van het klantenonderzoek blijkt dat het dakpakket belangrijk is. De klant vindt de 
dakconstructie belangrijk en ziet variatiemogelijkheden in een dak met dakkapel, zonder dakkapel of 
een dakterras. Op het gebied van voorkeursmaten zijn er geen resultaten uit het klantenonderzoek 
naar voren gekomen. Uit de resultaten van het Internationaal onderzoek blijkt dat er meer 
appartementen en grondgebondenwoningen met een plat dak worden gebouwd. Er zijn geen 
concrete resultaten van voorkeursmaten voor het dakpakket. Er kan uit het Internationaal onderzoek 
geen uitspraak gedaan worden. Uit de interview resultaten van Nederland blijkt dat de diktemaat van 
het dakpakket afhankelijk is van de Rc-waarde. Voor de Rc-waarde van het dakpakket wordt er een 
minimale Rc-waarde van 6.0 volgens de wet- en regelgeving aangehouden. De diktemaat van het 
dakpakket verschilt in de Nederlandse bouwindustrie. De overige afmetingen zoals de lengte, 
breedte of hoek van het dakpakket hangt af van de type woning. Bij de afwerking wordt er een 
voorkeursmaat van 30 cm gehanteerd. De voorkeursmaat is gunstig voor dakpannen en 
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zonnepanelen. Naast de voorkeursmaat is er uit de Nederlandse bouwindustrie te zien dat de klant 
variatie tussen een normaal dak of dakkapel wilt hebben.  

Uit deze gedane bevindingen kan er voor het dakpakket geen gangbare breedtemaat, lengtemaat of 
hoek vastgesteld worden. Er kan een voorkeursmaat toegepast worden als de afmetingen van de 
woning, de toegankelijke Rc-waarde en variant met een dakkapel bekend zijn. Bij de voorkeursmaat 
voor de afwerking van dakpannen en/of zonnepanelen kan 300 mm aangehouden worden. Bij de 
voorkeur van een hoek van het dak kan 35 graden aangehouden worden. De hoek van 35 graden is 
een toegankelijke hoek voor een maximale rendement vermogen voor zonnepanelen.  

Slaapkamer & woonkamer 

Uit de resultaten van het klantenonderzoek blijkt dat er voorkeur is voor flexibiliteit in grootte van de 
woonkamer en aantal slaapkamers is. Uit de resultaten van het Internationaal onderzoek blijkt dat er 
keuzevrijheid is aantal slaapkamers en de grootte van de woonkamer. Er zijn geen concrete 
voorkeursmaten voor de slaapkamers en woonkamer aanwezig, maar wel minimale oppervlaktes uit 
wet- en regelgeving. Uit de interview resultaten van Nederland blijkt er variatie in de aantal 
slaapkamers en grootte van de woonkamer aanwezig te zijn. Er zijn geen concrete voorkeursmaten 
voor de slaapkamers en woonkamer aanwezig, maar wel minimale oppervlaktes uit wet- en 
regelgeving. 

Uit deze gedane bevindingen kan er voor de slaapkamers en de woonkamer geen gangbare 

voorkeursmaat vastgesteld worden, omdat klanten de voorkeur hebben voor flexibiliteit. De 

minimale oppervlaktes van de ruimtes zijn af te leiden uit de wet- en regelgeving van Nederland. 

Uit de wet- en regelgeving van Nederland heeft een verblijfsruimte een minimale breedte van 1800 

mm en een minimaal vloeroppervlak van 5 m2. Ook is de voorkeursmaat van een slaapkamer en 

woonkamer afhankelijk van de lengtemaat en beukmaat van de woning.  

Binnendeuren 

Uit de resultaten van het klantenonderzoek blijkt dat er geen voorkeur is voor de uitvoering van 
binnendeuren. Uit de resultaten van het Internationaal onderzoek blijkt dat de binnendeuren uit 
lichte materialen bestaan. Uit de interview resultaten van Nederland blijkt dat klanten geen voorkeur 
hebben voor de uitvoering van een binnendeur en de bouwers dit naar eigen voorkeur invullen. Uit 
de wet – en regelgeving van Nederland blijkt dat een binnendeur een minimale afmeting van 850 x 
2300 moet mag zijn. 

Uit deze bevindingen is er gekozen voor brede deuren voor verkeersruimtes van 930 x 2315 mm en 
voor smalle deuren voor een bergruimte van 830 / 790 x 2315 mm.  

Dragende wanden 

Uit de resultaten van het klantenonderzoek blijkt dat er geen voorkeur is voor de uitvoering van een 
dragende wand. Uit de resultaten van het Internationaal onderzoek blijkt dat er met lichte 
materialen gebouwd wordt. Uit de interview resultaten van Nederland blijkt dat de dragende 
wanden voornamelijk uit beton bestaan. De dikte van de wanden is afhankelijk van de massa die aan 
de hand van de beukmaat wordt bepaald. Uit de wet – en regelgeving van Nederland blijkt het lucht 
geluid maximaal 52 dB bij een verblijfsgebied en contactgeluid maximaal 54 dB mag zijn. 

Uit deze bevindingen wordt er gekozen om de dragende woning scheidende wanden in beton met 
een dikte van 300 mm uit te voeren.  

Binnenwanden 

Uit de resultaten van het klantenonderzoek blijkt dat er voorkeur is voor flexibiliteit. Onder de 
flexibiliteit willen klanten beslissen over de grootte van de woonkamer en slaapkamer. Om dit te 
kunnen begunstigen moeten de binnenwanden licht, flexibel en verplaatsbaar zijn. Er geldt een 



13-06-2016, Rotterdam  Afstudeerrapport versie 2.0 

35 

 

brandwerendheidseis van minimaal 30 minuten naar een vluchtroute. Ook is het belangrijk voor de 
klanten om de locatie en hoeveelheid stopcontacten te bepalen. 

Uit deze bevindingen wordt er gekozen voor een scheidingswand van vlasscheven kern en 
gipsplaten. De wandcomponenten zijn FAAY 54 met een dikte van 54 mm. Het is 30 minuten 
brandwerend, 30 dB geluidsisolerend en wordt in standaard componenten van 600 mm geleverd 
met standaard hoogte van 2600 mm en 3000 mm. Ook zijn de wandcomponenten voorzien van 
ingebouwde verticale leidingschachten op 300 mm h.o.h. afstand en een horizontale kabelplint. Dit 
zorgt voor vrijheid in de locatie en hoeveelheid stopcontacten.  

Keuken 

Uit de resultaten van het klantenonderzoek blijkt dat er voorkeur is voor flexibiliteit. Onder de 
flexibiliteit willen klanten beslissingen kunnen nemen over de type keuken, positie van de keuken en 
de indeling van de keuken. Uit de resultaten van het Internationaal onderzoek blijkt dat er 
keuzevrijheid is in de afwerking en indeling van de keuken. Uit de interview resultaten van Nederland 
blijkt dat er flexibiliteit zit in de indeling en de afwerking van de keuken. Er zijn geen concrete 
voorkeursmaten voor de keuken, maar wel minimale oppervlaktes uit wet- en regelgeving. 

Uit deze gedane bevindingen kan er voor de keuken geen gangbare voorkeursmaat vastgesteld 
worden, omdat klanten de voorkeur hebben voor flexibiliteit in de type keuken, positie van de 
keuken en indeling van de keuken. De minimale oppervlaktes van de ruimtes zijn af te leiden uit de 
wet- en regelgeving van Nederland. Uit de wet- en regelgeving van Nederland heeft een 
verblijfsruimte een minimale breedte van 1800 mm en een minimaal vloeroppervlak van 5 m2. Ook 
is de voorkeursmaat van de keuken afhankelijk van de lengtemaat en beukmaat van de woning.  

Toilet  

Uit de resultaten van het klantenonderzoek blijkt dat er voorkeur is voor flexibiliteit in sanitaire 
faciliteiten en het afwerkingsniveau. De positie en de aantal toiletruimtes zijn minder belangrijk voor 
de klanten. Uit de resultaten van het Internationaal onderzoek blijkt dat de toiletruimte moet 
voldoen aan de wet- en regelgeving. Uit de interview resultaten van Nederland blijkt dat er voorkeur 
is voor flexibiliteit in sanitaire faciliteiten en het afwerkingsniveau. Er zijn geen concrete 
voorkeursmaten voor de toiletruimte aanwezig, maar wel minimale oppervlaktes uit wet- en 
regelgeving. De breedtemaat van de toiletruimte sluit aan op de breedtemaat van de trap en wordt 
meestal met elkaar gecombineerd. 

Uit deze gedane bevindingen kan er voor de toiletruimte uit de wet- en regelgeving van Nederland 

een breedtemaat van 900 mm en een lengtemaat van 1200 mm aangehouden worden.  

4.1.1 MODULES  

Om de ontwerpvrijheid te verhogen worden er modules opgesteld, waarbij de compatibiliteit van de 
verschillende eigenschappen met elkaar overeenkomen.  

Uit de vastgestelde voorkeursmaten van de verschillende componenten zullen er modules opgesteld 
worden. Deze modules voldoen aan de behoeftes van de klanten om variatiemogelijkheid te hebben. 
De modules voldoen ook aan de industriële bouw methodologie van de bouwers.  

Badkamer-module 
Uit de resultaten van het klantenonderzoek blijkt dat er voorkeur is voor flexibiliteit in sanitaire 
faciliteiten en in het afwerkingsniveau. De positie van de badkamer is minder belangrijk. Uit de 
resultaten van het Internationaal onderzoek blijkt dat de badkamer moet voldoen aan de wet- en 
regelgeving. Uit de interview resultaten van Nederland blijkt dat er variatie flexibiliteit is in het 
afwerkingsniveau, sanitaire faciliteiten en grootte van de badkamer. Er zijn geen concrete 
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voorkeursmaten voor de badkamer aanwezig, maar wel minimale oppervlaktes uit wet- en 
regelgeving. 

Uit deze gedane bevindingen kan er voor de badkamer een gangbare voorkeursmaat vastgesteld 
worden, omdat klanten de voorkeur hebben voor flexibiliteit in het afwerkingsniveau, sanitaire 
faciliteiten en grootte van de badkamer is de standaardmaat in de breedte variabel. De minimale 
oppervlaktes van de ruimtes zijn af te leiden uit de wet- en regelgeving van Nederland. Uit de wet- en 
regelgeving van Nederland heeft een badruimte samengevoegd met een toilet een minimale breedte 
van 900 mm en een minimaal vloeroppervlak van 2,2 m2.  

Er wordt een standaard lengtemaat van 1800 mm en een variabele breedtemaat van 1800 mm, 
2100 mm, 2400 mm gehanteerd. 

Gevel-module 
Uit de resultaten van het klantenonderzoek blijkt dat er voorkeur is voor variatiemogelijkheden in de 
voor- en achtergevel. Uit het Internationaal onderzoek kan er geen uitspraak gedaan worden over de 
voorkeursmaten van de gevels. Wel kan er gezegd worden dat de klanten bij de concepten 
keuzemogelijkheden hebben met betrekking tot de gevels. Uit de onderzoeksresultaten van 
Nederland blijkt dat er een voorkeur bestaat om voor de invulling van de gevels courante maten van 
de toeleveranciers te gebruiken voor de deuren en ramen. Uit de interviews blijkt ook dat het 
interessant is om gevel variatiemogelijkheden aan klanten te bieden. Uit deze gedane bevindingen 
kan er voor de voor- en achtergevel de volgende variatiemogelijkheden gehanteerd worden: 

Voorgevel: 
Van de voorgevel wordt er een standaard module gemaakt, daarin worden componenten gemaakt 
van de ramen en deuren. De samenstelling van de verschillende gekozen componenten vormen de 
module. 

Voordeur component: Voor de voordeur component wordt een breedte van 930 mm en een 
hoogtemaat van 2315 mm genomen, dit zijn courante maten bij nieuwbouw i.v.m. de eisen in het 
Bouwbesluit. De locatie van de voordeur is vast. 

Raam componenten: Voor de raam componenten wordt er gekeken naar de meest voorkomende 
courante maten. Er zijn vier standaard ramen: 

1. 600 mm x 600 mm 
2. 1200 mm x 1200 mm 
3. 1200 mm x 1800 mm 
4. 1800 mm x 2400 mm 

De gevel kan met deze ramen ingevuld worden zie bijlage V voor verdere toelichting. 

Achtergevel 
Van de achtergevel wordt er een standaard module gemaakt, waarin worden componenten gemaakt 
van de ramen en deuren. De samenstelling van de verschillende gekozen componenten vormen de 
module. 

Achterdeur component: Voor de achterdeur component wordt een breedte van 930 mm en een 

hoogtemaat van 2340 mm genomen, dit zijn courante maten bij nieuwbouw i.v.m. de eisen in het 

Bouwbesluit. 

Franse deur component: Voor de Franse deur component wordt een breedte van 1860 mm en een 

hoogtemaat van 2340 mm genomen, dit zijn courante maten. 
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Raam componenten: Voor de raam componenten wordt er gekeken naar de meest voorkomende 
courante maten. Er zijn vier standaard ramen: 

1. 600 mm x 600 mm 
2. 1200 mm x 1200 mm 
3. 1200 mm x 1800 mm 
4. 1800 mm x 2400 mm 

De gevel kan met deze ramen ingevuld worden zie bijlage V voor verdere toelichting. 

Ingang-module 
Voor de ingang van een woning wordt er een standaard module gemaakt. Deze module bestaat uit 
de volgende componenten: 

Meterruimte component 
Uit de bevindingen blijkt het dat de nutsbedrijven in samenwerking met de aannemers en aan de 
hand van NEN- norm 2768 een basismaat voor de meterruimte hebben vastgesteld van 750 mm bij 
310 mm. Om de mogelijkheid te geven om in de toekomst de meterruimte aan te kunnen vullen 
wordt er een lengtemaat van 900 mm en een breedtemaat van 310 mm aangehouden. 

Leidingschacht component 
Aan de hand van de meterruimte component kan er voor de leidingschacht vastgesteld worden dat 
een vaste locatie voordelen heeft voor de bouwsnelheid en complexiteit. De leidingschacht wordt 
gesitueerd achter de meterkast met een standaardafmeting van 900 mm bij 600 mm. 

Toiletruimte component 
Afmeting van 900 mm bij 1200 mm. 
 
Trap component 
Het trapgat heeft volgens de wet- en regelgeving van Nederland een breedtemaat van 1200 mm. De 
lengtemaat van een trapgat is afhankelijk van de plafondhoogte van de woning. Het trapgat heeft 
een lengtemaat van 3000 mm bij een plafondhoogte van 2600 mm en 3300 mm bij een 
plafondhoogte van 3000 mm.  

Hal component  
Dit component bestaat uit de lichte FAAY 54 scheidingswanden om de module te sluiten. De breedte 
van de hal wordt 850 mm, dit is volgens de wet- en regelgeving met betrekking tot de 
toegankelijkheid de minimale maat. 

De breedtemaat van de gehele module is 2400 mm. De lengtemaat van de module is 4,8 m bij een 
plafondhoogte van 2,6 m en 5,1 m bij een plafondhoogte van 3,0 m. 

Installatie-module 
Voor de installaties kan er aangenomen worden dat deze installaties samen een module vormen. 
Deze module heeft een vaste locatie op de 2e verdieping samen met de leidingschachtcomponent. 
De maten van de module kunnen niet bepaald worden aan de hand van het uitgevoerde onderzoek. 
Er wordt aanbevolen om verdere onderzoek te plegen over de installaties en variatiemogelijkheden. 
Zie nadere toelichting in de aanbeveling. 

Dak-module 

Uit de bevindingen blijkt dat klanten keuze mogelijkheden wil hebben in een: 

 Scharnierkap dak 

 Dak met een dakkapel 
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 Dak met een dakterras 

Bij alle drie variatiemogelijkheden staat de hoek van 35° graden vast. Alle daken hebben ook een 
minimale Rc-waarde van 6.0 en bij voorkeur hebben de dakpannen een breedte van 300 mm. 

Dakkapel component 

De dakkapel heeft standaard een breedte van 3000 mm en een hoogte van 1500 mm en wordt 
gesitueerd aan de voorgevel. 

Dakterras component 

Het dakterras wordt gesitueerd aan de achtergevel en heeft hetzelfde sparingsgrootte als de 
dakkapel.  

4.2 IDEALE AFGELEIDE VOORKEURSMATEN 

De ideale afgeleide voorkeurmaten is een beknopte omschrijving van de bepaalde voorkeursmaten 
wat door de hypothese is ontstaan. Deze voorkeursmaten zijn de uitgangspunten voor de validatie 
fase en zijn terug te vinden in bijlage IV. 

4.3 LEGOLISERING 

Om de legolisering van de woningbouw industrie te kunnen bevorderen is er uit het BIM onderzoek 
af te leiden dat er een database gemaakt moeten worden. De database dient als een bibliotheek 
waarin verschillende componenten en modules zijn ingevoerd. De verschillende componenten 
bestaan uit standaarden en variatie mogelijkheden.  
 

 De database moet dienen als: 
- Een middel voor het samenstellen van verschillende woningvariaties.  
- Een middel om de verschillende woningvariaties te kunnen presenteren aan een klant of 
een partij.  
- Een middel om de standaarden en de variatiemogelijkheden vast te stellen. 
 

Deze bevindingen worden als uitgangspunten meegenomen naar de validatiefase.  
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5. VALIDATIE 

Dit hoofdstuk beantwoordt de volgende deelvraag: 

“Welke best case model kan er met het gedane onderzoek gemaakt worden?” 

In dit hoofdstuk zullen er drie validaties worden uitgevoerd. Er zal een validatie uitgevoerd worden 
naar de ideale afgeleide voorkeursmaten. Tevens zal voor de tweede validatie gekeken worden of 
het mogelijk is om een database met standaard en variabele componenten in BIM samen te stellen, 
die de legolisering bevordert. In de derde validatie wordt een terugkoppeling van de voorkeursmaten 
aan een geïnterviewde bouwer en professor gevraagd.  

De ideale afgeleide voorkeursmaten zullen gevalideerd worden op conflicten in de bouwtechniek. 
Om de conflicten te kunnen belichten zal er aan de hand van de afgeleide ideale voorkeursmaten een 
best case model samengesteld worden. Het best case model zal door middel van plattegronden, 
doorsnedes en gevelaanzichten in kaart gebracht worden. De voorkeursmaten die geen conflict 
vormen hoeven niet aangepast te worden en kunnen bij de ideale voorkeursmaten blijven staan. De 
voorkeursmaten die wel voor een conflict zorgen worden, op een voorkeursmaat aangepast die 
conform het onderzoek is.  

In de conclusie zal een beknopte omschrijving van de conflicten tussen de verschillende 
bouwelementen, losse componenten en modules toegelicht worden.  

5.1 VALIDITEIT VAN DE IDEALE AFGELEIDE VOORKEURSMATEN 

Het best case model bestaat uit een grondgebonden woning, waarbij wij vanuit zijn gegaan van een 
tussenwoning. Uit de hypothese kan er ook een andere type woning de voorkeur hebben. De 
validiteit van de voorkeursmaten zijn in dit hoofdstuk in tabel 9 weergegeven. Voor de volledige 
uitwerking van de afgeleide voorkeursmaten wordt er verwezen naar hoofdstuk 4. Voor de volledige 
uitwerking van het best case model wordt er verwezen naar bijlage VI.  

Tabel 9 Validatie voorkeursmaten 

 Wat: Validiteit: Correctie conform het onderzoek: 

B
o

u
w

m
e

th
o

d
e

 

De aansluitingen tussen de modules 
zijn het zelfde. 

Uit de tekening, een conflict. 
Een losse module komt niet 
uit met de kanaalplaten. Niet 
valide 

De module is geen los element, maar 
vormt een aanduiding van de locatie 
van de module. Wel valide 

De funderingsbalken zijn 
geprefabriceerd. 

Uit de tekening, een conflict. 
De locatie van de woning is 
niet bekend, de afmeting van 
de funderingsbalken zijn hier 
afhankelijk van. Niet valide 

De funderingsbalken kunnen 
geprefabriceerd worden als de locatie 
van de woning bekend is. Wel valide 

De vloeren bestaan uit 
leidingplaatvloeren. 

Uit de tekeningen, een 
conflict. De 
leidingplaatvloeren met een 
breedte maat van 1200 mm 
komt niet voordelig uit. Niet 
valide 

Om uit te komen met het vloerenplan 
dient er naast de leidingplaatvloeren 
met een breedte maat van 1200 mm 
één passtrook van 600 mm toegepast 
te worden. Wel valide 
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 Wat: Validiteit: Correctie conform het onderzoek: 

K
la

n
tg

er
ic

h
th

ei
d

 

De eerste verdieping is met 
uitzondering van de locatie van de 
badkamer vrij in te delen met 
verblijfruimtes.  

Uit de tekeningen, een 
conflict. Het verplaatsen van 
de trap of de leidingschachten 
levert problemen op met het 
vloerenplan. Niet valide 

Om uit te komen met het vloerenplan 
dient de locatie van de leidingschacht 
en de trap op dezelfde locatie als dat 
van de ingang-module te zijn. Door 
vaste locatie van de leidingschacht, de 
trap en de badkamer vormen een 
“verdiepingsmodule” voor de 1ste 
verdieping. Waarbij er met stappen van 
30 cm in de breedte richting alsnog is 
uit te breiden of te krimpen. Wel valide 

De tweede verdieping met 
uitzondering van de locatie van de 
installatie-module is vrij in te delen 
met verblijfsruimtes.  

Uit de tekeningen, een 
conflict. De locatie van de 
wasmachine staat ook vast en 
kan niet ingedeeld worden. 
Niet valide 

De verblijfsruimte is vrij in te delen met 
uitzondering van de locatie van de 
installatie-module en de locatie van de 
wasmachine. Wel valide 

 

 Wat: Validiteit: Correctie conform het onderzoek: 

V
o

o
rk

eu
rs

m
at

en
 

Een trapgat heeft een lengtemaat 
van 3 meter bij een plafondhoogte 
van 2,6 meter of een lengtemaat 
van 3,3 meter bij een 
plafondhoogte van 3 meter.  

Een conflict uit de tekeningen. 
Het vloerenplan komt niet uit 
met de lengtemaat van de 
trap. Niet valide 

Het vloerenplan kan op één manier 
uitgevoerd worden. Door het vloeren 
plan zoals op de tekening is 
weergegeven hoeft er geen nieuwe 
sparing aangebracht te worden, maar 
dient deze loze ruimte ook als een 
leidingschachten. Wel valide 

Een verdiepingsvloer bestaat uit 
een leidingplaatvloer met een dikte 
van 200 millimeter.  

Uit de tekeningen, een 
conflict. De 
leidingplaatvloeren met een 
breedte een afmeting van 
1200 x 200 mm komt niet 
voordelig uit. Niet valide 

Om uit te komen met het vloerenplan 
dient er naast de leidingplaatvloeren 
met een afmeting van 1200 mm x 200 
één passtrook met een afmeting van 
600 x 200 mm toegepast te worden. 
Wel Valide. 

De afwerking van het dak met 
dakpannen heeft een breedtemaat 
van 30 centimeter. 

Uit de tekeningen, een 
conflict. De breedtemaat van 
de dakpannen wijken af met 4 
mm. Niet valide 

De breedtemaat van 30 cm kan 
aangehouden worden indien er een 
andere type dakpan wordt 
aangehouden, dient de breedtemaat 
van de dakpan aangehouden te 
worden. Wel valide 

De ingang-module heeft een 
breedtemaat van 2,4 meter. 

Uit de tekeningen, een 
conflict. De breedtemaat van 
de module komt niet uit met 
de dikte van de faay-wand. 
Niet valide 

De faay-wanden behoren niet tot de 
module. De module is geen losse 
component. De module is de 
aanduiding van de locatie ingang-
module. Wel valide 

De ingang-module heeft een 
lengtemaat van 4,8 meter bij een 
plafondhoogte van 2,6 meter of een 
lengtemaat van 5,1 meter bij een 
plafondhoogte van 3 meter. 

Uit de tekeningen, een 
conflict. De lengtemaat van 
de module komt niet uit met 
de dikte van de faay-wand. 
Niet valide 

De faay-wanden behoren niet tot de 
module. De module is geen losse 
component. De module is de 
aanduiding van de locatie ingang-
module. Wel valide 

De badkamer-module heeft een 
lengtemaat van 1,8 meter en een 

Uit de tekeningen, een 
conflict. De breedtemaat van 

De variabele breedtemaat wordt 2,1 
meter of 2,4 meter. Wel valide 
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variabele breedtemaat van 1,8 
meter – 2,1 meter of 2,4 meter. 

1,8 meter voldoet niet. Niet 
valide 

De meterruimte heeft een 
lengtemaat van 0,9 meter en een 
breedtemaat van 0,31 meter. 

Uit de tekeningen, een 
conflict. De lengtemaat is te 
groot, waardoor de afmeting 
van de ingang-module niet 
klopt. Niet valide 

De lengtemaat van de meterruimte 
heeft een minimale lengte van 750 mm. 
De lengtemaat van 790 mm komt uit 
met de ingang-module van 4,8 meter. 
Wel valide 

De leidingschacht heeft een 
lengtemaat van 0.9 meter en een 
breedtemaat van 0,6 meter. 

Uit de tekeningen, een 
conflict. De lengtemaat van 
0.9 meter komt niet uit met 
de sparing voor de 
breedtemaat van de trap. Niet 
valide 

De lengtemaat van de leidingschachten 
dient overeen te komen met de 
breedtemaat van de sparing van de 
trap. De lengtemaat van 1104 mm komt 
uit met de variabele trapgat lengte. Wel 
valide 

 5.1.1 Conclusie 

De voorkeursmaten zijn aan de hand van een best case model getoetst wat bestaat uit een 
grondgebonden tussenwoning.  

Uit tabel 9 zijn de conflicten van aangenomen voorkeursmaten in kaart gebracht. Uit deze tabel is af 
te lezen dat er 3 conflicten voor de bouwmethode, 2 conflicten voor de klantgerichtheid en 8 
conflicten voor de voorkeursmaten zijn ontstaan. Deze conflicten zijn niet valide en kunnen 
bouwtechnisch niet uitgevoerd worden.  

Om alsnog een valide voorkeursmaat aan te kunnen houden wordt er in de correctie tabel een 
alternatief die conform het onderzoek is geformuleerd. Voor de voorkeursmaten waarbij conflicten 
zijn opgetreden, wordt het correctie tabel aangehouden.  

De resultaten die in tabel 9 zijn weergegeven worden aangehouden als ideale voorkeursmaten. Deze 
gedane bevindingen van de validiteitsfase worden meegenomen naar de validiteit legoliseren, de 
conclusie en de aanbeveling van dit onderzoek.  
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Figuur 3 Database in BIM met variatie mogelijkheden 

5.2 VALIDITEIT LEGOLISERING 

Om te kunnen valideren of een BIM database bijdraagt aan de legolisering van de woningbouw 
industrie, is er gekeken of de standaard en variabele componenten van de best case model in een 
BIM database opgesteld kunnen worden. Tevens is er gekeken of het mogelijk is om 
variatiemogelijkheden tussen de componenten en modules te maken. De conclusie van de validatie 
fase van de ideale voorkeursmaten zijn als uitgangspunten genomen.  

De resultaten van de validiteit van de BIM database worden in deze paragraaf in figuur 3 
weergegeven. Voor de volledige uitwerking van de validiteit met de BIM database en het best case 
model wordt er naar bijlage VI verwezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 CONCLUSIE 

Het invoeren van de ideale voorkeursmaten in BIM heeft geleid tot de mogelijke combinaties die in 
figuur 3 zijn weergegeven.  

Met deze bevindingen van de validatiefase van de legolisering met een database in BIM, kan 
geconcludeerd worden: 

- Door BIM als middel te gebruiken kunnen er met de verschillende componenten 
verschillende woningvariaties gemaakt worden. 

- De woningvarianten samen met de standaard en variabele componenten zijn in BIM te 
presenteren. 

- Met BIM kunnen standaard en variatiemogelijkheden vastgesteld worden.  

Met de genoemde combinaties kunnen er woningen met twee variabele hoogtematen samengesteld 
worden. De woningen met de twee variabele hoogtematen zijn: 

 Variabel woning: 

- De woning heeft een plafondhoogtemaat van 2,6 m of 3 m. 

- De woning is met een gesloten dak, dak met dakkapel of een dak met dakterras te 
combineren.  

- De woning is met zestien gevel variatiemogelijkheden te combineren.  

Component 

Module 

Gebouw 
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- De woning is in de breedte en lengte variabel. 

Deze gedane bevindingen worden meegenomen naar de conclusie en aanbeveling van het 
onderzoek. 

5.3 VALIDITEIT TERUGKOPPELING  

Om te kunnen valideren of de ideale voorkeursmaten los van onze eigen validaties valide zijn, hebben wij een 
terugkoppeling van de ideale voorkeursmaten aan een geïnterviewde bouwer en professor gevraagd. In deze 
paragraaf zullen de bevindingen van beide experts beknopt worden toegelicht. Voor de volledige uitwerking 
wordt er verwezen naar bijlage III. 

Uit de interview resultaten blijkt dat beide experts vanuit hun eigen expertise een terugkoppeling hebben 
gemaakt. Dhr. Nico Blaauw, hoofdwerkvoorbereider van Trebbe bouw, heeft gereageerd op de lay-out en de 
voorkeursmaten van de keuzematrix. Dhr. Joop Halman, professor Innovation and Risk Management bij 
universiteit Twente, heeft gereageerd op de lay-out van de keuzematrix en de bouwmethode die uit ons 
onderzoek is voorgekomen.  

De Lay-out van de keuzematrix 

Uit beide interviews blijkt dat de lay-out van de keuzematrix duidelijk is. Er is aangegeven dat de woordkeuze 
en de variabelen die in de keuzematrix zijn weergegeven, duidelijker omschreven kunnen worden. Tevens blijkt 
dat er in de keuzematrix alleen een variabel voor de badkamer zichtbaar is en de indeelbaarheid van de keuken 
en de verblijfsruimtes niet zichtbaar is. 

De bouwmethode die uit ons onderzoek voorkomt 

De bouwmethode die uit ons onderzoek is voorgekomen om een gebouw in een gebouwniveau, moduleniveau 
en componentenniveau te verdelen, sluit tevens aan op de wetenschappelijke literatuur van het modulair 
bouwen. Binnen deze bouwmethode zijn voor klantwensen variabele keuzemogelijkheden gecreëerd en zijn 
voor de componenten waar klanten geen voorkeur hebben vertaald naar een standaard. Op deze manier kan 
de bouwer de woning gestandaardiseerd leveren.  

De voorkeursmaten 

In de keuzematrix blijkt er dat drie voorkeursmaten gecorrigeerd kunnen worden door toegankelijkere 
voorkeursmaten. Hierbij gaat het om de voorkeursmaat voor de dikte van de dragende wand, de 
afmetingen van de toiletruimte tussen de tegels en de geveldikte. Tevens blijkt dat de 
voorkeursmaten die in de keuzematrix zijn weergegeven wel praktisch uitvoerbaar zijn, maar dat het 
moeilijk per individu is aan te geven welke wensen de gehele markt, elke aannemer, ontwikkelaar en 
architect hebben. Het kost meer tijd om de voorkeursmaten tot in de detail voor de gehele markt 
door te nemen.  

Het onderzoek 

Het onderzoek spreekt aan, omdat het behulpzaam is om te komen tot een zekere mate van standaardisatie in 
de woningbouw, op een wijze zoals dat in de keukenbouw allang kennen. Tevens is het nadenken over 
concepten goed en kan het leiden tot gehoogd kwaliteit, bouwproces en een prijsverlaging.  

5.3.1 CONCLUSIE  

Deze resultaten die in de terugkoppeling naar voren zijn gekomen worden voor dit onderzoek meegenomen en 
zullen de meegegeven correcties conform het onderzoek aangepast worden.  
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6. CONCLUSIE & AANBEVELING 

Dit hoofdstuk beantwoordt de hoofdvraag: 

“Hoe kan klantgerichte industriële woningbouw verder geoptimaliseerd worden door slimme 
maatvoering, standaardisatie en variatie, wat leidt tot een “legolisering” van de woningbouw 
industrie?” 

Om een oplossing op de hoofdvraag te formuleren zijn de geconstateerde bevindingen aan de hand 
van verbanden tussen de interview resultaten, het klantenonderzoek, het literatuuronderzoek van 
Nederland en internationaal gelegd. Uit deze geconstateerde bevindingen is er een oplossing 
geformuleerd wat getoetst is aan de validiteit. Binnen de validiteit is de oplossing getoetst aan de 
bouwtechniek en aan een BIM database. Uit de validatie van de bouwtechniek zijn ideale 
voorkeursmaten naar voren gekomen. Uit de validatie van de BIM database zijn woningtypes met 
twee variabele hoogtematen naar voren gekomen, waarmee legolisering mogelijk is. Uit de validatie 
van de terugkoppeling van de voorkeursmaten van de bouwer en de professor blijkt dat de lay-out 
van de keuzematrix duidelijk is en dat de bouwmethode overeenkomt met de praktijk en de 
wetenschap. Tevens blijkt er dat drie voorkeursmaten gecorrigeerd kunnen worden door 
toegankelijkere voorkeursmaten te hanteren. Bovendien blijkt een duidelijke omschrijving van de 
vrije indeelbaarheid van de verblijfruimtes gewenst. Deze resultaten hebben wij meegenomen en 
conform het onderzoek aangepast. 

Uit deze bevindingen kan er geconcludeerd worden dat de oplossing die als hypothese werd 
opgesteld, na toetsing op de bouwtechniek, de legolisering en een terugkoppeling van de ideale 
voorkeursmaten, de hoofdvraag beantwoordt. De oplossing en tevens ook de kreet op de hoofdvraag 
luidt: 

”Het klantgericht industrieel bouwen kan verder geoptimaliseerd worden door 
keuzemogelijkheden binnen standaarden te implementeren. Wat tot “Legolisering” van de 
woningbouw industrie leidt is, het verdelen van een gebouw in verschillende niveaus. De verdeling 
van de verschillende niveaus bestaande uit gebouwniveau, moduleniveau en componentenniveau. 
Hierbij heeft ieder niveau een ideale voorkeursmaat wat zich vertaalt in een standaard of een 
variabele keuzemogelijkheid”.  

Met deze oplossing willen wij zeggen dat de relatie tussen de bouwer en de klant binnen het 
klantgericht industrieel bouwen versterkt kan worden, door een ideale voorkeursmaten samen te 
stellen. Vanuit de ideale voorkeursmaten worden de standaarden en variabele keuzemogelijkheden 
bepaalt. Er worden variabelen bepaalt voor de onderdelen die de klanten interessant vinden om 
variatiemogelijkheden te hebben. De componenten die klanten minder interessant vinden kunnen 
door de bouwer gestandaardiseerd worden. Deze componenten zijn meestal standaarden die 
variabel zijn binnen de modules. Door de componenten op dit niveau te standaardiseren kunnen de 
bouwers de techniek erachter ook standaard maken. 

Als de standaarden en de variabelen bepaald zijn, kunnen de componenten en modules 
samengevoegd worden. Het samenvoegen van deze twee niveaus vormen het gebouw.  

Op deze manier wordt de legolisering van de woningbouw industrie bevordert. Er is een relatie 
tussen de klant en de bouwer die doormiddel van ideale voorkeursmaten wordt gecreëerd.  
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6.1 IDEALE VOORKEURSMATEN 

De ideale voorkeursmaten zorgen ervoor dat er een verband is tussen de klantwensen en de expertise van de bouwers. De ideale voorkeursmaten zijn uit Matrix 1 af te leiden. Voor de grotere versie wordt er verwezen naar bijlage VII. 

 

Matrix 1 Keuze matrix voorkeursmaten 

 

Toelichting: 

De tabel: 

De keuzematrix bestaat uit drie niveaus namelijk: Gebouwniveau, module niveau en componenten niveau. Binnen deze verdeling zijn er standaard en variabele maten geformuleerd  

Het gebouwniveau is verdeeld in de beukmaat, lengtemaat, hoogtemaat, dragende wand, hoogtemaat vloer en de verblijfsruimte.  

Het module niveau is verdeeld in de ingangsmodule, verdiepingsmodule, gevel module, dak module en overige modules die vrij indeelbaar zijn.  

Het componenten niveau is verdeeld in het toilet, de hal, het trapgat, de meterruimte, de trap, de badkamer, de leidingschacht, de voordeur, de achterdeur, de ramen, het dakkapel, het dakterras, de binnenwanden en de 
binnendeuren.  

 

Het aflezen van de tabel: 

1. Kies een beukmaat en een lengtemaat van de woning. Let op! De beukmaat en de lengtemaat van de woning hebben invloed op de gevel module en de dak module.  

2. Kies een hoogtemaat van de woning. Let op! De hoogtemaat van de woning heeft invloed op de variabele ingangsmodule, de verdiepingsmodule, het trapgat, de trap en de gevelmodule. 

3. Maak een variabele keuzemogelijkheid in de breedtemaat van de badkamer, het type dak, de breedtemaat van de voor- en achterdeur, type raam en de soort gevelmodule. Let op! Deze keuze kan pas bepaald worden als de stappen 
1 en 2 zijn uitgevoerd.  
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6.2 AANSPORINGSMIDDEL 

Een middel die de klantgerichte industriële woningbouw aanspoort is BIM. Met BIM wordt de klant, 
de optimalisatie van het bouwproces en de bouwmethode aangespoord. De drie genoemde groepen 
worden als volgt aangespoord:  

Klant  

De klant en de bouwers kunnen overleggen over het ontwerp, waarbij alle beslissingen naar voren 
worden gehaald. Door dit overleg, worden de klantwensen en eisen duidelijk in kaart gebracht. Het 
ontwerp wordt met een virtueel BIM- model in kaart gebracht. 

Het virtueel BIM-model wordt samen met de oplevering meegeleverd. De klant heeft het ontwerp 
met alle vervaardigde materialen digitaal in bezit en kan bij gebreken of calamiteiten de verkregen 
database raadplegen.  

Optimaliseren van het bouwproces 

De bouwers en co-makers kunnen onderling beter afstemmen. Er is meer afstemming tussen 
tekeningen wat de samenwerking en communicatie tussen de bouwers en co-makers stroomlijnd. 
Daarbij kunnen zij analyses uitvoeren en het detecteren van onnodige bouwrisico’s en faalkosten. 
Het verwachtingsmanagement en het risicomanagement zijn beter beheersbaar.  

Optimaliseren van de bouwmethode 

De bouwsnelheid en de kwaliteit kunnen door middel van een centrale database of een 
samengestelde bouwcatalogus verhoogd worden. In deze database kunnen de eerder uitgevoerde 
projecten geoptimaliseerd en hergebruikt worden. Op deze wijze kan er op een industriële wijze 
gebouwd worden, waarbij er nog steeds aandacht is voor de klantwensen.  

6.3 AANBEVELING 

Gedurende het onderzoek zijn er verschillende bevindingen uit het gehele onderzoek opgedaan. 
Deze bevindingen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het klantgericht industrieel bouwen. 
Deze bevindingen zijn tevens onze aanbevelingen voor het klantgericht industrieel bouwen.  

Wat de gehele woningbouw industrie zou moeten doen voor legolisering? 

1. De klant centraal stellen; 
2. Standaard componenten maken; 
3. Variatiemogelijkheden bieden waar dat gewenst is; 
4. Een gebouw verdelen in verschillende niveaus; 
5. Er moet meer “droog” gebouwd worden; 
6. De aannemer moet een coördinerende rol krijgen binnen de industrie. 

Naaste de bovengenoemde aanbeveling doen wij ook een aanbeveling om nader onderzoek te doen 
naar: 

- Een onderzoek naar het bouwproces van de organisatie wat aan moet sluiten op de bouwmethode.  

- Een onderzoek naar de te hanteren installatiesystemen die conform de huidige energieprestatie eis 
zijn en wat de variatiemogelijkheden zijn bij EPC 0.0 en energie Nota 0 voor een grondgebonden 
woning.  

- Een onderzoek naar standaard en slimme aansluitingen tussen de industrieel vervaardigde 
bouwdelen en deze ook uitwerken.
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