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SSAAMMEENNVVAATTTTIINNGG  
 
Over de afgelopen eeuw heeft Nederland te kampen met een structureel woning tekort. In 2001 waren 
er  driehonderdduizend urgent woningzoekenden. Ondanks het feit dat de woningmarkt enige tijd 
geleden zijn hoogtepunt heeft bereikt hebben we nog steeds te maken met een structureel 
woningtekort. Het woningtekort in Nederland is niet alleen een kwantitatief probleem maar ook 
kwalitatief. Woningprijzen zijn aanzienlijk gestegen over de afgelopen jaren en consumenten eisen 
terecht dat hun woning gebouwd wordt volgens hun wensen. 
Ondanks de vraag naar woningen volgt de woningproductie deze vraag niet. De woningproductie is 
zelfs afgenomen vanaf het jaar 2000. Hieraan liggen diverse oorzaken ten grondslag. 
De voornoemde factoren zijn redenen voor een reeks van discussies en experimenten op het gebied 
van consumentgericht en industrieel bouwen. De successen hiervan zijn wisselend. 
De auto-industrie slaagt er wel in om op grote schaal te produceren terwijl men consumentgericht 
blijft. Een goed voorbeeld dus voor de woningbouw 
De hoofdvraag van dit onderzoek is; kan de woningbouw industrie leren van de sterke eigenschappen 
van de auto-industrie en leanproductie op het gebied van consumentgericht en industrieel produceren, 
en hoe dient het productie proces van de auto-industrie dan vertaald te worden naar de woningbouw. 
Voor de beantwoording van deze hoofdvraag is gebruik gemaakt van literatuurstudies, interviews en 
analyses van verkoopgegevens en huidige processen van zowel Dura Bouw Houten als Nedcar.  
 
Voorafgaand aan het ontwerpen van een nieuw bouwproces is eerst onderzocht welk product / woning 
geproduceerd moet worden, de referentie woning. Met interviews met makelaars en 
projectontwikkelaars en analyses van verkoopsnelheden is geconcludeerd dat een consumentgerichte 
woning een traditionele architectuur heeft, tweehonderdduizend euro kost, een woonkamer van 35 tot 
40 m2  heeft en een woninggrootte van 150 tot 160 m2, keuzevrij moet zijn in badkamers en keukens 
en zeer belangrijk een levertijd heeft van drie tot vijf maanden.  
Op basis van deze gegevens kan een woning verdeeld worden in; vaste elementen, die niet onder 
invloed staan van serie of klant; serieafhankelijke elementen, die wel onder invloed staan van serie 
maar niet van klant; de variabele elementen, die qua indeling onder invloed staan van de klant maar 
niet qua behuizing. 
Het uitbesteden aan derden wat in de auto-industrie gebruikelijk is, is ook zeer goed mogelijk in de 
Nederlandse woningbouwindustrie. De Nederlands toeleveringshandel staat op een hoog niveau en 
vrijwel alles is in dit land te prefabriceren. 
Het nieuwe bouwproces vereist een organisatie wijziging. Het bouwbedrijf dient zich richting 
consument te verplaatsen in het bouwproces en productie los te laten. Hiermee verandert het 
woningbouwbedrijf in een woningbouwleverancier die als hoofdtaak heeft ontwikkelen nieuwe 
producten. De nieuwe positie brengt overigens vele voordelen met zich mee op het gebied van 
concurrentie, rendement, marktinformatie en specialisatie. 
Met de huidige relaties die aannemers met hun onderaannemers hebben is een productieproces 
vergelijkbaar met de auto-industrie niet mogelijk. Leanproductie is volledig afhankelijk van vaste en 
hechte relaties tussen woningfabrikant en co-maker. In de huidige aanbodmarkt van onderaannemers 
en leveranciers is dit niet interessant.  
Het nieuwe ontwikkelingsproces kende door de toepassingen van de instrumenten van de auto-
industrie een tijdreductie van twintig procent. Tevens kan met het nieuwe ontwikkelingsproces zeer 
snel tot productie worden overgegaan.  
Het nieuwe productieproces kan in theorie ruim negenhonderd woningen produceren die voldoen aan 
de wensen van de consument, keuzevrij zijn in de gebieden van de woning waar dat nodig is en een 
levertijd hebben van minder dan vijf maanden. Dit alles op één productielijn. 
 
Door de resultaten van dit onderzoek concludeer ik dat de woningbouw inderdaad kan leren van de 
sterke eigenschappen van de auto-industrie op het gebied van consumentgericht en industrieel 
bouwen. Met name de wijze waarop in de auto-industrie de consument centraal staat in het 
ontwikkelen van nieuwe producten en bijbehorende productieprocessen kan worden beschouwd als 
een groot voorbeeld. 
Als een woningbouwer volgens het nieuwe bouwproces wil produceren wordt aanbevolen een aantal 
stappen te nemen, beginnende bij bekendwording met het bouwen met prefab elementen langs het 
experimenteren bij projecten in eigen ontwikkeling naar het zorgen voor grondposities en 
naamsbekendheid. 
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IINNLLEEIIDDIINNGG  
 
Over de afgelopen eeuw heeft Nederland te kampen met een structureel woning tekort. In 2001 waren 
er  driehonderdduizend urgent woningzoekenden. Ondanks het feit dat de woningmarkt enige tijd 
geleden zijn hoogtepunt heeft bereikt hebben we te maken met een structureel woningtekort. Een 
belangrijk symptoom hiervan is dat de doorstroom in woningen vast zit. Hier ondervinden voornamelijk 
starters de problemen van. 
Het woningtekort in Nederland is niet alleen een kwantitatief probleem maar ook een kwalitatief. 
Woningprijzen zijn aanzienlijk gestegen over de afgelopen jaren en consumenten eisen terecht dat 
hun woning gebouwd wordt volgens hun wensen. 
Ondanks de vraag naar woningen volgt de woningproductie deze vraag niet. De woningproductie is 
zelfs afgenomen vanaf het jaar 2000. Hieraan liggen diverse oorzaken ten grondslag bijvoorbeeld 
huiverigheid voor investeringen gecombineerd met de stijging van bouwkosten, tekort aan 
arbeidskracht enzovoort.  
De voornoemde factoren zijn in de bouwwereld redenen voor een reeks van discussies en 
experimenten op het gebied van consumentgericht en industrieel bouwen met wisselende successen. 
Vanuit het bouwproces zelf is het moeilijk om tot een oplossing te komen terwijl andere industrieën er 
wel in slagen om consumentgericht en industrieel te produceren. Het belangrijkste voorbeeld is de 
auto-industrie die met leanproductie de wereld van de industrie voorgoed veranderd heeft. Het is dus 
tijd voor de woningbouw om ook te leren van de auto-industrie en om te proberen op deze wijze de 
vraagstukken rond consumentgericht en industrieel bouwen op te lossen. 
Dit rapport presenteert een nieuw bouwproces dat is gerelateerd aan de auto-industrie ten einde 
dezelfde sterke eigenschappen te realiseren. 
 
De hoofdvraag van dit onderzoek is; kan de woningbouw industrie leren van de sterke eigenschappen 
van de auto-industrie en leanproductie op het gebied van consumentgericht en industrieel produceren, 
en hoe dient het productie proces van de auto-industrie dan vertaald te worden naar de woningbouw. 
Doel van dit rapport is om weer te geven hoe een nieuw woningbouw proces, gelieerd aan de auto-
industrie, ontworpen kan worden en wat de voordelen zijn. 
Het onderzoek is gepleegd vanuit de invalshoek van de aannemer, in dit geval Dura Bouw Houten. 
 
De opbouw van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 1 wordt de structuur en onderzoeksmethoden van 
dit onderzoek beschreven. Hoofdstuk 2 behandeld de theorievorming voorafgaand aan het onderzoek. 
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de problematiek in de woningbouw aan de vraag een 
aanbod zijde alsmede de ontwikkeling van de auto-industrie en de sterke punten waarmee zij zich van 
de woningbouw onderscheiden. Met hoofdstuk 3 start feitelijk het praktische deel van dit afstudeer 
project met het onderzoek naar de referentie woning. De referentiewoning bezit alle eigenschappen 
waar een consument vaak voor kiest. De informatie uit dit hoofdstuk dient als voorwaarde voor het 
verdere ontwerp van het nieuwe bouwproces. Hoofdstuk 4 beschrijft de technische specificaties van 
de referentiewoning en de mogelijkheden op het gebied van prefabricage. Hoofdstuk 5 gaat over de 
consequenties van het nieuwe bouwproces voor het vertrouwde bouworganisatiemodel en in 
hoofdstuk 6 wordt beschreven op hoe het ontwikkelingproces van woningen efficiënter en sneller kan. 
Het uiteindelijke nieuwe productieproces wordt behandeld in hoofdstuk 7 waar het dusdanig wordt 
ontworpen zodat het aan de voorwaarden van de referentie woning voldoet. 
In hoofdstuk 8 worden conclusies getrokken over de toepasbaarheid en resultaten van de auto-
industrie in de woningbouw. Daarnaast wordt in een stappenplan aanbevelingen gegeven over de 
wijze waarop een aannemer het nieuwe bouwproces kan bereiken. 
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11..00  HHEETT  OONNDDEERRZZOOEEKK  
 
Dit hoofdstuk beschrijft de probleemstelling, doel en structuur van dit afstudeer onderzoek. 

1.1 PROBLEEMSTELLING  

1.1.1 KORTE PROBLEEMANALYSE 

(een uitgebreide probleemanalyse vindt U in hoofdstuk 2 “Theorievorming”) 
Over de afgelopen eeuw heeft Nederland te kampen met een structureel woning tekort. In 2001 waren 
er  driehonderdduizend urgent woningzoekenden. Ondanks het feit dat de woningmarkt enige tijd 
geleden zijn hoogtepunt heeft bereikt hebben we te maken met een structureel woningtekort. Een 
belangrijk symptoom hiervan is dat de doorstroom in woningen vast zit. Hier ondervinden voornamelijk 
starters de problemen van. 
Het woningtekort in Nederland is niet alleen een kwantitatief probleem maar ook een kwalitatief. 
Woningprijzen zijn aanzienlijk gestegen over de afgelopen jaren en consumenten eisen terecht dat 
hun woning gebouwd wordt volgens hun wensen. 
Ondanks de vraag naar woningen volgt de woningproductie deze vraag niet. De woningproductie is 
zelfs afgenomen vanaf het jaar 2000. Hieraan liggen diverse oorzaken ten grondslag bijvoorbeeld 
huiverigheid voor investeringen gecombineerd met de stijging van bouwkosten, tekort aan 
arbeidskracht enzovoort.  
De voornoemde factoren zijn in de bouwwereld redenen voor een reeks van discussies en 
experimenten op het gebied van consumentgericht en industrieel bouwen met wisselende successen. 
Vanuit het bouwproces zelf is het moeilijk om tot een oplossing te komen terwijl andere industrieën er 
wel in slagen om consumentgericht en industrieel te produceren. Het belangrijkste voorbeeld is de 
auto-industrie die met leanproductie de wereld van de industrie voorgoed veranderd heeft.  

1.1.2 PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

Algemene probleemstelling 
Met het huidige bouwproces is men niet in staat om industrieel huizen te produceren die adequaat 
voorzien in de kwalitatieve en kwantitatieve behoeften van de consument. 
 
Hoofdvraag 
Kan de woningbouw industrie leren van de sterke eigenschappen van de auto-industrie en 
leanproductie op het gebied van consumentgericht en industrieel, hoe dient het productie proces van 
de auto-industrie dan vertaald te worden naar de woningbouw. 
 
Deelvragen 

• Het ideale product 
Wat is de ideale woning voor de consument in termen van: 
o Architectuur 
o Formaten 
o Woningtype 
o Keuze mogelijkheden 
o Prijs 
o Levertijd 

 
 
• Custom built 

Waar kan gestandaardiseerd worden met behoud van wensen consument. Hoe kan het 
product dan technisch gedefinieerd worden met het oog op industrialisatie. Wat zijn de 
kosten hiervan in vergelijk met traditioneel bouwen. 

 
• Inrichting bouwproces 

Hoe moet het bouworganisatiemodel worden ingericht ten einde een goed basis te 
vormen om de instrumenten van de auto-industrie met de bijbehorende successen te 
kunnen invoeren. 
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• Leanproductie 
Hoe ziet het ideale bouwproces er uit volgens leanproductie en overige elementen uit de 
auto-industrie. 

 
• Verandering van de organisatie en het proces 

Welke stappen moeten ondernomen worden om op verantwoorde wijze te komen tot de 
organisatie en het proces die in dit onderzoek ontworpen worden. 

 

1.2 DOELSTELLING EN EINDPRODUCT 
Doelstelling  
De doelstelling van dit onderzoek is om te bepalen middels onderzoek: 
1. Wat de sterke eigenschappen zijn van de productie methoden van de auto-industrie in termen van 

consumentgericht en industrieel produceren.  
2. Hoe deze eigenschappen vertaald kunnen worden naar de woningbouw en of dit ook dezelfde 

resultaten kan opleveren. 
3. Welke stappen genomen moeten worden om de huidige organisatie en het huidige proces te 

veranderen ten einde die resultaten te bereiken. 
 
 
Producten 
Het eindproduct van dit onderzoek bestaat uit drie delen: 
 
Een nieuw bouworganisatiemodel 
Een nieuw ontwikkelingsproces 
Een nieuw productieproces 
 
Om deze producten te verkrijgen worden ondersteunend product gecreëerd als; 
 
De referentie woning (de woning die goed door de markt wordt opgenomen) en de technische 
specificaties hiervan. 

1.3 ONDERZOEKSMETHODE EN STRUCTUUR  
 
Fase 1: Wat is het ideale product voor de consument 
Waar kan gestandaardiseerd worden in een woning en waar niet. Deze fase behandeld de altijd 
aanwezige wensen van de consument. 
 
Werkwijze: 
• Bestuderen bestaande enquêtes (kopersprofielen) 
• Interviews met makelaars en medewerkers van Dura projectontwikkeling voor bepalen van 

kopersgedrag 
• Analyseren verkoopcijfers op best en slechtst verkopende woningen. 
 
Fase 2: Welke technische specificaties dient dit product te hebben om te voldoen aan de 
wensen van de consument. 
Een onderzoek naar de wijze waarop het product technisch is te ontleden op basis van de wensen 
van de consument en de wens voor industrialisatie. Tevens de vraag wat kost het. 
 
Werkwijze: 
Calculeren traditionele en prefab bouwwijze. 
Interviews met, en bezoeken aan elementen producenten. 
Opzetten van computermodel voor optimalisatie. 
 
Fase 3: Hoe moet het bouworganisatiemodel ingericht worden ten einde een goed basis te 
vormen om de instrumenten van de auto-industrie met de bijbehorende successen te kunnen 
doorvoeren. 
Welke organisatie van het bouwbedrijf is nodig om principes van de auto-industrie en  leanproductie te 
laten slagen. 
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Werkwijze: 
Bestuderen literatuur. 
Interviews met en analyseren van autofabrikant en zijn leveranciers 
Interviews met werknemers Dura bouw Houten. 
Analyseren huidige organisatie. 
 
fase 4 
Deelvraag: Hoe ziet het ideale bouwproces er uit volgens leanproductie en overige elementen uit de 
auto-industrie. 
De nieuwe organisatie is bekend, het product is bekend, hoe kan het woningbouwproces nu optimaal 
(voldoen aan de voorwaarden ontstaan uit fase 3) functioneren met behulp van (instrumenten van) 
leanproductie 
 
Werkwijze: 
Bestuderen literatuur leanproductie / leanconstructie 
Interviews met medewerkers Dura voor mogelijkheden van implementatie. 
 
Fase 5 
Deelvraag:  Welke stappen moeten ondernomen worden om dit proces te realiseren 
Op basis van de conclusie, welke stappen moet een bouwonderneming nemen om geleidelijk het 
nieuwe bouwproces te bezitten. 
 
Werkwijze: 
Analyseren conclusie
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22..00  TTHHEEOORRIIEEVVOORRMMIINNGG  EENN  KKEERRNN  OONNDDEERRZZOOEEKK  
In het voorgaande hoofdstuk werd al een korte probleemanalyse gegeven ter inleiding van de 
probleemstelling en de structuur van het onderzoek. In dit hoofdstuk wordt dieper in gegaan op de 
problematiek in de woningbouw en de successen van de auto-industrie. Dit dient te resulteren in een 
opsomming van sterke eigenschappen van de auto-industrie die interessant zijn voor de woningbouw 
en die middels een vertaling van de productiemethode van de auto-industrie ook bereikt moeten 
worden. 
 

2.1 OMSCHRIJVING PROBLEEM 

VRAAG VAN DE MARKT 

Over de afgelopen eeuw heeft Nederland te kampen met een structureel woning tekort. In 2001 waren 
er  375 duizend urgent woningzoekenden. Voorspeld wordt dat het einde van de woningnood in zicht 
is (over ongeveer tien jaar) maar de samenstelling van de bevolking begint aanzienlijk te veranderen. 
Een nota van het ministerie van VROM (Mensen Wensen en Wonen) meldt dat de aandachtsgroep bij 
woningzoekenden steeds meer zal bestaan uit alleenstaanden, ouderen en allochtonen en dit is een 
andere samenstelling dan waar men rekening houdt. Ook meldt de nota dat woningzoekenden in het 
segment “dure koop en huur” (waarde + €350.000 - €450.000) steeds kritischer worden voor wat 
betreft de uitvoering en kwaliteit van hun woning. Daarnaast zal de woningvoorraad welke 
gerealiseerd is vlak na de oorlog ook naarmate de tijd vordert steeds meer aan vervanging toe zijn. 
Conclusie de verandering van de samenstelling van de bevolking, de  steeds kritisch wordende 
klanten en de veroudering van de naoorlogse woningvoorraad zijn aspecten die er voor zorgen dat het 
completeren van de woningvoorraad nooit klaar is. 
 

KLOOF TUSSEN BOUWOPGAVE EN BOUWPRODUCTIE 

Vreemd genoeg bestaat er geen directe relatie tussen bouwopgave en bouwproductie. Een symptoom 
daarvan is dat vanaf 2000 er een daling in de woningbouwproductie is ingezet terwijl dat bij de vraag 
naar woningen niet het geval was. De oorzaak van het dalen van de bouwproductie is te vinden bij ten 
eerste de verslechterde economie en ten tweede bij partijen als gemeenten, projectontwikkelaars en 
aannemers.  
 
De economie 
De verslechterde economie zorgt ervoor dat banken minder scheutig worden met het verstrekken van 
hypothecaire leningen waardoor de koopkracht afneemt. Daarentegen wordt door schaarste op de 
woningmarkt huizen steeds duurder. 
 
Gemeenten  
Gemeenten hebben de afgelopen jaren ook een aanzienlijke barrière gevormd tegen de 
woningproductie. Zij drukken veel wensen en regels op nieuw te realiseren projecten waar 
projectontwikkelaars rekening mee moeten houden. Opmerkelijk is dat het beleid van gemeenten en 
rijksoverheid op dit punt totaal niet met elkaar stroken. Het beleid van de rijksoverheid over wonen is 
dat de keuzevrijheid van de burger centraal komt te staan met de bedoeling dat de woningmarkt 
evolueert van een door de overheid aangestuurde markt naar een markt die door 
consumentenvoorkeuren wordt aangestuurd, gemeenten zijn meer belast met het juist invullen van 
bestemmingsplannen. 
 
De projectontwikkelaar 
Ook projectontwikkelaars zijn zuiniger met het ontwikkelen van grote projecten en richten zich meer 
op een risicoloos marktsegment als de dure koop. Het huursegment is het grootste slachtoffer van 
deze ontwikkeling aangezien het aantal gereedgekomen huurwoningen sinds ’96 is gehalveerd. Maar 
juist in het marktsegment dure koop waar projectontwikkelaars zich het liefst op richten wordt de 
consument steeds kritischer. Zij moeten een dermate hoog bedrag neer leggen voor een woning dat 
zij terecht van mening zijn ook een hoge kwaliteit en klantgerichtheid mogen ontvangen. Aangezien dit 
één van de redenen is dat huizen steeds moeilijker verkocht worden, worden af en toe gehele 
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woningbouwprojecten afgeblazen of herontwikkeld. Projectontwikkelaars zijn huiverig om mega 
projecten in ontwikkeling te nemen. In een gastcollege aan de TU Delft faculteit bouwkunde 
september jl. signaleerde dhr. F. Pries werkzaam bij Amstelland Vastgoed dit probleem nogmaals.  
 
Het uitvoerend bouwbedrijf 
Het bouwbedrijf is verantwoordelijk voor het procesmatige probleem. De gemiddelde bouwkosten zijn 
sinds 1996 met 30% gestegen en dat is volgens de Stichting Bouwresearch voornamelijk te wijten aan 
de stijging van faalkosten. Tevens zijn factoren als stijgende arbeidskosten, inflatie, 
renteontwikkelingen en een gespannen bouwmarkt hier debet aan. Deze stijging in bouwkosten is de 
reden waarom de in waarde gemeten investeringen met 3% afnam en het aantal opgeleverde 
woningen met 10%. 
Met het stijgen van bouwkosten stijgt automatisch het investeringsniveau. Tevens heeft de bouw te 
kampen met een tekort aan arbeidskracht waardoor de totale bouwcapaciteit in dit land daalt. Het 
tekort zit voornamelijk in goed geschoold bouwplaats personeel echter dit is de minst aantrekkelijk 
plaats in het arbeidsproces om werkzaam te zijn dus op korte termijn zal dit probleem niet verdwijnen. 

INNOVATIE IN DE BOUW TOT NU TOE 

 
Proces beheersing 
Een vaak terugkomende oorzaak van een stroef bouwproces is de kloof tussen de ontwerpfase en 
uitvoeringsfase. Het gaat daarbij voornamelijk om de spanning tussen de architect die niet belemmerd 
wil zijn in zijn creatieve proces en de aannemer die allerlei technische onmogelijkheden ziet in het 
uiteindelijke ontwerp. Dit probleem heeft men sinds enkele jaren onderkend en geprobeerd op te 
lossen met innovatieve contractvormen zoals bouwteams en design built bedoelt om de voorwaartse 
integratie van het bouwbedrijf te bevorderen. 
Met name in de utiliteitsbouw en GWW (design and construct) is men hier al verder mee. In de 
woningbouw kan dit ook veel opleveren ook al vanwege het feit dat dit een relatief eenvoudiger 
product is dan de twee eerder genoemde sectoren. Toch is deze tendens in de woningbouw nog niet 
uitvoerig doorgezet. Ook al behoren in sommige gevallen projectontwikkelaar en aannemer tot 
hetzelfde concern.  
In vrijwel alle industrieën behoren initiatiefnemer, ontwikkelaar en uitvoerder tot hetzelfde concern, de 
bouw vormt hier een uitzondering op. Deze fragmentatie maakt het ook moeilijk om enerzijds het 
bouwproces constant te innoveren en anderzijds het product. Niemand in bouwproces heeft de 
absolute controle in handen en niemand heeft geen controle in handen. 
 
Consumentgericht en industrieel 
Consumentgericht en industrieel bouwen is een hot item als het gaat om innovatie in de woningbouw. 
Als deze twee elementen gecombineerd kunnen worden dan is het probleem opgelost. De eerste 
ideeën hierover stammen al uit de jaren 60 afkomstig van Habraken met het drager en inbouw 
principe.  
Deze denkwijze is in een later stadium vertaalt naar het “open bouwen”, het creëerde de mogelijkheid 
om het KOOP (klantorderontkoppelingspunt) naar voren te schuiven. Het IFD bouwen (industrieel, 
flexibel en demontabel) vertaald het vervolgens naar een mogelijkheid om het gehele bouwproces te 
verdelen in een industrieel deel en een traditioneel deel (wel bestaande uit industrieel vervaardigde 
flexibele onderdelen) zodat de consument vooral in het laatste deel zijn inspraak kan krijgen. Dit is 
een mogelijkheid om de consument tegemoet te komen maar van een echte integratie tussen 
consumentgericht en industrieel is geen sprake. Daarnaast heeft de consument ook vaak niet de 
kennis in huis om de juiste beslissingen te maken. 
Naast het IFD bouwen, dat voornamelijk aantrekkelijk is voor kantoren, zijn er andere initiatieven tot 
industrialisatie van de woningbouw. Meestal zijn dit huizen opgebouwd uit complete units. In al deze 
initiatieven is een lijn te ontdekken en dat is dat woningbouw fabrikanten beginnen bij de vraag: “welk 
product kunnen we met ons productiesysteem bouwen”. Het product wordt vervolgens aan de markt 
opgedrongen terwijl dit in veel gevallen niet aansluit op de behoefte van de markt. 
 
Menig andere industrieën zijn er wel in geslaagd om consumentgericht en industrieel te bouwen, de 
auto-industrie is hier de leermeester in geweest.   

DE AUTO-INDUSTRIE 

De auto-industrie vormt een grote gelijkenis met de woningbouw voornamelijk omdat de beide 
producten ongeveer dezelfde relatie hebben met hun markt.  
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Ondanks de overeenkomsten van beide producten verschillen beide producenten enorm op het 
gebied van ontwikkeling, innovativiteit en productie. De auto-industrie heeft zich in ongeveer 80 jaar 
veel meer ontwikkeld dan de bouw in een paar honderd jaar. 
 
De ontwikkeling van de auto-industrie 
Het grote excuus van de bouw om te innoveren is dat het productieproces grotendeels op locatie 
plaatsvindt. De auto-industrie heeft hier immers geen last van, daarentegen heeft het veel meer last 
van internationale concurrentie. Dit aspect van de markt van de auto-industrie heeft er mede toe 
geleid dat zij constant hebben moeten innoveren. Een overzicht. 
 
Verschillende perioden van productie methoden. 
De auto-industrie heeft in zijn ontwikkeling drie perioden gekend: 
 
• Craftproduction (eind 19e eeuw) 
• Massproduction (omstreeks 1908) 
• Leanproduction (omstreeks 1950) 
  
Craftproduction 
Craftproduction is de allereerste vorm van productie in de auto-industrie en dateert derhalve uit de 
eind 19e eeuw. Als er een vergelijking gemaakt moet worden tussen de auto-industrie en de 
woningbouwindustrie van nu dan komt craftproduction het dichtst in de buurt. De procedure in 
craftproduction was vrij simpel.  
Een klant melde zich bij een fabrikant om een auto te kopen en gaf aan welke specifieke eisen deze 
moest voldoen en welke aspecten deze moest bezitten. Vervolgens werden de onderdelen gemaakt 
door individuele partijen.  
Bij de samenkomst van alle onderdelen diende er het nodige aan gecorrigeerd te worden. Omdat alle 
onderdelen met de hand gemaakt werden was er van de onderdelen geen vast maatvoering te 
bespeuren. Daarnaast was er geen enkele communicatie onderling tussen de onderdelen fabrikanten 
met als gevolg dat verschillende onderdelen moeilijk op elkaar aansloten. Het passend maken van de 
onderdelen om er een auto mee te vormen was dan ook de voornaamste taak van de fabriek. 
 
Om terug te komen op de vergelijking met het woningbouwproces zijn er een paar aspecten die uit 
craftproduction uitgelicht kunnen worden namelijk: 
 
• De dominante rol van de opdrachtgever in de productdefinitie en de oplevering van het product. 
• De relatie die de fabriek tot de vaklieden had en de relatie die de vaklieden onderling hadden is 

te vergelijken met de relatie die een hoofdaannemer met een onderaannemer heeft en de 
onderaannemers onderling. 

• Het in de fabriek passend maken van de onderdelen om een auto te vormen wat te vergelijken 
valt met het op de bouwplaats passend maken van de onderdelen om een huis te vormen. 

• Het lage productievolume. 
 
Al snel was men in de auto-industrie zich er van bewust dat dit niet de ideale manier was om de markt 
van auto’s te voorzien, het gevolg was de overstap naar massproduction. 
 
Massproduction 
In 1908 lanceerde Henry Ford de Ford Model T. De Model T was de allereerste auto die volgens 
massproduction werd gebouwd. Het verschil met craftproduction is al zichtbaar bij het begin van het 
productieproces namelijk het initiatief ligt niet meer bij de klant.  Ford ging men uit van de primaire 
eisen van de klant (gebruikers vriendelijk en simpel te repareren) en ontwierp een auto die hier aan 
voldeed. Dit model ging men vervolgens massaal produceren.  
Massproduction begon met de theorie van het gebruik maken van complete en consistente 
verwisselbare onderdelen die simpel aan elkaar te monteren waren. Die onderdelen werden in dit 
proces in tegenstelling tot craftproduction met machines gemaakt die in staat waren om gehard staal 
tot de juiste vorm te stempelen. Ieder onderdeel had hierdoor dezelfde maatvoering en zou derhalve 
geen correcties nodig hebben om geassembleerd te worden. 
Het fabriceren van onderdelen wilde Ford zoveel mogelijk in eigen beheer hebben in tegenstelling tot 
craftproduction waarbij het zelfstandige vaklieden betrof. Ford ging hierin heel ver, van het bezitten 
van een elektronica leverancier tot het bezitten van rubberplantages in Brazilië voor het fabriceren van 
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autobanden. Deze verticale integratie vond Ford nodig omdat zijn massproduction veel verder was 
dan zijn leveranciers.  
Ondanks de verregaande pogingen om het productieproces zoveel mogelijk te vereenvoudigen en te 
verbeteren bracht massproduction geen perfecte producten. Als er fouten ontstonden aan een auto 
werd deze niet direct hersteld vanwege de doorlopende assemblage lijn. Het gevolg is dat goede 
onderdelen op foute werden gemonteerd wat een slecht product tot gevolg had. Massproduction had 
het niet in zich om fouten te herkennen en op te sporen tot hun oorzaak. Hierdoor bleven 
desbetreffende fouten ontstaan.  
 
De naoorlogse woningbouw komt het dichtst in de buurt van massproduction. Vooral in Duitsland is 
massawoningbouw veelvuldig toegepast. Massproduction is zeker niet iets waar de woningbouw iets 
van kan leren toch is er een overeenkomst te vinden tussen de product ontwikkeling van 
massproduction en de productontwikkeling bij de huidige innovatieve woningbouwprocessen. Ford 
ontwikkelde een product aan de hand van de vraag wat zijn productieproces snel en goedkoop kon 
produceren. Initiatieven in de woningbouw ontwikkelen een product aan de hand van wat men snel en 
kwalitatief kan produceren. In beide gevallen staat de consument niet vooraan in het 
ontwikkelingsproces. 
 
Leanproduction 
Leanproduction is ontstaan omstreeks 1950 en is een verfijning van massproduction. Het elimineert 
alle problemen die bij massproduction een grote stempel drukten op de kwaliteit en efficiëntie.  
Daarnaast is leanproduction vooral gericht op de klant en daar wordt bij elke productie methode mee 
rekening gehouden.  
Taiichi Ohno, werkzaam bij Toyota, was de grondlegger van leanproduction. Het eerste concept van 
leanproduction was geboren uit noodzaak, de onderdelen pers. De grote autofabrikanten uit het 
westen hadden de mogelijkheden om meerdere productielijnen te laten lopen en daardoor één 
productielijn geheel te richten op één model. Deze massaproductielijnen waren zeer “log” en niet in 
staat om op korte termijn van model te wisselen. Toyota had niet de luxe van veel productielijnen en 
zag zichzelf genoodzaakt om een manier te vinden om met veel minder productielijnen toch een breed 
assortiment van auto’s te produceren. Het probleem zit in het verwisselen van de stempels in de 
persmachines die uit staal onderdelen persen. Bij de “logge” productielijnen bij massaproductie 
duurde het verwisselen van de stempels maanden. Ohno verfijnde de technieken van het stempel 
verwisselen en was uiteindelijk instaat om het verwisselen, wat maanden duurde, terug te brengen tot 
een dag en later zelfs tot drie minuten.  
Het efficiënter omgaan met één productielijn vergde veel meer van de fabrieksarbeiders dan dat het 
bij massproduction het geval was. Arbeiders moesten hoger vaardigheden bezitten en een hogere 
motivatie omdat zij moesten anticiperen op problemen voordat ze ontstonden.  
Vervolgens kwam de kwaliteit aan bod. Bij massproduction loste men problemen op aan het eind van 
de productielijn omdat de lopende band niet mocht stil staan. Hierdoor was niet meer te achterhalen 
waarom dat probleem ontstaan was. Bij de productielijnen van Toyota werd de oorzaak van een 
probleem tijdens de productie vijf oorzaakniveaus terug gezocht en gelijk verholpen. Dit proces van 
constante verbetering noemde men in het Japans “Kaizen”. 
Ook besteedde Toyota veel aandacht aan het ontwikkelen van nieuwe modellen (klantgerichtheid van 
leanproduction). Ten eerste werd een team samengesteld met mensen afkomstig van de 
verschillende afdelingen (onderdelen) van de productie. In tegenstelling tot massproduction werden 
deze mensen ontheven van hun functie bij hun toenmalige afdeling en fulltime werkzaam bij het 
ontwikkelingsteam. Hiermee werd voorkomen dat het ontwikkelingsproces werd gestagneerd door te 
grote invloeden van de verschillende afdelingen via de afgevaardigde werknemer.  
De grootste en moeilijkste verandering bij de invoering van nieuwe modellen bij de productielijn is het 
maken van nieuwe stempels voor de eerder genoemde persmachines. Het vervaardigen van nieuwe 
stempels is een zeer arbeidsintensief werk dat een zeer lange periode in beslag neemt. Bij 
massproduction begon het vervaardigen van nieuwe stempels pas als het gehele ontwerp bekend 
was. Bij leanproduction liep het vervaardiging van stempels en het ontwerpproces paralel aan elkaar. 
Dit kan gezien worden als simultaan engineering.  
De relatie tussen de fabriek en leveranciers van onderdelen onderging ook een drastische 
verandering. Was het Ford die geloofde in zoveel mogelijk leveranciers in eigen bezit, Toyota 
introduceerde het outsourcen van complete delen van een auto zoals bijvoorbeeld een stoel. 
Leveranciers kregen een opdracht voor het ontwikkelen en produceren van onderdelen op basis van 
innovativiteit, assembleerbaarheid en kwaliteit, niet noodzakelijk op basis van kosten. Ook hadden 
leveranciers de vrijheid om onderdelen uit te besteden aan andere leveranciers. Op deze wijze was er 
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veel meer communicatie tussen leveranciers die samen één groot onderdeel (b.v. een stoel) moesten 
vervaardigen wat de kwaliteit ten goede kwam. 
 
Dit zijn in grote lijnen de succesfactoren van leanproduction. Er zijn er op een gedetailleerder niveau 
nog veel meer te ontdekken maar van de eerder genoemde is het meest te leren. 
Leanproduction laat zien dat men toch flexibel en klantgericht kan zijn met een enorm industrieel 
proces. De woningbouw kan dus van dit productieproces veel leren. Er is echter één groot probleem. 
De auto-industrie kwam van craftproduction naar leanproduction via massproduction. Aangezien de 
woningbouw nog vergelijkbaar is met craftproduction en niet kan functioneren als massproduction 
dient er een andere brug geslagen te worden tussen de beide productiemethoden. Één die tot dusver 
nog niet bekend is. 
 
2.1.5 Van leanproductie naar leandenken 
 
Het leandenken start met denken aan de wensen van de klant en vervolgens het gehele 
productieproces inrichten op een wijze waardoor aan hun wensen kan worden voldaan. Instrumenten 
van de auto-industrie hierin zijn: 
 
1. Multifunctionele teams waarmee meer knowhow gecreëerd wordt waardoor er een constante 
verbetering van het proces kan ontstaan. 
 
2. Ook de ruimte bieden voor verbeteradviezen van deze teams zodat het proces constant verbeterd 
kan worden (Kaizen). 
  
3. Simultaan engineering. 
 
4. “Just in time” leveren, een directe aanlevering van te assembleren onderdelen naar de plaats waar 
ze ook geassembleerd worden. 
 
5. Co-makership, niet leveranciers aannemen op basis van laagste prijs maar op basis van meest 
innovatief en montabel ontwerp. De leverancier ook de ruimte geven voor innovatie. 
 
Voor een industrie is het verleidelijk om alleen naar deze instrumenten te kijken en om te proberen dit 
in te voeren in zijn proces. Het zit echter niet alleen in het toepassen van deze instrumenten, zij 
dienen eerst te definiëren wat het ideale product voor de consument is in termen van: 

• Prijs 
• Kwaliteit 
• Snelheid van leveren 
• Variatie 
• Comfort 

 
Lean denken is een productieproces zodanig ontwerpen dat in de bovenstaande elementen een 
optimum wordt bereikt. De instrumenten die hierdoor in de auto-industrie zijn ontstaan kunnen wel als 
voorbeeld gebruikt worden. 

2.1.6 POGINGEN TOT LEANBOUWEN (LEANCONSTRUCTION) 

 
Veel industrieën is het succes van de leanproduction in de auto-industrie niet ontgaan en hebben 
geprobeerd dit ook in hun proces in te voeren.  De bouw als één van de belangrijkste industrieën ter 
wereld kon hierbij niet achterblijven echter de invoering van leanproduction is tot nu toe blijven steken 
op een experimenteel niveau. 
In het voorgaande paragraaf werd de stelling gedeponeerd dat een leanproductieproces altijd vanuit 
het ideale product moet worden ontworpen. De bouwwereld heeft een benadering van leanproduction 
die meer aan de oppervlakte ligt en houdt zich voornamelijk bezig met het uitvoeringsproces in plaats 
van het gehele bouwproces. De vertaling van leanproduction naar leanbouwen (Leanconstruction) is 
als volgt: 
De bouw bestaat uit twee algemene elementen; 

• Conversions (omvormen), het omvormen van materialen naar producten of onderdelen zoals 
beton storten en metselen. 

• Flows (stromen), dit zijn stromen van informatie en materialen naar en op de bouwplaats.  
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Conversions worden gezien als het enige element in het proces dat directe toegevoegde waarde 
levert aan het eindproduct. Flows wordt gezien als het element dat indirecte toegevoegde waarde 
levert aan het eindproduct maar niet zichtbaar is en daarom ook wel “waste” genoemd. Vervolgens 
wordt met afgeleiden van de eerder genoemde instrumenten van leanproductie onderzocht of alle 
activiteiten die behoren tot dit “niet toegevoegde waarde leverende” element, flows,  kunnen worden 
geëlimineerd of gereduceerd. Op zich is dit een goed streven aangezien in de bouw vooral aandacht 
wordt besteedt aan conversions maar ik betwijfel of hierbij nog het oorspronkelijke uitgangspunt van 
leanproductie wordt gebruikt. 
 
Toepassing van “leaninstrumenten” in de bouw 
Opmerkelijk is dat in de internationale literatuur van leanconstruction één case beschreven is over de 
experimenten van leaninstrumenten in de bouw en dat was in Nederland.  
De multifunctionele teams werden ingevoerd om de omvangrijke hoeveelheid fouten terug te dringen 
die ontstonden door te gespecialiseerde mensen en groepen die alleen geïnteresseerd waren in de 
voortgang van hun eigen productie. Het experiment mislukte vanwege de te grote consequenties voor 
de organisatie. 
Het principe om het proces constant te verbeteren (Kaizen) struikelde omdat men niet wist hoe men 
over nieuwe ideeën in de organisatie moest organiseren en het ontbrak aan stimulans van 
werknemers om innovatief na te denken. 
Het simultaan ontwerpen van product en productie proces heeft het in de bouw ook niet lang 
volgehouden vanwege het ontbreken van een goed management systeem dat vaak ontbreekt. Het 
fast-tracking principe kan men wel als een afgeleide hier van zien. 
Het “Just in time” principe wordt wel toegepast in Nederland en derhalve kan dit element succesvol 
genoemd worden. 
Het omgaan met leveranciers en onderaannemers als co-makers wordt ook nog steeds toegepast, de 
HBG is hier een voorbeeld van. Er wordt hierbij echter alleen van elkaars knowhow gebruik gemaakt 
maar de innovatieve vrijheid van de co-maker ontbreekt. 
 
Al met al een magere score als men kijkt naar het slagingspercentage van deze experimenten. In mijn 
opinie liggen twee oorzaken ten grondslag aan het falen van deze experimenten.  

1. Er werd zonder het uitgangspunt van het ideale product instrumenten toegepast van 
leanproductie. 

2. Er werden instrumenten toegepast die bestemd zijn voor een proces dat niet gelijk staat aan 
het bouwproces. 
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2.2 KERN VAN HET ONDERZOEK 
 
Op basis van de voorgaande studie kan de volgende conclusie getrokken worden voor wat betreft de 
kracht van de auto-industrie en de reden waarom de woningbouw hier iets van kan leren. 
 

Kracht van auto-industrie Waarom nodig in woningbouw Benodigd instrument 
(afkomstig van leanproductie of in het algemeen uit de AI)

Product, en productieproces afgestemd op wensen Geen relatie tussen wensen consument en product Gehele leanfilosofie, alles wat ontwikkeld wordt op basis 

consument Problematisch vanwege slechte economische omstandigheden, van de wensen van de consument

woningen verkopen slecht ondanks woning tekort

Industrieel produceren mede door afkaderen Bij industrialisatie treed massaproductie op, consumentgerichte Standaardisatie toepassen waar dat mogelijk is

keuzevrijheid is de consumentgerichtheid groot productie vaak traditioneel

Industrialisatie noodzakelijk vanwege daling arbeidskracht en

, procesbeheersing en kostenreductie.

Autofabrikant dicht bij consument en is herkenbaar Geen relatie tussen aannemer en consument, geen herkenning Voorwaartse integratie, achterwaartse outsourcing

Merk helpt in marketing bij kopers

Ondanks gecompliceerde productieprocessen en Woningbouw kent kleine series vergeleken met auto-industrie Simultanious engineering

specifiek materieel per product snelle ontwikkeling van toch relatief lange ontwikkelingstijd per nieuw product. Concurrent design

nieuwe producten door efficient omgaan met informatie Woning verliest marktconformiteit bij lange ontwikkelingstijd

(Bijna) gehele productieproces uitbesteden aan Kwaliteit in woningbouw loopt terug, bouwkosten zijn te hoog Co-makers

specialistische leveranciers en ruimte bieden voor 

innovatie waardoor een hoge kwaliteit tegen lage kosten 

wordt bereikt.

Onderdelen van auto samenvoegen tot delen Communicatie en informatie tussen alle partijen verloopt Hierarchie aanbrengen in leveranciers

van auto en die in z'n geheel uitbesteden aan één moeilijk en vaak oorzaak van faalkosten

leverancier

Constante kwaliteit verbetering zodra fouten Kwaliteit in woningbouw loopt terug Co-makers en kaizen

voorkomen en uitbesteden aan specialisten (zie boven)

5 Ketenbeheer

6 Kwaliteit

1 Customer focus

2 Industrieel

3 Herkenbaarheid bij consument

4 Ontwikkelen nieuwe producten

 
 
De kracht van de auto-industrie zijn eigenschappen waarmee zij zich in positieve zin sterk 
onderscheiden van de woningbouw. Dit onderzoek zal deze eigenschappen proberen te vertalen naar 
de woningbouw en vervolgens analyseren of ze dezelfde positieve gevolgen hebben als bij de auto-
industrie het geval is. 
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33..00  DDEE  RREEFFEERREENNTTIIEEWWOONNIINNGG  
 
In dit hoofdstuk wordt behandeld welk product het best door de 
markt wordt opgenomen en derhalve het meest geschikt is om met 
het nieuwe productieproces te maken. Niet alleen de specificaties 
van de woning zelf maar ook randvoorwaarden als de oplevering 
van de woning vormen het uitgangspunt voor het vervolg van het 
afstudeeronderzoek.  

3.1 ALGEMEEN 
 

AANLEIDING 
Kracht van auto-industrie Waarom nodig in woningbouw Benodigd instrument 

Product, en productieproces afgestemd op wensen Geen relatie tussen wensen consument en product Gehele leanfilosofie, alles wat ontwikkeld wordt op basis 

consument Problematisch vanwege slechte economische omstandigheden, van de wensen van de consument

woningen verkopen slecht ondanks woning tekort

1 Customer focus

 
Zoals het bovenstaande fragment van de kern van het onderzoek aangeeft is een grote kracht van de 
auto-industrie de consumentgerichtheid. Vanuit de wensen van de klant wordt zowel product als 
productiesysteem ontwikkeld. Dit geldt niet alleen voor de auto-industrie maar voor vrijwel alle 
industrieën. Woningbouwsystemen en innovatie die gericht zijn op consumentgericht bouwen hebben 
wisselende resultaten. 
In ieder geval is de wens van de consument uitgangspunt nummer één voor dit onderzoek dus richt dit 
deel van het onderzoek zich op wat die wensen zijn. Door die wetenschap kan men in staat zijn om te 
bepalen welke onderdelen van de woning gestandaardiseerd kunnen worden en geschikt zijn voor 
industrialisatie. 
 

BEOOGD RESULTAAT 

Het eindresultaat van dit deel van het onderzoek moet antwoord kunnen geven op vragen welke 
gericht zijn op wat een woning succesvol maakt. Derhalve welke woning het laagste risico en het 
hoogste resultaat oplevert. De vragen die beantwoord dienen te worden zijn: 
 
• Wat is het gewenste woningtype, 
• Wat is de gewenste architectuur, 
• Wat is de belangrijkste prijsklasse, 
• Welke afmetingen dient de woning te hebben, 
• Welke keuzevrijheid moet de woning creëren, 
• Wat is de gewenste levertijd, 
 

METHODE ONDERZOEK 

Het onderzoek wordt vanuit drie verschillende invalshoeken gedaan, te weten; 
 
1. Kopersprofielen, opgesteld door wetenschappelijk onderzoek, hieruit kan worden opgemaakt wat 

voorkeuren zijn van consumenten.  
 
2. Verkoopcijfers woningen Dura Vermeer, hiermee wordt onderzocht hoe goed en hoe slecht 

bepaalde types woningen verkocht zijn. Van deze verkoopcijfers worden statistieken gemaakt 
waardoor, op basis van verkoopsnelheid (aantal verkochte woningen per week) en omzet 
snelheid, kan worden aangegeven waar consumenten werkelijk voor kiezen in tegenstelling tot de 
voorkeuren die zij hebben. 
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3. Ervaringen met kopers, hoe wil de klant behandeld worden, wat wil hij / zij te kiezen hebben. Dit 
wordt onderzocht op basis van interviews met makelaars die betrokken zijn bij de verkoop van 
“Dura Vermeer” woningen. 

3.2 EIGENSCHAPPEN REFERENTIEWONING 

WONINGTYPE 

 
Bij dit onderzoek wordt de woning in 4 typen onderscheiden: 
• Appartementen 
• Rij-/hoek-/drive in woning 
• 2-1 kapwoning 
• Vrijstaand 
 
De voorkeur voor een woningtype en de uiteindelijke keuze voor een woningtype van een consument 
liggen ver uit elkaar. De keuze van de consument voor een woningtype staat onder zeer grote invloed 
van de prijsklassen die aan woningtypes verbonden zijn. Men zou zelfs kunnen stellen dat het 
woningtype ondergeschikt is aan de prijs. 
Volgens enquêtes is bij alle gezinsprofielen (zie par. 1.1.4) de vrijstaande woning het populairst. Hoe 
logisch deze voorkeur ook is, het blijkt maar voor weinigen weggelegd. Van de woningen die Dura 
Vermeer produceert verkoopt de rijwoning verreweg het snelst met gemiddeld 1,34 woningen per 
week. De vrijstaande woning verkoopt met een snelheid van 0,81 woningen per week maar bezit wel 
de hoogste omzet snelheid. 
Geconcludeerd kan worden dat in werkelijkheid de rijwoning het populairst is onder consumenten 
maar zijn voorkeur wordt gestuurd door de prijs. Derhalve kan niet worden opgemaakt dat de 
consument nadrukkelijk kiest voor dit type woning.  
 
Tabel 3.1 verkoop- en omzetsnelheid rijwoning v. vrijstaand. 

 
Verkoopsnelheid Omzetsnelheid

Rij-woning 1,34 won/week 259.988 euro/week
Vrijstaand 0,81 won/week 492.917 euro/week  
 

PRIJSKLASSE 
 
 
De consument kiest wel nadrukkelijk een woning op basis van de prijs. Ook op dit aspect spreken 
theorie en praktijk elkaar tegen maar niet in een extreme mate als bij het woontype het geval is. 
Volgens onderzoek naar voorkeur naar prijsklasse is het middenklasse segment (ε200.000,- / 
ε300.000,-) het populairst. Uit verkoopcijfers van Dura Vermeer blijkt dat de basis klasse (tot 
ε200.000,-) het snelst verkoopt met 1,54 woningen per week tegenover 1,01 woningen per week die in 
de basisklasse verkocht wordt. 
Geconcludeerd kan worden dat het basisklasse segment het minst risicoloos is en een industrieel 
product past dan ook het beste in dit segment. 
 
Tabel 3.2 voorkeur voor prijsklasse. 

voorkeur ondervraagde verkoop snelheid
<E200.000,- 33% 1,54 won/week
E200.000,-/
E300.000,- 44% 1,01 won/week  
 

ARCHITECTUUR 
 
 
Architectuur bij woning bouw is in drie types te onderscheiden: 
• Traditioneel (gevelsteen, schuine kap e.d.) 
• Modern (moderne materialen, platte daken) 
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• Experimenteel (innovatieve indelingen) 
 
Over de gewenste architectuur van de woning zijn theorie en praktijk eensgezind. Uit enquêtes blijkt 
dat alle gezinsprofielen kiezen voor een traditionele architectuur. Ook uit interviews met makelaars en 
uit een analyse van de verkoopcijfers is dit op te maken. Traditionele woningen verkochten met een 
snelheid van 1,39 woningen per week tegenover 0,82 moderne woningen (experimentele woningen 
zijn niet gebouwd). Vooral de omzetsnelheid van beide typen architectuur benadrukt het verschil, 
traditioneel ε317.957,59 per week, modern ε165.712,47 per week.  
Ook als de vijf best verkopende woningen (gem. 3,5 won./week) met de vijf slechtst verkopende 
woningen.0,25 won./week) wordt vergeleken dan bezitten de vijf best verkopende een traditionele 
architectuur en de vijf slechtste voornamelijk een moderne architectuur.  
Conclusie, het ideale product bezit een traditionele architectuur. 
 

 
fig.. 3.1 voorbeelden van best verkopende woningen. 
 

 
fig. 3.2 voorbeelden van slecht verkopende woningen. 

 

AFMETINGEN 
 
 
Om de juiste afmetingen van de woning te bepalen zijn wederom de vijf best verkopende woningen 
met de vijf slechtst verkopende woningen vergeleken. Conclusie uit dit vergelijk was dat de 
gemiddelde woninggrootte van de “winners” met 156 m2 , 10 m2 hoger lag dan de “losers” met 146 m2. 
Als de uitschieters in beide categorieën werden gehaald werd dit verschil aanzienlijk minder, derhalve 
is dit geen opmerkelijk verschil te noemen. Wat wel opmerkelijk is, is dat gemiddelde woonkamer 
grootte van de “winners” met 37 m2 ook 10 m2 boven de gemiddelde woonkamer grootte van de losers 
(27 m2 ) ligt.  
Conclusie, het verschil in gemiddelde woonkamer groottes is aanzienlijk en derhalve acht ik dit als een 
oorzaak voor een geslaagd of mislukt product. 
 
Tabel 3.3 Verschil in woonkamergrootte tussen winners en losers 
Winners woonk.gr. (m2)Losers woonk.gr. (m2)Verschil

Guernsey 33,9 Erven Nijvelt 31,6
Escalona 50,8 Dragon 33,8
Carignon 35 Erven het Spijck 20,2
Corsica 33 Tuinen Arcen 19,6
Rijckholt 30,3 Beaulon 28,3
Gemiddeld 37 27 10  
 

KEUZEVRIJHEID 
 
 
De mate van keuzevrijheid die een consument wil hebben is moeilijk in cijfers uit te drukken en te 
onderzoeken. Hier gaat het om ervaringen die de projectontwikkelingsafdeling van Dura Vermeer en 
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Makelaars met consumenten hebben. Die ervaringen leren dat kopers vooral keuzes willen maken 
voor wat betreft de invulling van keukens en badkamers, eventueel uitbouwen. 

LEVERTIJD 
 
 
Voor woningen is een maximale levertijd maar ook een minimale levertijd van toepassing. Uit 
interviews met makelaars is gebleken dat een levertijd van langer dan een jaar kopers afschrikt en 
doet afhaken. Een lange levertijd van meer dan een jaar geeft een koper teveel onzekerheid over de 
marktomstandigheden waarin hij dan zijn huidige woning zal moeten verkopen. 
Het verkopen van de huidige woning speelt ook een rol in de minimale levertijd van een woning. 
Aangezien de gemiddelde verkooptijd van een woning 3 tot 4 maanden bedraagt hoeft een koper niet 
eerder over zijn nieuwe woning te beschikken dan na deze termijn, het bezit van twee huizen op een 
bepaald moment is lastig.  
Conclusie, de levertijd van een woning behoort te liggen tussen 4 en 12 maanden maar mede vanuit 
een marketingperspectief hoort deze dichter te liggen bij 4 maanden dan bij 12. 

3.3  INVLOED GEMEENTEN 
 
Bij het onderzoek hoe de referentiewoning er uitziet hoort ook de vraag in hoeverre het mogelijk is 
deze toe te passen. De meest storende factor hierin zijn gemeenten. Gemeenten stellen voorwaarden 
bij het ontwikkelen van woningen, deze zijn o.a.: 
• Architectuur van woning 
• Passendheid in stedenbouwkundig plan 
• Minimale beukmaat 
• Prijsklasse 
 
Ondanks deze voorwaarden blijven er een paar aspecten over die onaangetast blijven door de invloed 
van gemeenten deze zijn: 
• Afmetingen van woning en vooral woonkamer. 
• Keuze vrijheid in inrichting badkamer en keuken. 
• Levertijd 
 
Aan deze eigenschappen van het ideale product dient dan ook extra aandacht geschonken te worden 
bij de verdere ontwikkeling van het productieproces in het kader van standaardisatie. 
 
Gemeenten drukken ook een grote stempel op de verkoopprijs van woningen met hun grondquota, 
deze varieert per prijsklasse maar ligt gemiddeld ongeveer tussen tien en vijftig procent van de 
bouwkosten of VON prijs. Het loont derhalve om de productiekosten te verlagen om een voorsprong te 
behalen op concurrerende bouwbedrijven. 
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3.4 CONCLUSIE 
 
Het onderscheid tussen woningen die goed verkopen en woningen die slecht verkopen is zeer goed 
aanwijs baar. Een analyse van goed verkopende woningen van Dura Bouw Houten levert het 
volgende beeld op: 
  
woningtype:  Rijwoning* (onder grote invloed van prijs)  
prijsklasse:  + ε200.000,-* v.o.n. 
architectuur:  Traditioneel* 
afmetingen 
woning:   150-160 m2 
woonkamer:  35-40 m2 
keuzevrijheid:  In inrichting badkamers 
   In inrichting keuken 
levertijd:  3-5 maanden 
 
De bovenstaande gegevens van de “referentie woning” zijn te gebruiken als vuistregel voor het 
ontwikkelen van een consument gericht product en hiermee kan gezocht worden naar standaardisatie. 
 

3.5 SAMENVATTING 
 
Van uit het kader consumentgericht bouwen wordt in de hoofdstuk onderzocht of er eigenschappen 
van een woning zijn die het vershil maken tussen een goed verkopen product en een slecht 
verkopend product. De reden voor dit onderzoek is tweeledig. 
Ten eerste is het altijd belangrijk om een product te produceren waar vraag naar is en dat geldt in het 
bijzonder als productieproces verder wordt geïndustrialiseerd. Ten tweede is het belangrijk om te 
bepalen welke elementen van de woning gestandaardiseerd kunnen worden en welke niet. 
 
Middels een analyse van de verkoopcijfers van Dura Bouw Houten kwam naar boven dat de woningen 
die het snelst verkochten rijwoningen zijn, + ε200.000,- kosten en een traditionele architectuur 
bezitten. Een vergelijk tussen de best verkopende en slechts verkopende woningen bevestigt en laat 
tevens zien dat het verschil in woonkamer grootte ook bepalend is. 
Een andere consumentgerichte eigenschap van een woning is de levertijd welke drie tot vijf maanden 
mag duren. 
 
Geconcludeerd kan worden dat een woning inderdaad succesfactoren bezit welke als vuistregel bij het 
ontwikkelen van nieuwe woningen gehanteerd kan worden. 
 

(* afhankelijk van voorwaarden gemeenten) 
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44..00  TTEECCHHNNIISSCCHHEE  UUIITTWWEERRKKIINNGG  PPRROODDUUCCTT                          
 
Met de definitie van de referentie woning uit het vorige hoofdstuk is het nu 
mogelijk om de technische uitwerking van het product te bepalen. In dit 
hoofdstuk wordt het product ontleed in componenten die bruikbaar zijn voor 
industrialisatie. Standaardisatie wordt gezocht waar dat mogelijk is. 

4.1 ALGEMEEN 
 

AANLEIDING 

 
Kracht van auto-industrie Waarom nodig in woningbouw Benodigd instrument 

Industrieel produceren mede door afkaderen Bij industrialisatie treed massaproductie op, consumentgerichte Standaardisatie toepassen waar dat mogelijk is

keuzevrijheid is de consumentgerichtheid groot productie vaak traditioneel

Industrialisatie noodzakelijk vanwege daling arbeidskracht en

, procesbeheersing en kostenreductie

2 Industrieel

 
Een sterke eigenschap van de auto-industrie is het samenstellen van het product in element groepen 
waardoor men enerzijds seriematig kan produceren en anderzijds keuzevrijheid inbrengen op 
elementen waar dat nodig is. Aangezien in het vervolg van het onderzoek gekeken wordt naar de 
mogelijkheden om een huis op dezelfde wijze te produceren als een auto, dient een huis ook op 
dezelfde wijze ontleed te worden in componenten Welke complete componenten (prefab elementen) 
van de woning uitbesteed kunnen worden, wordt in dit hoofdstuk geanalyseerd. 
 

BEOOGD RESULTAAT 

Het resultaat van dit deel van het onderzoek is opdeling van de ideale woning in zelfstandige 
elementen in de categorieën: 
 
• Vaste elementen. 
• Variabele en keuze gevoelige elementen. 
• Serie afhankelijke elementen. 
 

METHODE ONDERZOEK 

Het ontleden van het product, de woning, gebeurt aan de hand van het voorbeeld van een auto 
aangezien in een later stadium ook het productieproces van een auto wordt gehanteerd. De kennis 
over de samenstelling van een auto is ontleend aan literatuur en aan een interview met een 
werknemer van de afdeling engineering van Nedcar.  
De kennis over de benodigde keuze mogelijkheden voor consumenten in de woningbouw is ontleend 
aan de afdeling projectontwikkeling van Dura Bouw Houten. 
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 4.2 ANALYSE SAMENSTELLING WONING 
 

DE AUTO EN DE WONING 

Het referentieobject is uiteraard een auto. Het gaat hier om een model waarvan wordt aangenomen 
dat middels marktanalyses ontdekt is dat dit model goed wordt opgenomen door de markt. Het gaat 
hier om een gemiddelde sedan. 
 

 
 

 
 
 
Figuur 4.4 is een schematische weergave van het ideale product als gedefinieerd in het voorgaande 
hoofdstuk. Het gaat hierbij voornamelijk om de afmetingen en niet om het uiterlijk van de woning. Het 
uiterlijk kan per serie woningen afzonderlijk worden bepaald met een voorkeur voor een traditionele 
architectuur. 
 

 
fig. 4.4 Schematische (en transparante) weergave ideale woning 

 

VASTE ELEMENTEN 

Met de vaste elementen van beide type producten wordt bedoeld de elementen die niet onder invloed 
staan van andere architectuur / design en keuzes van de consument. Deze elementen zijn uitermate 
geschikt voor standaardisatie en vormen meestal de basis voor een nieuw ontwerp. 
 
Te beginnen bij de auto. In de auto-industrie wordt voor heel veel modellen gebruik gemaakt van 
hetzelfde onderstel. Het onderstel vormt het startpunt van het ontwerp voor een nieuw model. Het 
onderstel kan in lengte variëren waardoor voor verschillende groottes van modellen nog steeds 
hetzelfde onderstel toepasbaar is. Uit een gesprek met Nedcar kwam naar voren dat iedere 
autofabrikant die niet gebruik maakt van één onderstel voor meerdere types geen kans op overleven 
heeft. 
 
Het tweede vaste element van de auto is de motor. De motor kan nog wel eens variëren per grootte 
van de auto, desalniettemin gaat het meestal om kleine wijzigingen per model en daarom wordt de 
motor in dit vergelijk aangemerkt als een vast element. 
 

fig. 4.3 Referentie object, gemiddelde sedan 
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fig. 2.5 vaste elementen van een auto 

 
Bij een woning zijn twee elementen gevonden die een vast karakter hebben. Ten eerste het 
“onderstel” van de woning ofwel de fundering. De fundering is een terugkerend element dat 
voornamelijk afhankelijk is van de totale afmeting van de woning. Aangezien de totale afmeting van de 
woning al is vastgesteld kan dit een vast element worden dat voor veel woningen toepasbaar is. 
 
Het tweede onverstoorbare en te standaardiseren element is de meterkast. Toch vormt een meterkast 
nog vaak een probleem in de bouw van een woning en dan met name voor de verticale doorvoer van 
leidingen. De meterkast kan aangemerkt worden als een zelfstandige unit de geprefabriceerd zou 
moeten kunnen worden. 
 

 
fig. 46 vaste elementen van een woning 

 

Het gehele casco van de woning zou men ook kunnen opmerken als een vast element van de woning, 
zeker nadat met onderzoek is bepaald welke afmeting deze moet hebben ten einde een goed lopend 
product op te leveren. Het casco is alleen niet te typeren als een unit en logistiek ook niet op die wijze 
te benaderen. Het vormt een aparte bouwstroom binnen de productie. De vaste elementen van het 
casco zijn de volgende: 

Vaste elementen 

2 

1 

1 Motor 
2 Onderstel 

Vaste elementen 

2 

1 

1     Meterkast 
2     Fundering 
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fig. 4.7 vaste elementen casco 

 

VARIABELE ELEMENTEN 

Variabele elementen zijn de onderdelen van het product die qua uitvoering onder invloed staan van de 
wensen van de consument, niet qua formaat. Een manier om die wensen van de klant te beheersen is 
om van deze variabele elementen ook zelfstandige elementen te maken waarvan het formaat wel 
gestandaardiseerd kan worden en die de assemblage van het product nauwelijks kunnen verstoren. In 
het vorige hoofdstuk, waar is ingegaan op de algemene wensen van de klant, is geprobeerd om de 
wensen van de klant naar die zelfstandige elementen te leiden.  
 
Die zelfstandige elementen worden in de auto-industrie allemaal uitbesteed aan leveranciers 
simpelweg omdat zij het specialisme hebben en de kwaliteit kunnen bieden die noodzakelijk is. Een 
autofabrikant maakt alleen het onderstel, en de carrosorie zelf, de rest wordt door leveranciers 
gemaakt. 
De variabele elementen in een auto zijn samen te vatten onder het interieur van de auto, het 
dashboard, de stoelen en overige bekleding. 
 

       
 

fig. 4.8 variabele elementen van een auto 
 

Bij een woning zijn vier variabele elementen gevonden die geschikt zijn voor keuzemogelijkheden van 
de consument. Ten eerste de sanitaire elementen, de badkamer en het toilet op de begane grond. 
Hier kan een consument kiezen voor andere sanitaire toestellen en tegels. Ook voor het inrichten van 
de keuken willen consumenten zelf keuzes maken. De keuken dient daarom in het vervolg als één 
grote zelfstandige unit behandelt te worden. Als laatste is er variatie in het dak aan te brengen 
(dakramen, dakkapellen e.d.) 

Variabele elementen 

2 

1 
1    Dashboard 
2    Stoelen 

Vaste elementen casco 

2 

1 

1     B.G. vloer 
2 1e verd. Vloer 
3 2e verd. Vloer 
4 Won. Scheidende 

wand 

3 

4 
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fig. 4.9 variabele elementen van een woning 

 

 

SERIE AFHANKELIJKE ELEMENTEN 

De serieafhankelijke elementen staan niet onder invloed van de keuzes van de consument maar wel 
van de architect. Het toepassen van meerdere series voorkomt eentonigheid en houdt het product 
marktconform. Zowel voor de auto als voor de woning gaat het hierbij voornamelijk om het ontwerp. 
 

 
fig.. 4.10 serieafhankelijke elementen van een auto 

 

 
fig. 4.11 serieafhankelijke elementen van een woning 

 
Ook op het casco zijn serieafhankelijke elementen van toepassing. Ondanks het feit dat de indeling in 
grote lijnen is vastgelegd kan deze nog wel eens per serie variëren. Ook de daklijn en de voorgevel 
veranderen met de toepassing van een ander traditioneel ontwerp. 
 

Variabele elementen 

2 

1 
1     Dak 
2     Badkamer 
3     Keuken 
4     Toilet B.G. 

3 

4 

Serie afh. elementen 
1 

1     Carrossorie 

Serie afh. elementen 

1 

1     Gevel 
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fig. 4.12 serie afhankelijke elementen casco 

 
Opvallend is dat de binnenwanden van de gevels en de buitenwanden dus behoren tot de 
serieafhankelijke elementen. Dit is des te meer een reden om deze twee elementen van de woning 
samen te voegen met als consequentie beide samen produceren en assembleren. 

Serie afhankelijke elementen casco 

2 

1 
1     Daklijn 
2     Binnenwanden 
3     Voorgevel 

3 
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4.3  DE ELEMENTEN IN DE PRAKTIJK 
 
 
Nu het huis is verdeeld in drie verschillende elementcategorieën (vast, variabel, serieafhankelijk) 
wordt het belangrijk om te inventariseren welke elementen hiertoe behoren. In deze inventarisatie is 
de volgende structuur aangebracht namelijk 1. Het ontwerp van een element, 2. Beschrijving van de 
noodzakelijke eigenschappen, 3. In welke vorm bestaan deze elementen (al)  4. Hoe worden ze 
geproduceerd. Tevens worden de kosten gecalculeerd. 
De kosten van een element zullen worden vergeleken met de kosten van traditionele vervaardiging 
waarna de conclusie kan worden getrokken of hier al winst te behalen is.   
 
Het aanleggen van installaties (GWE en telecom toestellen, leidingen en bekabeling) is een aspect 
van het bouwproces dat veel arbeid en kosten met zich mee brengt (10-15% van de bouwsom). 
Tevens dienen deze voorzieningen altijd gemonteerd 
op of verwerkt in overige elementen van de woning te 
worden. Deze combinatie maakt het aantrekkelijk om 
alle installatievoorzieningen tijdens de prefabricage 
van elementen te verwerken. De verwerking in de 
vaste elementen van de woning hebben hierbij de 
voorkeur omdat deze het meest gestandaardiseerd 
zijn.  
Helaas moeten gasleidingen bereikbaar blijven dus 
deze kunnen niet op deze manier verwerkt worden.  
Het aansturen van installatiebedrijven wordt hiermee 
grotendeels verplaatst naar de “elementen leverancier” hetgeen ook afkomstig is uit de auto-industrie 
(zie pag. 34 “rapportage capita selecta”).   
Per element zal worden aangegeven welke relatie het heeft met installaties en wat hier mee gedaan 
kan worden. 
 

VASTE ELEMENTEN 

 
Fundering 

 
Eigenschappen 

 
Materiaal:  Beton en betonstaal 
Producenten: Vroom,  De Ringvaart, IJsselmeer 

beton 
Kosten prefab:  + ε 1700,- 
Kosten traditioneel: + ε 2500,- 
 
De fundering is in principe het meest vaste element van 
de woning mits ieder nieuw type woning wordt ontworpen 
op basis van dezelfde grondvlakoppervlakten. De 
afmetingen van het grondvlak van de afgebeelde 
fundering zijn 7,1 x 8,1 m1. Op deze afmeting past de 
“referentie woning”.  
Ondanks het feit dat de fundering een vast element is, zou 
dit element een hoge flexibiliteit kunnen halen omdat het variëren in lengte van balken redelijk 
eenvoudig is. Hierdoor kan het toepasbaar zijn voor alle woningen met verschillende afmetingen.  
Een storend element in de repeterende eigenschap van de fundering is het wel of niet onderheien dat 
per regio kan verschillen. Het heien is een fase die niet meegenomen kan worden in het gehele 
industriële productieproces. De prefab funderingsbalken dienen dus wel de eigenschap te hebben dat 
ze zowel op palen als op staal kunnen worden opgelegd. 
 

 
fig. 4.14 prefab fundering 

 
fig. 4.13 situering leidingen 
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De productie 

 
De productie van prefab funderingsbalken geschiedt in Nederland op een hoog industrieel niveau. De 
fabriek die ik bezocht heb (De Ringvaart, Hillegom) hanteert een cyclisch proces waarbij ment 
constant balken kan produceren. Ook haalt hun productiesysteem een hoge flexibiliteit als het gaat om 
het afwisselen van balklengtes, balkuitvoeringen en zelfs balken voor verschillende projecten worden 
naast elkaar geproduceerd. 
Just in time leveren vanaf “lopende band” naar assemblage op de bouwplaats is bij dit product niet 
mogelijk vanwege de noodzakelijke verhardingstijd van achtentwintig dagen na stort. Deze periode 
blijven de balken bij de fabriek. 
De balken kunnen geassembleerd worden  met een snelheid van 20 tot 25 woningen per dag.  
 
Relatie met installaties 

 
Aangezien alle leidingen via de vaste elementen lopen is het ook het meest voor de hand liggende dat 
alle tappunten (wandcontactdozen en kranen e.d.) ook in de vaste elementen worden aangebracht. In 
dit geval zullen de tappunten worden aangebracht in woningscheidende wanden (zie fig. 2.11). Er 
dient dus een verbinding tot stand te komen vanaf de meterkast naar die wanden. De fundering komt 
niet in de buurt van de meterkast aangezien deze zich centraal in het huis bevindt en de fundering aan 
de buitenzijden. Hierdoor is dit niet het aangewezen middel om die verbinding te creëren. Bij het 
ontwerp van de  fundering dient men wel rekening te houden met eventuele sparingen voor riolering. 
 
Meterkast 

 
Eigenschappen 

 
Materiaal:  Hout / kunststof, GWE installaties 
Producent: Holec 
Kosten:  ? 
 
De meterkast van de woning is een gecompliceerd element. 
Een prefab meterkast moet het productieproces op twee 
manieren eenvoudiger maken. Ten eerste op het gebied van 
leiding sparingen. De prefab meterkast zou heel goed 
gecombineerd kunnen worden met een schacht voor 
standleiding e.d. Een prefab schacht voorkomt een intensieve 
maatvoering voor sparingen tijdens het productieproces. Ten 
tweede moet een prefab meterkast een element zijn dat zich 
makkelijk laat aansluiten op de voorbereidingen van het 
energiebedrijf en op de reeds aanwezige leidingen en 
bekabelen in de woning.  
 
De productie 

 
Het prefabriceren van een meterkast is technisch heel goed mogelijk echter er spelen andere factoren 
die dat in de weg staan. In de meterkast komen drie partijen samen; stroom, gas en water. Ondanks 
de privatisering van energiebedrijven (voormalige nutsbedrijven) houden de netwerkbedrijven 
(afgesplitst onderdeel van het energiebedrijf verantwoordelijk voor het aansluiten van woningen op het 
energie netwerk) hun concessie per regio om woningen op het netwerk aan te sluiten. Vanwege hun 
monopoliepositie en dus gebrek aan concurrentie, hanteren ze eigen tarieven en is de drang niet groot 
om aansluiting te zoeken in een industrieel en kostenbesparend proces.  
Wat wel mogelijk is, is om de behuizing te prefabriceren en daarin de standaard sparingen 
aanbrengen (op basis van NEN 2768) waar men het leidingwerk van de rest van het huis al op 
aangesloten heeft. Op deze manier kan men de netwerkbedrijven toch sturen. De grondplaat van de 
meterkast wordt al ontworpen volgens dit principe en kan derhalve al tijdens de stort van de 
kanaalplaatvloeren worden meegenomen. 
 
Relatie met installaties 

 
De relatie tussen dit element en installaties is duidelijk. Het is niet de vraag hoe dit element rekening 
kan houden met leidingen maar het is de vraag hoe leidingen rekening kunnen houden met dit 

 
fig. 4.15 prefab meterkast 
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element. Een trend die bij keukens zichtbaar wordt is dat het een eigen “groep” heeft die zich niet 
meer in de meterkast bevindt maar in de keuken zelf, een decentralisatie van de meterkast. Vanaf 
deze lokale meterkast wordt stroom gedistribueerd naar lokale stopcontacten. Door dit principe gaat er 
één leiding vanuit de meterkast naar de keuken in plaats van bijvoorbeeld tien. Dit verschijnsel kan 
een oplossing bieden voor een andere trend, het steeds groter wordende ruimtegebrek in meterkasten 
vanwege de groeiende hoeveelheid (huishoudelijke)apparatuur in de woning. 
 
 
 
Casco 

 
Eigenschappen 

 
Materiaal:  Beton, prefab wanden, kanaalplaatvloeren 
Producenten:  VBI, Dycore, Betonson, Heembeton, IBC e.a. 
Kosten prefab:  + ε 15.000,- / ε 20.000,- 
Kosten traditioneel: + ε 15.500,-  
 
Bovenstaand is een standaard uitvoering van een prefab betonnen casco afgebeeld. Het grootste 
knelpunt voor een casco is het transport. Ten eerste hebben de elementen grote afmetingen, ten 
tweede hebben ze een groot gewicht. Deze eigenschappen maken het casco niet tot een logistiek 
handzaam element. Verder is gekozen voor de toepassing van kanaalplaatvloeren vanwege het feit 
dat er niet meer gestort hoeft te worden en de grote overspanning die hiermee mogelijk is. 
 
De productie 

 
Fabrikanten van prefab casco’s zijn al redelijk ver in het verwerken van leidingen in hun elementen. Zo 
verwerkt Heembeton reeds leidingen in de vloeren voor mechanische ventilatie. Elektra leidingen en 
dozen worden met grote regelmaat al in wanden verwerkt echter zonder bedrading. Waterleidingen 
zijn mogelijk maar het wordt niet veel toegepast. 
Ondanks het feit dat het casco te beschouwen is als een vast en standaard element van de woning, 
worden deze nu seriematig gefabriceerd. Met een voorbereidingstijd van 14 weken per serie is dit niet 
flexibel te noemen 
 
Relatie met installaties 

 
De kanaalplaatvloer zorgt voor de distributie vanuit de meterkast richting de aftappunten in de 
woningscheidende wanden. De eerder genoemde grondplaat van de meterkast kan in de stort worden 
meegenomen. 

 
fig. 4.16begane grond vloer 

  
fig. 4.17 verdieping element 
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VARIABELE ELEMENTEN 

 
Prefab badkamer unit 

Eigenschappen 

 
Materiaal: Lichte beton, ceramische tegels, 

ceramische sanitaire toestellen. 
Producenten: Sterchele s.p.a. (Italië), Plantech Bad- und 

Modulsysteme GMBH (Duitsland) 
Kosten prefab:  ε 4500,- / ε 6000,- 
Kosten traditioneel: + ε 3200,- 
 
Waarschijnlijk één van de meest uitdagende elementen van de 
woning, de badkamer. De prefab badkamer unit moet flexibel zijn in 
indeling (welke toestellen toepassen) en uitvoering (tegels en 
overige afwerking). In figuur 4.18 wordt een beeld gegeven op 
welke verschillende wijze een badkamer indeelbaar moet zijn voor 
de consument. Prefab badkamers worden voornamelijk toegepast in kantoren, hotels en 
studentenhuisvesting. De woningbouw is totnogtoe geen succes vanwege het lage repeterende 
karakter. 
Een ander nadeel van de prefab badkamer unit is het feit dat de productie er van alleen maar buiten 
Nederland geschiedt. De logistieke problemen kunnen dus de planningstechnische voordelen 
bedreigen. 
 
 
Relatie met installaties 

 
De grote kracht van de prefab badkamer moet zijn dat, ondanks de vele sanitaire toestellen in één 
ruimte, het één aansluitpunt heeft met de overige aan- en afvoer van de woning. Bij het ontwerp van 
de woning kan men dus het beste de badkamer plaatsen naast de eerder genoemde prefab schacht. 
 
Prefab toilet unit 
 
Eigenschappen 

 
Materiaal: Lichte beton, ceramische tegels, 

ceramische sanitaire toestellen. 
Producent: Plantech Bad- und Modulsysteme GMBH 

(Duitsland) 
 
Kosten prefab:  + ε 2000,- 
Kosten traditioneel: + ε 1200,- 
 

 
fig. 4.18 prefab badkamer unit in verschillende uitvoeringen 

 
Fig. 4.19 assemblage badkamerunit 

 
fig. 4.20 prefab toilet 
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Voor het prefab toilet geldt hetzelfde als voor de prefab badkamer met dien verschil dat de indeling 
van het toilet ongewijzigd kan blijven. 
 
Prefab keuken 
 
Eigenschappen 

 
Materiaal: Plaatmateriaal, ceramische producten, kooktoestel 
Producenten:  Bruynzeel, Siematic, e.a. 
Kosten prefab:  + ε 1000,- 
Kosten traditioneel: + ε 1000,- 
 
Keukens worden alleen maar prefab geleverd en het installeren er 
van is geen knelpunt in het bouwproces. Derhalve is de noodzaak 
om dit product nog verder te industrialiseren niet zo groot. Het 
tegelwerk in de keuken moet wel geprefabriceerd worden wil het 
geen bedreiging voor de planning vormen. Te denken valt aan 
betegelde panelen voor zowel wanden als vloeren. 
 
Relatie met installaties 

 
De keuken moet een “plug and play” karakter (aansluiten en 
spelen) hebben. Zoals al eerder vermeld kan dit doormiddel van 
een gedecentraliseerde meterkast.  
 
Dak element 
 
Eigenschappen 

 
Materiaal: geïsoleerde dakplaat, pannen, overige accessoires. 
Producenten:  Unidek, Opstalan 
Kosten prefab:  + ε 3300,- 
Kosten traditioneel: + ε 6000,- 
 
Het dak kent een aantal keuze mogelijkheden voor de consument. Ten eerste een compleet dicht dak, 
ten tweede een dak met aan weerszijde een dakraam en tot slot het dak met aan weerszijde een 
dakkapel. Om deze keuzemogelijkheden mogelijk te maken wordt ook het dak opgedeeld in vast en 
variabele elementen. Het dak bestaat daardoor in dit geval uit twee 
scharnierende dakelementen die op ieder huis, uit dezelfde serie, wordt 
toegepast. Daarnaast wordt een scharnierend dakelement toegepast met de 
eerder genoemde opties. Op iedere woning kan dus alleen dit element 
verschillen. Op deze wijze wordt de seriematigheid verhoogd en de 
keuzevrijheid behouden. 
 
De productie 

 
De fabricage van dakelementen gebeurt grotendeels per serie woningen en 
dit komt overeen met de categorie “serie afhankelijke elementen” waarin dit 
element geplaatst is. Vooraf wordt een kap ontworpen en uitgetekend, 
vervolgens worden alle materialen besteld en daarna kan men overgaan op 
de productie. De firma Opstallan maakt gebruik van twee productielijnen; 
een maatwerkproductielijn waarbij overal in het element accessoires als 
dakramen e.d. geplaatst kunnen worden, en een massaproductielijn waar 
men non-stop strekkende meters dakelementen produceert.  
Het voordeel van de maatwerkproductie is dat het heel flexibel is, het 
nadeel is dat men per serie woningen produceert en elke serie behoeft een 
zeer lange voorbereidingstijd (+ 8  weken). Het voordeel van de 
massaproductielijn is dat het geen voorbereidingstijd behoeft en continu (ook just in time) geleverd 
kan worden. Het nadeel van de massaproductie is dat het niet flexibel is in termen van het monteren 
van een dakraam. Het dak opbouwen uit een combinatie van de twee producten kan ook de beide 
voordelen combineren. 

 
fig. 4.21 prefab keuken 

 

 
fig. 4.22 dak elementen 
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Relatie met installaties 

 
Het dak is geen element waarin installatievoorzieningen een grote rol speelt. Te denken valt aan 
verlichting en hiervoor kan de voorbereiding reeds in de productie worden aangebracht. 
 

SERIEAFHANKELIJKE ELEMENTEN 

 
Gevels 
 
Eigenschappen 

 
Materiaal:  Beton, metselwerk, hout (kozijnen), glas 
Producenten:  Sterk bouwelementen (IBC) 
Kosten prefab:  + ε 17.000,- 
Kosten traditioneel: + ε 13.000,- 
 
Op de afbeelding zijn de prefab gevelelementen gedeeld in 
verdiepingshoge elementen. Het is verleidelijk om complete gevels 
te ontwikkelen echter logistiek is dit niet verantwoord vanwege het 
feit dat een vrachtwagen niet hoger mag zijn dan 3,6 meter.  
 
De productie 

 
De prefab gevelelementen worden geleverd in globale afmetingen die zijn aangegeven op figuur 4.23. 
De productie gebeurt uiteraard seriematig en bij de fabriek die ik bezocht heb (Sterk bouwelementen) 
redelijk handmatig. Deze handmatigheid brengt ook een 
hoge mate van flexibiliteit met zich mee voor wat betreft de 
samenstelling van de gevel (kozijnen e.d.) en de toe te 
passen gevelsteen. De voorbereiding voor een nieuwe serie 
betreft +6 weken. Éénmaal in productie worden er per dag 
zestien gevelelementen geproduceerd, dat is ongeveer drie 
tot vier woningen per dag. 
De kozijnen kunnen compleet geleverd worden, met 
beglazing en al. De elementen bestaan uit een buitenschil 
van gevelsteen en worden afgestort met een binnenschil van 
beton. In deze binnenschil is het vroegtijdig aanbrengen van leidingen mogelijk.  
Opvallend was de hoge esthetische kwaliteit van de elementen. Ze zijn toepasbaar op moderne en 
traditionele huizen. Er dient rekening gehouden te worden met de horizontale aansluiting van de 
elementen onderling. Dit geschiedt door het ter plaatse toepassen van een donkere steen of terug 
liggend steen.  
  
 
Relatie met installaties en andere componenten 

 
De binnenspouwbladen zullen worden uitgerust met wandcontactdozen en dus het bijbehorende 
leidingwerk.  
Het prefabriceren van gevelelementen betekent dat veel elementen afkomstig van andere leveranciers 
ook verwerkt zullen worden bij de gevelfabrikant. De organisatie hiervan zal derhalve ook worden 
uitbesteed. 
  
Binnenwanden 

 
Eigenschappen 

 
Materiaal:  Lichtbeton 
Producenten:  Betonson, Alvon, IBC e.a. 
Kosten prefab:  + ε 3000,- 
Kosten traditioneel: + ε 4200,- 
 

 
fig. 4.23 prefab gevelelementen 

 

 
fig. 4.24 mogelijkheid met prefab elementen 
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Binnenwanden in de woningbouw worden voornamelijk gemaakt met 
beton (prefab of gegoten) of kalkzandsteen. Kalkzandsteen is een ideaal 
product vanwege de snelle montage en laag gewicht. Het is echter niet 
mogelijk om met kalkzandsteen complete wanden te fabriceren. 
Daarnaast is het ook niet mogelijk om leidingen in te brengen tijdens het 
productieproces, deze zullen altijd achteraf worden in gefreesd. Beton 
heeft deze eigenschappen wel echter het hoge gewicht is een nadeel. 
Lichtbeton is een product dat steeds populairder wordt, het heeft ook 
een hoge sterkte, is leverbaar in dezelfde elementen en heeft hetzelfde 
fabricage proces met de bijbehorende mogelijkheden voor het 
aanbrengen van leidingen. Het verschil met normale beton is het lagere 
gewicht en de lagere kosten (normaal beton: ε94,-/m2, lichtbeton: ε45,-
/m2). 
Derhalve is lichtbeton een interessante optie. 
 
Relatie met installaties 

 
Wandcontactdozen en leidingen kunnen in het prefabricage proces worden aangebracht. 
 
Dak 
 
Materiaal:  Beton 
Producent:  Betonson, Alvon, IBC e.a. 
Kosten prefab:  + ε 2000,- 
Kosten traditioneel: + ε 1200,- 
 
Het dak is al eerder voorbij gekomen bij de variabele elementen maar 
toen betrof het de dakelementen. Het serieafhankelijke element van 
het dak zijn de woningscheidende wanden. Hiervoor geldt hetzelfde als 
voor de binnenwanden waarbij kalkzandsteen een goed materiaal is maar in prefabricage tekort 
schiet. Daarom is ook bij deze wanden gekozen voor beton. 
 
Relatie met installaties 

 
Wandcontactdozen en leidingen kunnen in het prefabricage proces worden aangebracht. 

 
fig. 4.25 prefab wanden 

 

 
fig. 4.26 dak 
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SAMENSTELLING 

 
Het ideaalbeeld is dat alle elementen op eenvoudige wijze geassembleerd kunnen worden zoals hier 
schematisch is afgebeeld 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KOSTEN VERGELIJK TRADITIONEEL EN PREFAB BOUWEN 

 
De vergelijking tussen de bouwsom van een woning (inclusief algemene bouwplaatskosten, algemene 
kosten en winst en risico) geproduceerd met een traditioneel productieproces en een prefab 
productieproces levert het volgende beeld op: 
 
Bouwsom traditioneel productieproces:  ε 64.700,00 
Bouwsom prefabriceert productieproces: ε 66.550,00  
 
Ondanks dat het verschil marginaal is, geeft deze vergelijking wel aan dat kostentechnisch geen 
voordeel te behalen is met  een prefab productieproces ten minste als het hier zou gaan om 
stuksproductie.  
Om toch het kostenniveau van het traditionele bouwproces of een ander gewenst kosten niveau te 
halen zal men prijsafspraken moeten maken met onderaannemers en leveranciers. Hierbij kan men 
onderscheid maken tussen de leveranciers behorende tot de vaste, seriematige of variabele 
elementen groepen. Op de vaste elementen kunnen scherpere prijsafspraken gemaakt worden dan op 
de variabele omdat hier grotere schaalvoordelen voor een leverancier mogelijk zijn. In hoofdstuk 7 
wordt dieper ingegaan hoe deze afspraken tot stand komen en wat ze inhouden. 

 

 

 

1. Prefab 
badkamer-
unit 

1 

1 
2 

3 

1. Meterkast 
2. Keuken 
3. toilet 

Fig. 4.27 Samenstelling ideale woning 
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4.4 CONCLUSIE  
 
Dit deel van het onderzoek levert twee belangrijke conclusies op. Ten eerste kan geconcludeerd 
worden dat een huis op dezelfde wijze ontleed kan worden als een auto ingedeeld zonder dat dit ten 
koste gaat van het consumentgerichte van de woning. De elementen groepen die hierbij moeten 
worden onderscheiden zijn; 
• Vaste elementen, staan niet onder invloed van serie of consument. 
• Serieafhankelijke elementen, staan wel onder invloed van serie, niet van consument. 
• Variabele elementen, staan niet onder invloed van serie, alleen invulling onder invloed van 

consument, formaat niet. 
 
De tweede belangrijke conclusie is dat de (prefab) onderdelen, waarmee het nieuwe product 
geassembleerd moet worden, met uitzondering van de variabele elementen geproduceerd kunnen 
worden in Nederland. 
Hierbij dienen de volgende opmerkingen gemaakt te worden; 
• Het materieel van de prefab-leveranciers is voldoende flexibel om verschillende onderdelen te 

fabriceren. 
• De productie vergt veel voorbereiding, acht tot veertien weken. 
• Leidingen en bekabeling integreren in de elementen is mogelijk. 
• Kostentechnisch valt er vooralsnog geen voordeel te behalen uit een prefab bouwsysteem. 
 

4.5 SAMENVATTING 
 
Een sterke eigenschap van de auto-industrie is het samenstellen van het product in element groepen 
waardoor men enerzijds seriematig kan produceren en anderzijds keuzevrijheid inbrengen op 
elementen waar dat nodig is. Aangezien in het vervolg van het onderzoek gekeken wordt naar de 
mogelijkheden om een huis op dezelfde wijze te produceren als een auto, dient een huis ook op 
dezelfde wijze ontleed te worden in componenten. Is dit mogelijk? 
 
De componenten worden in dit onderzoek verzameld onder; vaste elementen, serieafhankelijke 
elementen en variabele elementen, vergelijkbaar met de elementengroepen van een auto. Mede met 
behulp van de referentie woning kan worden vastgesteld dat fundering, casco van bouwlaag één twee 
en de meterkast behoren tot de vaste elementen van een woning. De gevel, de binnenwanden en het 
dak behoren tot de serieafhankelijke elementen. De badkamer, het toilet en de keuken behoren tot de 
variabele elementen. 
Het nieuwe bouwsysteem is een prefab bouwsysteem waardoor al kan worden vastgesteld dat veel, 
zo niet alle, elementen geproduceerd zullen worden door externe partijen. Een verkenning naar die 
leveranciers laat zien dat vrijwel alle elementen in Nederland geproduceerd worden met uitzondering 
van de prefab badkamers. Tevens is de flexibiliteit van de leveranciers hoog te noemen op het gebied 
van materieel. 
 
Conclusie van dit deel van het onderzoek is dat een huis zich vrij gemakkelijk laat ontleden op 
dezelfde wijze als een auto is te ontleden. Tevens kan worden geconcludeerd dat de Nederlandse 
toelevering voldoende mogelijkheden biedt om huizen geheel te prefabriceren. 
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55..00  DDEE  BBEENNOODDIIGGDDEE  OORRGGAANNIISSAATTIIEE  
 
In dit hoofdstuk zal voor het eerst in het praktische deel van 
het onderzoek kennis gemaakt worden met het begrip 
“leanproductie”. Deze productiefilosofie / productieproces kan 
alleen mogelijk worden gemaakt indien het ondersteund 
wordt door de bovenliggende organisatie. Dit hoofdstuk is 
een beschrijving van de benodigde organisatie die het mogelijk maakt om het nieuwe productieproces 
aan te sturen en te optimaliseren.  

5.1 ALGEMEEN 

5.1.1 AANLEIDING 

 
Kracht van auto-industrie Waarom nodig in woningbouw Benodigd instrument 

Autofabrikant dicht bij consument en is herkenbaar Geen relatie tussen aannemer en consument, geen herkenning Voorwaartse integratie, achterwaartse outsourcing

Merk helpt in marketing bij kopers Leveranciers ruimte geven voor specialisatie

3 Herkenbaarheid bij consument

 
Veel autofabrikanten hebben er voor gekozen om dicht bij de consument te staan in het gehele proces 
en het produceren van onderdelen en soms de assemblage daarvan over te laten aan partijen die 
daarin gespecialiseerd zijn. Het voorwaarts integreren van de autofabrikant in het proces levert 
herkenbaarheid bij de consument op wat vanuit een marketingperspectief interessant is. Tevens is 
men in op deze wijze in staat om bewegingen in de markt te volgen. 

5.1.2 BEOOGD RESULTAAT 

 
Het beoogd resultaat van dit deel van het onderzoek is het ontwerp van een nieuw bouworganisatie 
model met de bijbehorende onderbouwing waarom dit voordelen oplevert t.o.v. het huidige model en 
bij de toepassing van leanproductie. 

5.1.3 METHODE ONDERZOEK 

Het onderzoek zal gepleegd worden middels 
 
• Interviews (Dura Vermeer, Nedcar) 
• Analyse huidige processen 
• Literatuur (bouworganisatiemodellen, leanconstruction) 
 

5.2 POSITIE VAN DE AANNEMER IN NIEUW BOUWPROCES 

5.2.1 POSITIE AUTOFABRIKANT IN GEHELE PROCES 

 
Een strategie waar veel aannemers voor kiezen is de voorwaartse integratie in het bouwproces. Ook 
in de auto-industrie heeft deze trend plaatsgevonden. Bij de stap van massproduction naar 
leanproduction is de autofabrikant die alles in eigenbeheer had veranderd in een management 
apparaat die een schakel vormt tussen de markt en de productie. Deze hechte relatie tussen markt en 
fabrikant is één van de sterke eigenschappen van de auto-industrie.  
De strategie voor autofabrikanten is om zo dicht mogelijk naar de klant te verplaatsen, in ieder geval 
dichter als de concurrentie. Hierdoor worden de productie activiteiten drastisch gereduceerd. Nedcar 
bijvoorbeeld produceert zelf het onderstel en carrosorie van de auto maar produceert in opdracht van 
Volvo en Mitsubishi. Autofabrikanten hebben er dus geen enkele moeite mee om zich te distantiëren 
van het productieproces en zich toe te spitsen op de volgende taken. 
 
• Marketing  
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• Ontwikkelen nieuwe producten 
• Beheersen leveranciers (en assemblage) 
 
In voor de situatie bij Volvo en Mitsubishi kan de volgende structuur worden aangegeven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo te zien een vrij compacte organisatie waarbij het product ontwikkeld wordt bij de fabrikant (rood 
omkadert) en de koper zijn wensen via de autofabrikant kenbaar maakt (blauwe pijl).  
Tevens laat deze structuur zien dat de noodzaak om leveranciers organisatorisch te beheersen zeer 
groot is aangezien het gehele productieproces uit handen genomen wordt. 
 

5.2.2 WAAROM ALS AANNEMER DICHTER NAAR DE KLANT 

 
Dat een autofabrikant dicht bij zijn klant wil staan heeft voornamelijk te maken met de internationale 
concurrentie die in die wereld heerst. De aannemerij staat ook onder invloed van concurrentie maar 
niet in die hevigheid als in de auto-industrie (zie de bouwfraude). Wat zijn dan redenen voor een 
woningbouwer om voorwaarts te integreren en dicht bij de klant te staan. 
 
Ontdoen van concurrentie 

 
Een eerste reden voor een woningbouwer om voorwaarts in het bouwproces te bewegen is het 
verlaten van zijn huidige positie die onderhevig is aan concurrentie. Ondanks het feit dat concurrentie 
gezond is voor iedere sector legt het in de bouw een hoge druk op een aannemer om veel werk tegen 
te lage prijzen aan te nemen.  
 

Volvo 
Mitsubishi 

Nedcar 

Koper 

Markt Leveranciers 

Opdrachtgever AannemerKlant

Aannemer

Aannemer

Concurrentie
zone
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Volledig rendement van gehele bouwproces  

Doorgaans maakt een projectontwikkelaar vijf procent winst op een werk terwijl een aannemer met 
moeite drie procent haalt. Dichter bij de klant staan betekent dichter bij de bron ofwel het gehele 
rendement van ontwikkeling en uitvoering kan verdient worden. 
 
Betrouwbare informatie uit de markt 

 

 
 
Bij het ontwikkelen en innoveren van een specifiek productiesysteem is informatie uit de markt van 
wezenlijk belang omdat het productiesysteem daarop moet worden afgestemd. Als er partijen tussen 
de klant en de aannemer aanwezig zijn vertroebeld de marktinformatie. Met deze informatie kan men 
niet ontwikkelen. 
 
De productie uitbesteden aan specialisten 
 
Bij het nieuwe bouwproces moeten alle partijen zich afvragen welke kerntaken willen wij vervullen 
ofwel waar zijn wij het beste in. Bij prefab woningbouw moet geconcludeerd worden dat 
specialistische kennis voor productie niet bij de woningbouwfabrikant ligt maar bij de leverancier. Om 
een zo hoog mogelijke kwaliteit te behalen moet de productie ook bij de specialisten blijven. De 
woningfabrikant moet zich specialiseren op het vormen van een schakel tussen de wensen van de 
markt en het productie apparaat.  

Opdrachtgever AannemerKlant

5% 3%

AannemerKlant

8%

 

Opdrachtgever Aannemer Klant Info x Info x’ Prod.sys  
voor info x’ 

Aannemer Klant Info x Prod.sys  
voor info x 
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5.2.2 Positie Dura Bouw Houten in huidige bouwprocessen. 
 
Alvorens de structuur van de auto-industrie over te nemen teneinde een hechtere relatie tot de 
consument te krijgen volgt hier een analyse van de huidige bouwprocessen die gangbaar zijn bij Dura 
Bouw Houten (hierna te noemen als DBH). Gezocht zal worden naar het proces dat het meest lijkt op 
dat van de auto-industrie. 
Er zijn drie bouworganisatiemodellen die voor DBH van toepassing zijn: 
 
1. Traditioneel: opdrachtgever-architect-aannemer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aangezien DBH een ontwikkelende aannemer is kan het zowel optreden als opdrachtgever en 
opdrachtnemer. In de bovenstaande figuur is een traditionele structuur weergegeven waarbij DBH 
louter als uitvoerende partij optreedt. Groot nadeel bij deze contractvorm is de kloof tussen ontwerp en 
uitvoering. Dit is ook de reden dat moderne contractvormen zijn ontstaan waarbij een voorwaartse 
integratie van de aannemer in het bouwproces mogelijk is. Het rode kader geeft aan welke partijen 
verantwoordelijk zijn voor de definitie en ontwerp van het product en in dit geval staat een aannemer 
hier niet in. Als een aannemer een specifiek bouwsysteem hanteert zoals “tunnelen” of “prefabben” 
dan is de noodzaak groot om binnen dit kader te integreren en het ontwerpproces zodanig sturen 
zodat het aansluit op een specifiek bouwsysteem. DBH maakt voornamelijk gebruik van 
“kalkzandsteen” bouwsysteem dat als voordeel heeft dat het zeer flexibel is en kan inspelen op ieder 
ontwerp.  
Bij de toepassing van het nieuwe bouwproces (vergelijkbaar met de auto-industrie) zal in het ontwerp 
voornamelijk rekening gehouden moeten worden met de vaste elementen van de woning (fundering, 
meterkast, woningscheidende wanden en vloeren).  
Met deze structuur is het niet mogelijk om die invloed op het ontwerp uit te oefenen en derhalve is het 
niet bruikbaar om te laten ontwikkelen naar het bouworganisatiemodel.  
 
2. Bouwteam: samenwerking tussen projectontwikkelaar, architect en (ontwikkelaar van) aannemer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In een bouwteam wordt door een projectontwikkelaar voornamelijk gebruik gemaakt van de aannemer 
vanwege zijn expertise. De architect maakt een SO en de aannemer toetst het ontwerp op kosten en 
uitvoerbaarheid. Op basis van deze wisselwerking wordt naar een DO toegewerkt. Deze contractvorm 
biedt dus wel mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het ontwerp waardoor de kloof tussen 
ontwerp en uitvoering wordt verkleint. De opdrachtgever is nog wel de leider van het project  waardoor 
overige partijen afhankelijk blijven van zijn wensen. Hierdoor kan een aannemer er niet van uitgaan 
dat zijn bouwsysteem altijd toepasbaar is. Derhalve kan men concluderen dat de aannemer een nog 
centralere rol moet spelen om er altijd van verzekerd te zijn dat het bouwsysteem toepasbaar is.  
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3. Eigen ontwikkeling: projectontwikkelaar van aannemer neemt initiatief en stuurt architect en eigen 

aannemer aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bovenstaande structuur geeft aan hoe de relaties zijn bij een project in eigen ontwikkeling. Voor 
een groot deel is dit vergelijkbaar met het bouwteam. De architect maakt een ontwerp en dit wordt 
vervolgens getoetst door de afdelingen; bedrijfsbureau, inkoop, projectvoorbereiding en calculatie.  
 
Deze organisatie komt ook sterk overeen met de organisatie van de auto-industrie. Om tot een 
dergelijk proces te komen is dit de organisatie waaruit men in die richting kan ontwikkelen. Rest de 
vraag of de markt het toelaat om voornamelijk in eigen ontwikkeling te bouwen. Zelfstandige 
projectontwikkelaars hebben namelijk belangrijke posities in de bouwmarkt en veel werk te vergeven. 
Men zal dus altijd de mogelijkheid moeten houden om te werken in opdracht van een ontwikkelaar. 
De omzetverdeling over deze bouworganisatiemodellen is bij DBH als volgt: 
 
Traditioneel (aanbesteding):   2% 
Bouwteam:   33% 
Eigen ontwikkeling:  65% 
(gemeten over een periode van 5 jaar) 
 

Deze verhouding laat zien dat een zeer ruime meerderheid van alle werken in eigen ontwikkeling zijn.  
 
Hierdoor kan geconcludeerd worden dat door zowel de grote gelijkenis tussen bouworganisatiemodel 
bij eigen ontwikkeling en productieorganisatiemodel van de auto-industrie en de haalbaarheid in de 
markt de mogelijkheid aanwezig is om te ontwikkelen naar een aan de auto-industrie gelieerd 
bouworganisatie model. 
Dat bouworganisatiemodel kan er als volgt uit zien: 
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5.3 HET NIEUWE BOUWORGANISATIEMODEL EN BIJBEHORENDE ROLLEN EN TAKEN 
 
Bij het definiëren van de rollen binnen het nieuwe bouworganisatiemodel is het model als volgt in te 
vullen. 

 
In het voorgaande bouworganisatiemodel zijn de volgende rollen te onderscheiden: 
 
• Markt 
• Klant 
• Woningfabrikant 
• Assembleur 
• Leverancier 
 

 DE MARKT 

De markt heeft geen taak in dit proces, het is aan de woningfabrikant om verschillende markten met 
verschillende wensen te onderkennen en op te reageren. 

 DE KLANT 

De klant is koning maar moet duidelijk keuzes maken over zijn / haar woning voor wat betreft de 
variabele elementen. De woningfabrikant is in dit proces verantwoordelijk voor het overzichtelijk 
maken van keuzemogelijkheden op een wijze dat een klant zich de woning kan voorstellen.  

DE WONINGFABRIKANT  

Voor de toekomstige woningfabrikant zijn de volgende taken te onderscheiden 
• Marketing 
• Werven grond  
• Kopersbegeleiding 
• Ontwikkelen nieuwe producten 
• Aansturen assembleur 
 
Marketing was / is een taak die voornamelijk door zelfstandige projectontwikkelaar wordt uitgevoerd. 
Marketing is het instrument om een marktconform product tot stand te laten komen en speelt derhalve 
een belangrijke rol om de productieketen op de juiste bezettingsgraad te houden. Een 
marktonderzoek is vergelijkbaar met hoofdstuk 3 “De Referentie woning”. 
Een auto en een huis onderscheiden zich ook voor een groot deel doordat voor het assembleren van 
een huis grond nodig en voor een auto niet. Het werven van grond blijft een belangrijke taak van de 
woningfabrikant om de productie voort te zetten. 
De klant is te classificeren als het meest onbeheersbare element in het bouwproces. Eerder in dit 
hoofdstuk is getracht de keuzevrijheid in te kaderen zodat dit onbeheersbare element het bouwproces 
zo weinig mogelijk kan verstoren. De onbeheersbaarheid van de klant moet worden ingedamd met 
een goede begeleiding en goede voorlichting over het product en keuzemogelijkheden. 
Marktconform betekent ook vernieuwen en nieuwe producten ontwikkelen. De woningfabrikant moet in 
staat zijn om dezelfde diversiteit aan producten te leveren als met een traditioneel proces mogelijk is. 
Tevens dient men in het ontwikkelingsproces (ontwerp, en engineering) rekening te houden de 
voorwaarden die uit het productieproces voortkomen. 
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Vaste elementen 
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ASSEMBLEUR 

Wie de assembleur is, is nog de vraag. Dit kan Dura Vermeer zijn, een andere partij is ook mogelijk. 
Nedcar produceert bijvoorbeeld voor Volvo en Mitsubishi maar is ook eigendom van deze merken. 
De assembleur heeft in ieder geval als voorname taken: 
 
• organiseren en beheren “supply chain” 
• assembleren huis, snel en kwalitatief 
 
In hoofdstuk 4 “Technische aspecten product” werd duidelijk dat het gehele product geprefabriceerd 
kan en zal worden. Dit betekent dat de rol van de woningfabrikant verschuift van een uitvoerende naar 
een organiserende partij. Als woningfabrikant moet men onderaannemers en leveranciers moeten 
sturen zodanig dat het één op één aansluit op het totale assemblageproces. 
Verder moet de assembleur vooral assembleren, snel en kwalitatief. Belangrijk is dat het 
assemblageproces zich constant ontwikkelt tot perfectie. 

LEVERANCIER 

Het gehele productieproces wordt in delen verzorgd door onderaannemers en leveranciers. Deze 
worden dan ook voor het vervolg van het onderzoek co-makers genoemd. Co-makers moeten mee in 
het assemblageproces, zij hebben tot taak. 
 
• Kwalitatief produceren 
• Goedkoop leveren 
• Produceren volgens planning en productieproces woningfabrikant. 
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5.4 CONCLUSIE 
 
Het organisatiemodel van de auto-industrie is naar de woningbouw te vertalen  en levert voordelen op. 
Hierbij kan opgemerkt worden dat het organisatiemodel dat momenteel wordt gehanteerd bij projecten 
in eigen ontwikkeling sterke overeenkomsten toont met dat van de auto-industrie. Aangezien een 
ruime meerderheid van de projecten van dit bedrijf in eigen ontwikkeling worden gerealiseerd kan 
worden geconcludeerd dat er voldoende draagvlak voor het toepassen van het nieuwe 
organisatiemodel 
 

5.5 SAMENVATTING 
 
Veel autofabrikanten hebben er voor gekozen om dicht bij de consument te staan in het gehele proces 
en het produceren van onderdelen en soms de assemblage daarvan over te laten aan partijen die 
daarin gespecialiseerd zijn. Het voorwaarts integreren van de autofabrikant in het proces levert 
herkenbaarheid bij de consument op wat marketingtechnisch interessant is. Tevens is men in op deze 
wijze in staat om bewegingen in de markt te volgen. 
 
Uit de analyse van de huidige bouworganisatiemodellen valt op te maken dat bij eigen ontwikkeling 
een organisatiemodel wordt gehanteerd die veel weg heeft van dat van de auto-industrie. Aangezien 
een ruime meerderheid van alle projecten (ruim zestig procent) in eigenontwikkeling worden 
gerealiseerd kan worden geconcludeerd dat er voldoende draagvlak is voor het nieuwe 
bouworganisatiemodel. 
 
Conclusie, het nieuwe organisatiemodel is haalbaar en levert voldoende voordelen op. 
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66..00    HHEETT  OONNTTWWIIKKKKEELLIINNGGSSPPRROOCCEESS  
 
In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat het bouwproces nog steeds in 
tweeën te verdelen is; ontwikkeling en uitvoering. Dit hoofdstuk richt zich 
op het ontwikkelingsproces. Per fase in het ontwikkelingsproces zal o.a. 
doormiddel van instrumenten uit de auto industrie onderzocht worden of 
hier een hogere efficiency te behalen is. 

6.1 ALGEMEEN 

6.1.1 AANLEIDING 

 
Kracht van auto-industrie Waarom nodig in woningbouw Benodigd instrument 

Ondanks gecompliceerde productieprocessen en Woningbouw kent kleine series vergeleken met auto-industrie Simultanious development

specifiek materieel per product snelle ontwikkeling van toch relatief lange ontwikkelingstijd per nieuw product. Concurrent design

nieuwe producten door efficient omgaan met informatie Woning verliest marktconformiteit bij lange ontwikkelingstijd

4 Ontwikkelen nieuwe producten

 
Toen massaproductie in de auto-industrie gangbaar was beschikte men over een zeer traag 
ontwikkelingsproces dat soms jaren duurde. Met de komst van leanproductie werd ook deze 
ontwikkelingstijd aangepakt. Een tijdrovend element tussen ontwerp en start productie was tot dan toe 
het ontwerpen en construeren van de mallen voor het persen van carrosorie onderdelen. Met de 
komst van leanproductie begon men met het construeren van deze mallen vanaf de 
schetsontwerpfase van de nieuwe auto. 
Deze procedure bleef niet beperkt tot het maken van mallen maar vormde zich tot een filosofie 
genaamd concurrent design of simultaneous engineering (hierna te noemen als simultaneous 
engineering). Deze filosofie is in staat om het ontwikkelingsproces in te korten waardoor het flexibeler 
wordt en snel kan wisselen van product. Deze eigenschappen zijn zeer bruikbaar in de woningbouw 
vanwege de kleine series die hier gangbaar zijn en om uniformiteit te voorkomen. 

6.1.2 BEOOGD RESULTAAT 

 
Het resultaat van dit onderzoek is als volgt: 
• Een analyse van het huidige ontwikkelingstraject met de bijbehorende knelpunten. 
• Vertalen van simultaneous engineering naar de woningbouw. 
• Opzetten nieuw ontwikkelingsproces 

6.1.3 METHODE ONDERZOEK 

De analyse van het huidige ontwikkelingsproces gebeurt op basis van casestudies van 
woningbouwprojecten van Dura bouw Houten. Het vertalen van simultaneous engineering naar de 
woningbouw de woningbouw en het opzetten van een nieuw ontwikkelingsproces gebeurt op basis 
van literatuurstudies. 

 



EINDRAPPORT Renier Westerhuis 

DE AUTO-INDUSTRIE IN DE WONINGBOUW                47 

6.2 HET BELANG VAN  “SIMULTANEOUS ENGINEERING” 
 
Zoals eerder vermeld was het fabriceren van mallen de meest tijdrovende klus voor het ontwikkelen 
van een nieuw product met bijbehorend productie proces. De mallen moeten nogal wat krachten 
doorstaan en daarom werden ze gemaakt van bijzonder zwaar staal. Het bewerken van dit staal was 
de grootste uitdaging, dit nam jaren in beslag. Toyota vond uit dat men met informatie afkomstig uit de 
schetsontwerpfase al de eerste stappen van de fabricage de mallen kon zetten en dit proces 

simultaan kon laten lopen aan het ontwerpproces van de auto. Resultaat hiervan was dat de tijd 
tussen definitief ontwerp en start productie werd ingekort. Het ontwikkelen van een auto gebeurt op  
basis van de marktomstandigheden aan het begin van ontwikkelingsproces. Met het verkorten van de 
ontwikkelingstijd had men dus een product dat meer marktconform was dan bij massaproductie. 
Bij het ontwikkelen van een huis hangt er minder af van het fabriceren van mallen. Een huis is een 
verzameling van grotendeels rechthoekige elementen die geen specifiek ontworpen mal nodig 
hebben. Met name de vaste elementen van de woning (fundering, woningscheidende wanden en 
vloeren) zijn rechthoekig betonnen producten. Mallen voor deze producten worden samengesteld uit 
verschillende elementen die voor meerder formaten inzetbaar zijn. Schematisch is het verschil tussen 
auto en huis onderstaand aangegeven. 

       
 
 
Ook is het ontwikkelingsproces van een nieuwe auto (2 tot 2,5 jaar) veel langer vergeleken met het 
ontwikkelingsproces van een huis (+ 1 jaar). Men zou hierdoor kunnen opmerken dat er geen 
noodzaak is om het ontwikkelingstraject in de woningbouw in te korten. Die noodzaak is er wel als 
men ziet dat de seriegrootte in de auto-industrie enkele honderdduizenden auto’s bedraagt terwijl dat 
in de woning op z’n hoogst 100 woningen zijn. Tevens is de aannemer eigenaar van de grond 
gedurende de ontwikkeling en uitvoeringsfase, een reductie van beide verlaagt het renteverlies. 
 

schetsontwerp Voorlopig ontwerp

initiatief

Definitief ontwerp

Schetsontwerp
mal

Voorlopig ontwerp
mal

Productie mal
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Fig. 6.1 
ontwikkelingstijd van 
massaproductie 

 

 
fig. 6.3 Specifieke mal voor auto 

 
fig 6.4 Variabele mal voor meerdere typen funderingen 
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6.3 ANALYSE HUIDIG ONTWIKKELINGSTRAJECT IN WONINGBOUW 
 
Voor de analyse van het ontwikkelingstraject is een netwerkplanning gemaakt van een recent project 
van Dura Bouw Houten 

 
Bij de analyse van het ontwikkelingsproces van dit woningbouwtraject vallen een aantal zaken op: 
 
• Fase voor en na vergunningen. 

Het gehele ontwikkelingsproces wordt door de vergunningsfase in tweeën verdeeld. De 
vergunningsfase is het enige element dat niet door de aannemer gestuurd kan worden en speelt 
het mede door de lange tijdsduur de belangrijkste schakel in het kritieke pad. De fases die na de 
vergunningsfase plaatsvinden zijn wederom in eigendom van de woningfabrikant dus valt hier de 
grootste tijdwinst te behalen. 

 
• Lange periode van bestek en werkvoorbereidingsfase 

De bestek- en werkvoorbereidingsfase nemen na het afgeven van de bouwvergunning 
drieëntwintig weken (vijf maanden) in beslag. Concurrent engineering is op deze fases toe te 
passen en zal hier ook een gunstig resultaat moeten boeken. 

 
• Het geringe verschil tussen bestek / werkvoorbereidingsfase en verkoopfase. 

Als zeventig procent van de woningen van een project of serie verkocht is start men met 
productie. In dit geval wordt die zeventig procent één week eerder behaald dan het afsluiten van 
de bestek- en werkvoorbereidingsfase. Bij het inkorten van deze laatste twee met meer dan één 
week zal het kritieke pad snel via het verkoopproces lopen. Dit betekent dat bij het inkorten van 
het ontwikkelingsproces extra aandacht besteed moet worden om de zekerheid te hebben dat die 
zeventig procent wordt gehaald en dat in een hoog tempo. 

 
Conclusie van deze analyse is dat als de ontwikkelingstijd is in te korten doormiddel van concurrent 
engineering of simultaneous engineering dit invloed heeft op de fases:  
 
• Bestekfase 

Verklaring: 
A vergunningstraject kan 5 
weken na start DO fase starten 
B verkoopproces kan 9 weken 
na start bestekfase starten 

Fig. 6.5 netwerkdiagram ontwikkelingsproces, 
Doorlooptijd in weken 
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• Werkvoorbereidingsfase 
 
Het inkorten van deze fases legt echter een grote druk op het verkoopproces want dit wordt nog 
kritieker in de tijdsduur van het ontwikkelingsproces. Als in het nieuwe ontwikkelingsproces tijdens de 
ontwerpfases zoveel mogelijk wordt voorbereid om de boven genoemde fases in te korten dan zal 
men hier ook de voorbereidingen moeten treffen om het verkoopproces zo snel en zeker mogelijk na 
de vergunningsfase te laten verlopen 

6.4 HET ONTWERPPROCES EN DE ROL VAN DE ELEMENTEN GROEPEN 
 
Uit de analyse van het ontwikkelingstraject werd nog eens duidelijk hoe het ontwerpproces een bron 
van informatie is waar alles van afhankelijk is. Eerder in dit onderzoek is een huis ontleed in dezelfde 
elementengroepen als een auto: 
• Vaste elementen 
• Serieafhankelijke elementen 
• Variabele elementen 
 
Met name de vaste elementen spelen een grote rol in het ontwerpproces. Bij het ontwerpen van een 
auto wordt bij de eerste schetsen al snel duidelijk welk onderstel en motor bij de auto passen. 
Eenmaal een keuze gemaakt voor een onderstel en motor wordt het vervolg van het ontwerpproces 
op basis van de maatvoering en overige eigenschappen van de vaste elementen voortgezet. Deze 
implementatie van vaste elementen in het (schets)ontwerp voorkomt wijzigingen in het 
productieproces. Men kan hier spreken van een voorwaartse integratie van het productieproces in het 
ontwerpproces waar dat mogelijk is. 
In de woningbouw behoren tot de categorie vaste elementen de fundering, casco voor verdieping één 
en twee, en de meterkast. Voor het ontwerpproces zijn met name de eerste twee van belang. Een 
groot voordeel van de (woning)bouw ten opzichte van de auto-industrie is dat men werkt 
stramienmaten van een veelvoud van 1800mm. Dit betekent dat iedere (schets) maatvoering naar een 
stramienmaatvoering wordt afgerond. Aan deze “vaste” maatvoering kan men de vaste elementen 
koppelen. Dit betekent dat met een schetsontwerp bepaald kan worden welke fundering en casco 
nodig zijn die vanwege hun repeterende karakter al volledig zijn uitgetekend en berekend. Hiermee 
wordt een deel van de bestek- en werkvoorbereidingsfase geëlimineerd namelijk die van de vaste 
elementen. 
De vaste elementen spelen dus een grote rol in de SO en VO fase. Met het vastleggen van de 
maatvoering van het casco en fundering resteert het ontwerp van de schil van de woning. De schil van 
de woning (gevels en dak) wordt gevormd door de serieafhankelijke elementen. In tegenstelling tot de 
vaste elementen die in de SO en VO fase de maatvoering nadrukkelijk sturen, zijn de 
serieafhankelijke elementen geheel ondergeschikt aan de artistieke vrijheid van de architect. Die 
architect dient alleen rekening te houden met de maatvoering van het casco. 
De variabele elementen spelen nog geen rol in de ontwerpfases want deze zijn pas in te vullen zodra 
een koper bekend is. Bij het maken van het definitief ontwerp wordt wel duidelijk wat de afmetingen 
van de variabele elementen zijn. Eventueel kan men de vorm van de badkamerunit in het voorlopig 
ontwerp integreren zodat men dit element kan standaardiseren. 
In figuur 6.6 is schematisch aangegeven hoe een ontwerpproces met integratie van de 
elementgroepen functioneert. 
 
Belangrijk bij dit ontwerpproces is het aanstellen van een architect die op deze wijze wil werken. Het 
invullen van een schetsontwerp met vaste reeds ontwikkelde elementen wekt het beeld dat een 
architect aan banden wordt gelegd terwijl het slechts een definiëring van stramienmaten inhoudt. In 
ieder geval is het ook om deze reden belangrijk dat de woningfabrikant de leider en eigenaar van het 
gehele proces is. 
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fig. 6.6 integratie vaste en variabele elementen in ontwerpproces 

6.5 INKORTEN BESTEK EN WERKVOORBEREIDINGSFASE 
 
Concurrent en simultaneous engineering is een systeem van zo snel mogelijk gebruik maken van 
betrouwbare informatie uit het ontwerpproces voor het ontwerpen en voorbereiden van het 
productieproces. In de auto-industrie richt zich dit voornamelijk op het maken van mallen omdat deze 
ten eerste specifiek zijn voor een nieuw ontwerp en ten tweede neemt het maken van mallen veel tijd 
in beslag. Eerder in dit hoofdstuk werd de vergelijking gemaakt tussen mallen in de auto-industrie en 
mallen in de woningbouw waarbij geconcludeerd werd dat deze laatste een niet zo kritische rol speelt 
in het voorbereidingstraject. In het nieuwe bouwproces is men als aannemer voor een zeer groot deel 
van de productie (alles behalve assemblage) afhankelijk van co-makers. Tijdens mijn verkenning van 
potentiële co-makers in Nederland e.o. (zie par. 4.3) kwam ik tot de conclusie dat een nieuw product 
geen grote materieel aanpassingen en aankopen vergde en men beheerste over een flexibiliteit die 
hen in staat stelde om snel van product te wisselen.   
Wat wel veel voorbereidingstijd vergt is het reken en teken werk van een nieuw element. Zo rekenen 
de prefab fundering leverancier en de prefab gevel leverancier ongeveer zes weken voorbereiding, 
terwijl de prefab cascoleverancier veertien weken voorbereiding.  
De voorbereidingstijd van de vaste elementen is door standaardisatie en een vroegtijdige integratie in 
het ontwerpproces al grotendeels geëlimineerd. Naast het voorbereiden van een productie dient ook 
rekening gehouden te worden met de capaciteit van de co-maker. In tegenstelling tot de auto-industrie 
waar de co-maker exclusief werkt voor de autofabrikant, heeft een co-maker in de woningbouw 
meerdere opdrachtgevers. Een co-maker en ook de woningfabrikant zijn dan ook gebaat bij het 
vroegtijdig kunnen inplannen van een productie. 
Ook intern is een grotere efficiency te behalen. In de vorige paragraaf waar een analyse van het 
ontwikkelingsproces werd gemaakt werd duidelijk dat als het ontwikkelingsproces zou moeten worden 
ingekort dit het meest mogelijk is in de bestek- en werkvoorbereidingsfase. Alvorens in deze fases te 
gaan “snijden” dient eerst gedefinieerd te worden welke activiteiten hier plaatsvinden. 
De besteksfase kent de volgende activiteiten: 
• Het maken van bouwvoorbereidingstekeningen. 
• Technisch omschrijven 
• Toetsen aan bouwbesluit 
• Prijsvorming 
• Prijsoverleg / aanbesteden 

SO VO DO 
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• Budget- en exploitatie opzet 
• Overleg en evaluatie 
• Overdragen aan uitvoering 
 
De werkvoorbereidingsfase kent de volgende activiteiten: 
• Werktekeningen door architect 
• Werktekeningen door constructeur 
• Toetsen werktekeningen architect, constructeur en leverancier door aannemer 
• Bouwplaatsinrichting 
 
Tot deze verzameling horen activiteiten die geen directe waarde leveren aan het productieproces. In 
Japanse leanproductie termen worden dergelijke activiteiten opgemerkt als “Muda” of wel verspilling. 
In het bouwproces ontstaat veel verspilling doordat ieder project als uniek wordt beschouwd en 
derhalve een unieke voorbereiding nodig heeft. Met het definiëren van vaste elementen in een woning 
en het aanwijzen van een bijbehorende vaste co-maker moet het mogelijk zijn deze elementen op 
meerdere projecten toe te passen zonder dat deze elementen activiteiten in de bestek- en 
werkvoorbereidingsfase eisen. Huidige activiteiten die dan voor de vaste elementen kunnen worden 
geëlimineerd zijn: 
In besteksfase: 
• Het maken van bouwvoorbereidingstekeningen. 
• Technisch omschrijven 
• Toetsen aan bouwbesluit 
• Prijsvorming 
• Prijsoverleg / aanbesteden 
 
In werkvoorbereidingsfase 
• Werktekeningen door constructeur 
• Toetsen werktekeningen constructeur en leverancier door aannemer 
 
Resumerend, het inkorten van de bestek- en werkvoorbereidingsfase gebeurt op twee manieren. Ten 
eerste het toepassen van vaste elementen met bijbehorende vaste co-makers. Ten tweede, voor alle 
serieafhankelijke en variabele elementen wordt gebruik gemaakt van concurrent engineering ofwel zo 
snel mogelijk gebruik maken van belangrijke informatie die uit de ontwerpfases stroomt. 
Die informatie is: 

Schetsontwerp 

Voorlopig ontwerp 

Initiatief 

Definitief ontwerp 

Vergunningstraject 

•Type woningen 
•Locatie / omgeving 
•Aannemer 
•Productie methode 
•Gewenste opleverdatum 

•Globale afmetingen woning 
•Architectuur 
•Aantal woningen 
•Globale inrichting plan 

•Afmetingen woning  
•Type standaard fundering 
•Type standaard casco 
•Voorlopig ontwerp gevel 
•Voorlopig ontwerp dak 
•Inrichting plan 

•Afmetingen interieur 
•ontwerp gevel 
•ontwerp dak 
•Inrichting plan 

•GO / NO GO gemeente 

Fig 6.7 informatie uit 
ontwerpproces 
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Het initiatief start men een locatie (stuk grond) en met een wens of trend vanuit de markt. De volgorde 
van deze twee kan variëren. De wens van de markt kan op een zelfde wijze als beschreven in 
hoofdstuk 3 gedefinieerd worden, belangrijk is om dit onderzoek te koppelen aan de locatie. Hieruit 
kan men vast stellen wat men moet bouwen (appartementen, rijwoning enz.). Tevens kan worden 
vastgesteld dat de woningfabrikant het zelf gaat bouwen en daarmee is ook bekend welke productie 
methode wordt gehanteerd. Dat de woningfabrikant het zelf gaat produceren lijkt een logische 
constatering, dit aspect zal echter een grotere rol gaan spelen bij het versnellen van het 
verkoopproces. Uit ervaring van eerdere projecten moet men in de initiatieffase de opleverdatum van 
de woningen globaal kunnen inschatten. 
In de schetsontwerpfase kan men een nadere omschrijving van het programma maken, welk type, 
welke architectuur en hoeveel woningen. Tevens kan men op basis van het schetsontwerp de globale 
afmeting van de woning bepalen en hierbij een stramienmaat zoeken. 
In de vorige paragraaf werd omschreven op welke wijze de vaste elementen van de woning tijdens het 
schetsontwerp werden geïntroduceerd. In het voorlopig ontwerp kan men deze dus vastleggen en 
hiermee is de maatvoering bekend die belangrijk is voor het verder ontwerpen van de schil van de 
woning, gevel en dak. Tevens kan men aan de hand van deze maatvoering het interieur 
(binnenwanden) van de woning ontwerpen. 
In het definitieve ontwerp ligt vervolgens alles vast, welke fundering en casco worden toegepast, wat 
de afmetingen en uitvoering van de schil is en de afmetingen van het interieur. 
 
Welke vragen die in de bestek- en werkvoorbereidingsfase rijzen kunnen met deze informatie 
beantwoordt worden? 

 
  

Informatie Geeft antwoordt op: 

•Type woningen 
•Locatie / omgeving 
•Aannemer 
•Productiemethode 
•Gewenste opleverdatum 

•Globale afmetingen woning 
•Architectuur 
•Aantal woningen 
•Globale inrichting plan 

•Afmetingen woning 
•Type standaard fundering 
•Type standaard casco 
•Voorlopig ontwerp gevel 
•Voorlopig ontwerp dak 
•Inrichting plan 

•Afmetingen interieur woning 
•ontwerp gevel 
•ontwerp dak 
•Inrichting plan 

•GO / NO GO gemeente 

Initiatief 

Schetsontwerp 

Voorlopig ontwerp 

Definitief ontwerp 

Vergunningsfase 

Welk materieel is nodig 
Wanneer is het materieel nodig 

Conditie grond, palen toep. of niet 

Welke stramienmaten heeft de woning 

Hoeveel “vaste elementen” toepassen 
Welke ruimte is beschikbaar  
voor bouwplaatsinrichting 

Wat zijn de afmetingen van de gevelelementen 

Wat zijn de constructieve en 
uitvoeringseigenschappen van de fundering 

Wat zijn de afmetingen van de gevelelementen, 
waar liggen de knooppunten met casco 

Wat zijn de constructieve en 
uitvoeringseigenschappen van het casco 

Hoeveel dakelementen zijn ongeveer nodig 
Hoe moet de bouwplaats ingericht worden 

Wat zijn de afmetingen van de gevel, hoeveel en  
welke kozijnen, welke gevelsteen toepassen 
Wat zijn de afmetingen van het dak, uit welke  
onderdelen bestaat het, welke pannen toepassen 

Wat zijn de afmetingen van badkamer, toilet  
en keuken 

Hoe moet de bouwplaats ingericht worden 

Fig 6.8 Beantwoording ragen uit bestek- en  werkvoorbereidingsfase 
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In de initiatieffase is vastgesteld welke productiemethode wordt toegepast en wanneer moet worden 
opgeleverd. Met deze informatie kan een stuk werkvoorbereiding worden gedaan want bekend is welk 
materieel nodig is bij dit productieproces en wanneer het moet worden ingezet. Het materieel kan dus 
al in de initiatieffase worden besteld. Overige informatie uit de initiatieffase geeft onder andere 
antwoord op de vraag wat de conditie van de grond is. Enerzijds is dit belangrijk voor het bestellen 
van materieel (rijplaten of puin toepassen), anderzijds geeft het aan of palen moeten worden 
toegepast. 
Zoals eerder genoemd kan in de schetsontwerpfase worden vastgesteld welke stramienen en 
beukmaat worden toegepast en hiermee kan ook worden gekozen voor een standaard fundering en 
casco. Het aantal woningen geeft aan hoe groot de serie van de productie van deze vaste elementen 
is. Tevens wordt in deze fase duidelijk hoe de situering van de woningen is en derhalve wordt duidelijk 
welke ruimte ter beschikking is voor het inrichten van de bouwplaats. 
De voorlopigontwerpfase levert een grote bron van informatie. In deze fase kan men de 
besteksdocumenten van de fundering en casco getoetst en wel afronden en de prefab gevel 
leverancier heeft informatie ter beschikking over de afmeting van de gevel en welke knooppunten het 
heeft met het casco. Hetzelfde geldt voor het dak. 
Bij het definitief ontwerp is ook definitief bekend wat de afmetingen van het interieur van de woning 
zullen gaan worden. Dit betekent dat de afmetingen voor de badkamer en toilet ook bekend zijn voor 
de co-maker. Na dat in de vorige ontwerpfase bekend was welke aansluitingen de gevel en 
dakelementen met het casco heeft, is nu ook de invulling van deze elementen bekend. 
 
Welke acties in de bestek- en werkvoorbereidingsfase kunnen met deze beantwoorde vragen worden 
voltooid. 

 

Welk materieel is nodig 

Wanneer is het materieel 
nodig 

Conditie grond, palen toep. of niet 

Welke stramienmaten heeft de woning 

Hoeveel “vaste elementen” 
toepassen Welke ruimte is beschikbaar  

voor bouwplaatsinrichting 

Wat zijn de afmetingen van de gevelelementen 
Wat zijn de constructieve en 
uitvoeringseigenschappen van de fundering 

Wat zijn de afmetingen van de gevelelementen, 
waar liggen de knooppunten met casco 

Wat zijn de constructieve en 
uitvoeringseigenschappen van het casco 

Hoeveel dakelementen zijn ongeveer nodig 
Hoe moet de bouwplaats ingericht worden 

Wat zijn de afmetingen van de gevel, hoeveel en  
welke kozijnen, welke gevelsteen toepassen 
Wat zijn de afmetingen van het dak, uit welke  
onderdelen bestaat het, welke pannen toepassen 

Wat zijn de afmetingen van badkamer, toillet  
en keuken 

Hoe moet de bouwplaats ingericht worden 

Palen wel of niet inplannen bij co-maker 

Materieel bestellen 

Kiezen standaard fundering en casco, inplannen bij co-maker 

Voorlopig ontwerp bouwplaatsinrichting 

Co-maker inlichten over afmetingen start productie 
voorbereiding 
en inplanning co-maker. Technische en constructieve omschrijving 
fundering 
toevoegen aan bestek Technische en constructieve omschrijving casco 
toevoegen aan bestek 

Inplannen productie dakelementen bij co-maker 

Maken definitief ontwerp bouwplaatsinrichting 

Co-maker inlichten over afmetingen units, start ontwerp 

Co-maker gevel inlichten over invulling gevel, voorlopig  
ontwerp hiermee verfijnen. 
Co-maker dak inlichten over invulling dak, voorlopig  
ontwerp hiermee verfijnen. 

Beantwoorde vraag: Actie: 

Fig 6.9 Uitvoerbare acties met behulp van beantwoorde vragen. 
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De initiatieffase geeft voldoende informatie om prefab palen wel of niet te bestellen bij de co-maker. 
Tevens kan materieel besteld of gereserveerd worden omdat er met een standaard productiemethode 
wordt gewerkt. 
Bij het kiezen voor een beukmaat is wordt ook gekozen voor een standaard fundering en casco. Op 
basis van deze elementen wordt naar een voorlopig ontwerp toegewerkt. Ondertussen kan men deze 
elementen in de juiste hoeveelheid bestellen bij de co-maker. Deze fase biedt ook voldoende 
informatie om een voorlopig ontwerp van de bouwplaatsinrichting te maken, een activiteit van de 
werkvoorbereiding. 
Op basis van de afmetingen van het gekozen casco zijn naast de afmetingen ook de locaties van de 
aansluitingen van gevel en dak met het casco bekend. Met dit gegeven kunnen de ontwerpprocessen 
voor de gevel- en dakelementen beginnen. Het gaat hierbij voornamelijk om constructieve en 
bouwkundige ontwerpen omdat de definitieve invulling van m.b.t. kozijnen, dakramen enz. nog niet 
bekend is. 
Het definitieve ontwerp geeft onder andere informatie over de invulling van de woning. Deze 
informatie is van belang voor het ontwerpen van de variabele elementen. Met name de badkamer en 
het toilet kunnen als units beschouwd worden. Voor de invulling van de units is een koper nodig maar 
het omhulsel kan in deze fase van het ontwerpproces worden vastgelegd. De invulling van de 
serieafhankelijke elementen is nu ook definitief nadat tijdens het voorlopig ontwerp het constructieve 
en bouwkundige ontwerp is uitgewerkt. Deze ontwerpen kunnen na het afronden van definitief 
ontwerp worden verfijnd met de invulling van de elementen. 
 
Met deze acties zijn de volgende activiteiten van de bestek- en werkvoorbereidingsfase reeds 
afgerond: 

 

Palen wel of niet inplannen bij co-maker 

Materieel bestellen 

Kiezen standaard fundering en casco, inplannen bij co-maker 

Voorlopig ontwerp bouwplaatsinrichting 

Co-maker inlichten over afmetingen start productie 
voorbereiding 
en inplanning co-maker. Technische en constructieve omschrijving 
fundering 
toevoegen aan bestek Technische en constructieve omschrijving casco 
toevoegen aan bestek 

Inplannen productie dakelementen bij co-maker 

Maken definitief ontwerp bouwplaatsinrichting 

Co-maker inlichten over afmetingen units, start ontwerp 

Co-maker gevel inlichten over invulling gevel, voorlopig  
ontwerp definitief maken. 

Co-maker dak inlichten over invulling dak, voorlopig  
ontwerp definitief maken. 

Actie: 

•Maken bouwvoorbereidingstekeningen 
4Vaste elementen 
4Serieafhankelijke elementen 
•Variabele elementen 

•Technisch omschrijven: 
4Vaste elementen 
4Serieafhankelijke elementen 
•Variabele elementen 

•Toetsen aan bouwbesluit 
4Vaste elementen 
4Serieafhankelijke elementen 
•Variabele elementen 

4Prijsvormen 
4Prijsoverleg / aanbesteden 
4Budget en exploitatie opzet 
•Overleg en evaluatie 
•Overdracht aan uitvoering 

4Werktekeningen door architect 
4Werktekeningen door constructeur 
4Toetsen werktekeningen architect,  
    constructeur en leverancier 
4Bouwplaatsinrichting 

Bestekfase 

Werkvoorbereiding 

4Afgerond 

Fig 6.10 Afvinken taken in bestek- en werkvoorbereidingsfase 
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Het bovenstaande schema laat zien dat een zeer groot deel van de activiteiten van de bestek- en 
werkvoorbereidingsfase, die normaal gesproken na het afsluiten van het ontwerpproces plaatsvonden, 
ook tijdens het ontwerpproces kunnen worden uitgevoerd. Activiteiten die niet vroegtijdig kunnen 
worden uitgevoerd zijn activiteiten die alleen in combinatie met een koper uit te voeren zijn. Deze 
activiteiten zijn dan ook gekoppeld aan de variabele elementen van de woning. De vroeger bestek- en 
werkvoorbereidingsfase kunnen hierbij ook “invulling variabele elementen” worden genoemd. 
 
De bestek- en werkvoorbereidingsfase zijn door deze verschuiving van activiteiten aanzienlijk 
ingekort, hierdoor is de periode tussen ontwerp en productie geheel afhankelijk van de snelheid van 
het verkoopproces. De volgende paragraaf laat zien hoe deze periode kan worden ingekort. 
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6.6 INKORTEN VERKOOPPERIODE 
 
Bij het inkorten van de verkoopperiode gaat het zowel om het verschuiven van activiteiten naar het 
ontwerpproces en om het uitrekken van het marketingproces. Het verkoopproces kent de volgende 
activiteiten: 
• Bepalen verkoopprijzen 
• Maken verkooptekeningen 
• Maken brochure tekst 
• Brochures samenstellen 
• Maken “artist impression”  
• Opstellen keuzelijst meer- en minderwerk 
• Showroomprocedure 
• Verkoopproces 
 
De activiteiten (bepalen verkoopprijzen t/m opstellen keuzelijst meer- en minderwerk) zijn activiteiten 
die doorgaans tijdens de prijsvorming in de bestekfase plaatsvonden. Aangezien deze bestekfase is 
verdeeld over het ontwerpproces en voor een groot deel is afgesloten na het definitief ontwerp kunnen 
deze verkoopactiviteiten hierna plaatsvinden, tijdens het vergunningstraject. 
De twee overige elementen van de verkoopperiode zijn de showroomprocedure en het 
verkoopproces. De showroomprocedure is het moment waarop kopers kiezen voor de invulling van de 
variabele elementen en begint pas te lopen op het moment dat er kopers zijn. Het komt dus aan op 
het verkoopproces waarbij men met een verkooppercentage van zeventig procent kan starten met 
productie. Om die zeventig procent zo snel mogelijk te halen wordt wederom gebruik gemaakt van de 
filosofie van simultaneous engineering. Dit keer wordt het niet toegepast om snel te starten met de 
voorbereiding van de productie van verschillende elementen maar om zo snel mogelijk te starten met 
de marketing van de woningen. Het komende marketingproces is hierna te noemen als 
“simultaneous marketing”. 
Uitgangspunt bij de marketing van een woning is, is dat het als product de unieke eigenschap heeft 
dat het verbonden is aan een locatie. De locatie speelt een grote rol in de populariteit van woningen. 
Bij het verkopen van een woning moet ook de locatie verkocht worden dus voor beide moeten 
“gemarket” worden. 
Vanuit een marketingperspectief kunnen de volgende vragen beantwoord met behulp van de 
informatie uit het ontwerpproces: 

•Type woningen 
•Locatie / omgeving 
•Aannemer 
•Productiemethode 
•Gewenste opleverdatum 

•Globale afmetingen woning 
•Architectuur 
•Aantal woningen 
•Globale inrichting plan 

•Afmetingen woning 
•Type standaard fundering 
•Type standaard casco 
•Voorlopig ontwerp gevel 
•Voorlopig ontwerp dak 
•Inrichting plan 

•Afmetingen interieur woning 
•ontwerp gevel 
•ontwerp dak 
•Inrichting plan 

•GO / NO GO gemeente 

Initiatief 

Schetsontwerp 

Voorlopig ontwerp 

Definitief ontwerp 

Vergunningsfase 

Welke omgeving moeten we promoten 

Waar moeten we ons als woningfabrikant promoten 

Wat zijn de algemene gegevens van de woning 

Hoeveel woningen bieden we aan 

Wat zijn de voorlopige gegevens van de woning 

Wanneer kunnen we woningen aanbieden 

Wat bieden we aan 

Wat zijn de definitieve gegevens van de woning 

Wanneer start de verkoop 

Fig 6.11 Beantwoording 
marketingvragen 
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Met deze informatie is het marketingproces in drie fasen te verdelen: 
1. Promoting van omgeving en woningfabrikant. 
2. Promoting van plan en programma. 
3. Promoting van product. 
 
Omdat woning en locatie aan elkaar verbonden zijn heeft het geen zin om in Groningen reclame te 
maken voor een woning die in Limburg gebouwd gaat worden. Het is daarom nuttiger om in eerste 
instantie landelijk de omgeving te promoten waar gebouwd gaat worden. In het kader van de 
woningfabrikant die zo dicht mogelijk bij de consument wil staan (zie hoofdstuk 5) is dit het moment in 
het bouwproces om dat te doen. Een landelijke bekendheid als aanbieder van kwalitatieve woningen 
is waarnaar gestreefd moet worden en zodra bekend is waar gebouwd gaat worden kan men lokaal 
nog eens een extra impuls geven. 
Een volgende fase is het promoten van de bouwlocatie en het totale bouwproject. Tevens kan men in 
deze fase een aankondiging doen van het programma (woningtypes enz.). 
De laatste fase is het direct aanbieden van het product zodra dit bekend is. De bekendmaking van het 
product luidt doorgaans het verkoopproces in. Hierbij dient in acht genomen te worden dat zodra een 
woning verkocht is, men drie maanden later met de bouw van de woning of het complex waartoe de 
woning behoort moet beginnen (GIW garantie en waarborg regeling eengezinshuizen 1999 art 14 lid 
2). Daarnaast kan men pas na verlening van de vergunningen een woning definitief  aanbieden aan 
de kopers. 
 
Het onderstaande schema geeft de vragen weer die met de vrijgekomen informatie uit het 
ontwerpproces zijn beantwoord en tot welke van de bovenstaande fasen ze van belang zijn. 

 
 

Welke omgeving moeten we promoten 

Waar moeten we ons als woningfabrikant promoten 

Wat zijn de algemene gegevens van de woning 

Hoeveel woningen bieden we aan 

Wat zijn de voorlopige gegevens van de woning 

Wanneer kunnen we woningen aanbieden 

Wat bieden we aan 

Wat zijn de definitieve gegevens van de woning 

Wanneer start de verkoop 

Landelijke promoting omgeving en woningfabrikant 

Lokale promoting locatie en programma 

Promoting product / mogelijkheden / fabrikant 

Fig 6.12 Beantwoorde vragen nodig voor starten marketingfases 
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De initiatieffase geeft antwoord op de vraag waar en wie. Duidelijk wordt welke omgeving eventueel 
(hangt af van de grootte van het project) landelijk gepromoot moet worden (in dit geval omgeving 
Utrecht) en waar men zich als woningfabrikant moet profileren. Dit profileren kan gezien worden als 
het sponsoren van lokale activiteiten. 
Bij het bepalen van het programma van het project tijdens de schetsontwerpfase kan men in de markt 
aankondigen welk type woningen binnenkort op een bepaalde locatie in verkoop gaan. Tevens wordt 
bij het bepalen van het programma duidelijk welk marktsegment in aanmerking komt en waar men 
zich als woningfabrikant op moet gaan richten. 
De twee voornoemde fases vinden plaats tijdens het ontwerpproces, de laatste fase, “aanbieden van 
het product”, na de vergunningsfase. Inmiddels heeft het project en de woningfabrikant voldoende 
naamsbekendheid, nu moet de woning zichzelf verkopen. Enerzijds is bij het bepalen van de 
referentie woning gezocht naar een woning die “makkelijk” in de markt ligt, anderzijds moet de woning 
met zijn variabele mogelijkheden en zijn fabrikant goed gepresenteerd worden.  
 
Middels “artist impressions” wordt al een gevoel gekweekt bij een potentiële koper. Wat in de bouw 
nog ontbreekt is een mogelijkheid voor de koper om te “spelen” met zijn keuzevrijheid.  
In de auto-industrie speelt internet een grote rol in het marketen van hun product. Een potentiële 
koper kan on-line alle variabele elementen van de auto kiezen. 
In de woningbouw is het fenomeen internet nog niet echt ingetreden. Een woning wordt gepresenteerd 
middels folders, de variabele elementen in showrooms of presentatie ruimten op de bouwplaats. Het 
internet kan een toevoeging zijn op het gebied van het consumentgerichte van de woningfabrikant. 

             
 

6.13 Vergelijk presentatie variabele elementen tussen auto-industrie en woningbouw 
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6.7 HET NIEUWE ONTWIKKELINGSPROCES 
 
Met behulp van concurrent / simultaneous engineering en marketing ziet het ontwikkelingsproces in 
een netwerkplanning er als volgt uit: 
 

 
Opmerkingen bij netwerkplanning: 
 
Volgens dit ontwikkelingsproces wordt er op de ontwikkelingstijd van dit project elf weken gewonnen, 
ongeveer twintig procent. Van initiatief tot start verkoop wordt vijftien procent gewonnen. 
Het kritieke pad loopt niet meer via het vergunningstraject maar via de voorbereiding van de verkoop. 
Hierdoor verliest het ontwikkelingsproces zes weken, mocht het vergunningstraject langer verlopen 
vanwege een noodzakelijke wijziging in het bestemmingsplan (art. 19 procedure) kunnen deze 
verkoopactiviteiten gelijktijdig plaatsvinden. Is dit niet het geval zal ook de voorbereiding van de 
verkoop over de ontwerpprocesfases verdeeld moeten worden. 
De activiteit “afronden werkvoorbereiding” bestaat uit het begeleiden en meenemen van de keuzes 
van de koper voor wat betreft de invulling van de variabele elementen. Daarom duurt deze activiteit 
even lang als het verkoopproces. 
Bij dit project betrof het aantal woningen elf. In deze netwerkplanning is een aanname gedaan dat als 
de marketingstrategie goed heeft gewerkt en het om een product gaat dat vergelijkbaar met de 
referentiewoning  is (zie hoofdstuk 3), een verkoopsnelheid behaald kan worden van drieëneenhalve 
verkochte woningen per week. 
Van de marketingfases is niet vast te leggen hoe lang zij zullen duren, wel is bekend wanneer ze 
kunnen beginnen. Veel maakt de doorlooptijd van deze activiteiten niet uit want geen enkel andere 
activiteit is hiervan afhankelijk, zij zullen nooit deel uitmaken van het kritieke pad. 

Afronden bestek 
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6.8 CONCLUSIE 
 
Concurrent engineering of simultaneous engineering wordt in de auto-industrie om een andere reden 
toegepast dan de reden waarom het in de woningbouw toegepast zou kunnen worden. Van specifiek 
materieel produceren voor een specifiek product is in de woningbouw geen spraken. De 
managementfilosofie van het verschuiven van activiteiten, die doorgaans na het definitief ontwerp 
plaats vinden, naar tijdstippen gedurende het ontwerpproces wanneer er voldoende informatie is om 
ze uit te voeren is wel mogelijk. 
Het gebruik maken van vaste elementen die reeds in het schetsontwerp geïntegreerd worden. 
Afgezien van het kwaliteitsvoordeel en het financiële voordeel van het toepassen van vaste elementen 
levert het in het ontwikkelingsproces vooral veel tijd op omdat het elementen zijn die niet meer per 
project hoeven worden uitgetekend en berekend. Bij de keuze voor een vast element wordt een deel 
van de bestekfase reeds afgerond. 
De verschuiving van activiteiten van de bestek- en werkvoorbereidingsfase naar de ontwerpfases 
levert een tijdswinst op in vergelijk met het huidige proces van twintig procent, een behoorlijke 
hoeveelheid. Opmerkelijk hierbij is dat bij het ontbreken van een wijziging van het bestemmingsplan 
de tijdsduur van het ontwikkelingsproces afhankelijk is van de voorbereiding van het verkoopproces. 
Dit moet efficiënter. 
 
De informatie uit het ontwerpproces is ook geschikt voor het van grof naar fijn marketen van de 
woning. Deze marketingstrategie sluit aan bij de in hoofdstuk 5 uitgesproken wens om een 
woningfabrikant zo dicht mogelijk bij de markt te laten staan in het organisatiemodel. 
Wat met deze marketingstrategie uiteindelijk de tijdwinst is in het verkoopproces is moeilijk te 
voorspellen maar de combinatie van het produceren van een woning die reeds ontwikkeld is op basis 
van de wensen van de consument, een promoting van de omgeving en locatie van het product en een 
stuk naamsbekendheid van de woningfabrikant levert altijd iets op. 
 
Een absolute voorwaarde bij dit ontwikkelingsproces is dat er gebruik wordt gemaakt van vaste co-
makers met name vanwege hun vroege participatie. Het volgende hoofdstuk gaat hier dieper op in.  

 

6.9 SAMENVATTING 
 
Een “lean instrument” afkomstig uit de auto-industrie genaamd concurrent of simultaneous 
engineering is geïntroduceerd om de tijd tussen ontwerp en productie drastisch in te korten. Het 
inkorten van deze periode is nodig om een product te maken dat in tijd dichter bij de 
marktomstandigheid staat waarvoor het ontwikkeld is. In de auto-industrie ging het vooral om het 
ontwerpen en fabriceren van de benodigde mallen voor het nieuwe product omdat hier het meeste tijd 
in zit. Op dezelfde wijze waarop een ontwerp van grof naar fijn zijn uiteindelijke maatvoering kreeg, 
werd een mal simultaan aan het ontwerpproces van grof naar fijn gemodelleerd.  
In het kader van dit onderzoek is de vraag of deze zelfde methode toepasbaar is in de woningbouw. 
 
Bij het vergelijk tussen de mallen en overig materieel in de auto-industrie en in de woningbouw kan 
geconcludeerd worden dat men in de woningbouw een stuk flexibeler is. De leveranciers van de 
verschillende elementen kunnen met hun aanwezige materieel vrijwel ieder nieuw product maken. 
Het ontwerpen, berekenen en voorbereiden van nieuwe elementen vergt echter wel veel tijd dat van 
grote invloed is op de totale ontwikkelingstijd. De filosofie van simultaneous engineering zal op dit vlak 
toch een tijdsbesparing op kunnen leveren. 
Ten eerste is het belangrijk om net als in de auto-industrie de vaste elementen zo vroeg mogelijk te 
integreren in het ontwerpproces. Op basis van deze vaste elementen kan het ontwerp zich verder 
naar een definitief ontwerp ontwikkelen en op basis van dit definitieve ontwerp kan men de schil van 
de woning ontwikkelen naar prefab (serie afhankelijke) elementen. 
Bij de analyse van het huidige ontwikkelingsproces zijn er drie fasen die bepalend zijn voor de 
tijdsduur van de ontwikkelingsperiode te weten; bestekfase, werkvoorbereidingsfase en verkoopfase. 
Alle activiteiten van de werkvoorbereidingsfase en bijna alle activiteiten van de bestekfase zijn te 
verschuiven naar locaties in het ontwerpproces waardoor ze de tijdsduur van de ontwikkeling van een 
nieuwe woning niet bepalen. De activiteiten van de verkoopperiode zijn niet te verplaatsen maar 
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volgens de filosofie van concurrent engineering is een woning wel van grof naar fijn te marketen 
waardoor de snelheid van verkoop verhoogt zou kunnen worden. 
 
De filosofie van concurrent of simultaneous engineering is wel degelijk in te voeren in de woningbouw 
en levert hier een tijdwinst van twintig procent op.  
Wat de verdienste van de nieuwe marketingstrategie is, is moeilijk aan te geven maar zal in ieder 
geval geen schade aanrichten. 
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77..00  HHEETT  NNIIEEUUWWEE  PPRROODDUUCCTTIIEEPPRROOCCEESS  
 
De laatste fase in het bouwproces en tevens het laatste deel van dit 
onderzoek is het productie proces. Dit hoofdstuk gaat over een 
efficiënter productie proces met als pijlers; ketenbeheer, co-makers en 
just in time productie.  

 

7.1 ALGEMEEN 
 

AANLEIDING 
Kracht van auto-industrie Waarom nodig in woningbouw Benodigd instrument 

(Bijna) gehele productieproces uitbesteden aan Kwaliteit in woningbouw loopt terug, bouwkosten zijn te hoog Co-makers

specialistische leveranciers en ruimte bieden voor 

innovatie waardoor een hoge kwaliteit tegen lage kosten 

wordt bereikt.

Onderdelen van auto samenvoegen tot delen Communicatie en informatie tussen alle partijen verloopt Hierarchie aanbrengen in leveranciers

van auto en die in z'n geheel uitbesteden aan één moeilijk en vaak oorzaak van faalkosten

leverancier

Kracht van auto-industrie Waarom nodig in woningbouw Benodigd instrument 

Constante kwaliteit verbetering zodra fouten Kwaliteit in woningbouw loopt terug Co-makers en kaizen

voorkomen en uitbesteden aan specialisten (zie boven)

5 Ketenbeheer

6 Kwaliteit

 
Één van de peilers van de auto-industrie is het werken met co-makers. Ook in het nieuwe 
woningbouwproces hangt veel af van co-makers maar hoe kan een dergelijke hechte relatie in de 
woningbouw tot stand komen. Zodra woningfabrikant en co-maker één zijn, hoe kan het 
productieproces dan worden ontworpen en welke productiecapaciteit levert het op.  
Kwaliteit is een belangrijk aspect voor iedere industrie en dus ook voor de woningbouw. Een continu 
productieproces is een ideale basis voor het verbeteren van product en proces. Op welke wijze kan in 
de woningbouw een continuïteit bereikt worden waarmee ook een continue verbetering kan optreden.  
 

BEOOGD RESULTAAT. 

 
Het resultaat van dit deel van het onderzoek is als volgt: 
• Een strategisch plan voor éénwording van woningfabrikant en co-maker. 
• Een nieuw productieproces 
 

METHODE ONDERZOEK 

 
Wederom wordt bij het ontwerp van het strategisch plan voor co-makers, en het nieuwe 
productieproces gebruik gemaakt van het voorbeeld van de auto-industrie uit literatuur. Tevens wordt 
gebruik gemaakt van kengetallen van productietijden van leveranciers in de woningbouw. Deze laatste 
informatie wordt middels interviews gegenereerd.  
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7.2 HET NIEUWE “KETENMODEL” IN DE WONINGBOUW 
 
Het goed modelleren van de keten van onderaannemer en leveranciers in het bouwproces is van 
essentieel belang voor het toepassen van een productie fenomeen als “just in time”. Een keten in 
leveranciers betekent het aanbrengen van een bepaalde hiërarchie onder leveranciers. De aard van 
het product dat een leverancier aan de producent levert bepaald hoe dicht hij bij de leverancier staat. 
In de auto-industrie zijn bijvoorbeeld leveranciers te onderscheiden die autostoelen direct leveren aan 
de autofabrikant en leveranciers die leveren aan de stoelen leverancier zoals bekleding. 
Een voorwaarde voor de voornoemde keten is het werken met vaste leveranciers. Het wisselen van 
leveranciers per project verstoort deze hiërarchie. Momenteel beleeft de bouw een aanbodmarkt op 
het gebied van onderaannemers. Onderaannemers zijn bereid om ver onder de kostprijs in te 
schrijven op bestedingen van aannemers. Aannemers verliezen op hun beurt hun concurrentie positie 
als men hier geen gebruik van maakt (waarom moet de woningfabrikant dichter bij de klant staan hfd. 
5). Een gevolg van deze ontwikkeling is dat per project gezocht moet worden naar de goedkoopste 
aanbieder waardoor veel “wisselende contacten” ontstaan die op hun beurt en ontwikkelen van een 
keten in de weg staan. 
In plaats van een keten staat een aannemer bij ieder project centraal in het aansturen van 
onderaannemers en leveranciers, hierdoor is geen sprake van een keten maar van een web! 

 
Ondanks het feit dat de methode van het per project zoeken naar de goedkoopste leveranciers, 
financieel voordeel oplevert, bied dit geen enkele basis voor integratie van leverancier in het productie 
proces. Als tijd aanbreekt dat er weer sprake is van een vraagmarkt voor leveranciers zal dit voordeel 
geheel tenietgedaan worden. 
 
Gezocht wordt naar een relatie met onderaannemers waarmee gezamenlijke doelen worden 
nagestreefd en die tezamen een keten vormen die in staat is om te kunnen reageren op specifieke 
wensen van kopers zonder hiervoor voorraden te moeten aanleggen. 
De gehele keten kunnen laten reageren op de wensen van de consument heet in jargon een “pull 
systeem”. Letterlijk vertaalt betekend dit dat een consument die aan het begin van de keten staat trekt 
aan de eerste schakel die hij tegenkomt (middels een opdracht of order) en de overige schakels in de 
keten moeten hierop reageren. Op deze wijze wordt in de auto-industrie geen auto en alle onderdelen 
daarvan geproduceerd zonder dat een koper aan het begin van de keten daartoe geen opdracht heeft 
verleend. 
De referentiewoning (gedefinieerd in hoofdstuk 3) is een rijwoning, hetgeen betekent dat het altijd 
geschakeld is aan andere rijwoningen. Een consequentie hiervan is dat een woningfabrikant eerst een 
partij geschakelde woningen aan de markt aanbied en uit deze partij kan een koper een woning 
kopen. Dit in tegenstelling tot de auto-industrie waarbij een fabrikant een model op de markt brengt die 
een koper altijd kan bestellen. 
Met het aanbieden van een partij woningen is reeds bekend hoeveel woningen, wanneer 
geproduceerd gaan worden en hierdoor kan alvast rekening gehouden worden met de productie van 
de vaste- en serieafhankelijke elementen. Voor deze twee elementengroepen is geen sprake van een 
“pull stroom” vanaf de klant maar vanaf de woningfabrikant.  Desondanks bestaat er ook een pull 
stroom vanaf de koper maar dan voor wat betreft de variabele elementen. De keuze van de invulling 

Aannemer 

Binnenwanden Stukadoors 

Dakdekkers 

Deuren en kozijnen 

Metselwerk 

Timmerwerk 

Vlechter palen Grondwerk 

Tegelwerk Sanitair 

Betonwerk Installateurs 

Fig. 7.1 het web van aannemer en leveranciers 
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van de variabele start bij de koper en voert door tot aan de tegelleverancier aan het einde van de 
keten. 
De twee “pull” systemen zijn als volgt schematisch weer te geven: 
 
 

 
De nieuwe keten 
Zoals eerder vermeld is de huidige markt van leveranciers niet uitnodigend om leveranciers om te 
vormen als co-makers. Toch is het een randvoorwaarde om een pull systeem op te zetten wat 
efficiënter en kwalitatiever is. Als aan die randvoorwaarde wordt voldaan kan het “web” (fig. 7.1) 
worden omgevormd tot deze keten; 
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Fig 7.2 “pull stromen” van koper en woningfabrikant 
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7.3 DE CO-MAKERS 
 
Het slagen van de nieuwe keten die in de vorige paragraaf is weergegeven is afhankelijk van de 
relatie tussen woningfabrikant en co-maker. De co-maker neemt een groot deel van de productie over 
en wordt als het ware een extern onderdeel van het bedrijf. Deze paragraaf richt zich op hoe een 
dergelijke hechte relatie tot stand kan komen. 

MOTIVATIE VOOR STRATEGISCHE PARTNERSHIPS IN DE BOUW 

 
In het nieuwe productieproces word een strategisch partnership aangegaan met een co-maker. 
Strategische partnerships worden aangegaan om: 
 
1. Strategische doelen te bereiken, 
 
Vertaling naar het nieuwe bouwproces 

Zowel woningfabrikant als co-maker hebben individuele strategieën die door een strategisch 
partnership bereikt kunnen worden. De strategie van de woningfabrikant in het nieuwe 
productieproces is grotendeels in hoofdstuk vijf behandeld namelijk “dicht bij de klant staan en 
leveren” dit om; concurrentie te ontwijken, ook het rendement uit projectontwikkeling meenemen en 
om directe informatie uit de markt te ontvangen voor ontwikkelen van nieuwe producten en 
productieprocessen. Tevens in het kader van kwaliteit is een strategie van de woningfabrikant om 
productie over te laten aan specialisten. 
Die specialisten worden de co-makers. Momenteel (voorjaar 2003) heeft men te kampen met slechte 
economische omstandigheden. Dit treft ook leveranciers in de bouwwereld die onder kostprijs hun 
producten en diensten aanbieden om enige vorm van continuïteit te handhaven. Men kan dus stellen 
dat de voornaamste strategie van een co-maker is het realiseren van continuïteit in het 
productieproces. 
 
2. Gezamenlijke strategieën te ontwikkelen 
 
Vertaling naar het nieuwe bouwproces 

Een gezamenlijke strategie van woningfabrikant en co-maker kan zijn het product huis naar een hoger 
niveau te tillen bijvoorbeeld op het gebied van automatisering, communicatie, klimaatbeheersing enz. 
Hiermee wordt gezamenlijk een consument gerichter product ontwikkelt waardoor individuele 
strategieën behaald kunnen worden. 
 
3. Risico’s verlagen en beloning verhoging 
 
Vertaling naar het nieuwe bouwproces 

Risico’s in de bouw kunnen worden vertaald als slechte afname van woningen als risico’s tijdens het 
productieproces. Gezamenlijk kunnen beiden worden vermeden. De woningfabrikant is 
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een consumentgericht product en de co-maker voor een 
veilig en weersonafhankelijk productieproces. 
Een afname van risico’s is een afname van faalkosten, dit kan gezien worden als een beloning. 
 
4. Verbeteren rendement op schaarse middelen. 
 
Vertaling naar het nieuwe bouwproces 

Schaarse middelen is tegenwoordig voornamelijk geld. De strategische partnership moet er voor 
zorgen om gezamenlijk de productie kosten door efficiency en innovatie verlagen. 
 
Kort samengevat kan gesteld worden dat in de woningbouw strategische partnerships kunnen worden 
aangegaan vanwege: 
 
Strategie aannemer: Dichter bij de klant en productie overlaten aan specialisten 
Strategie co-maker: Realiseren continue productie 
Gezamenlijk: Product naar hoger niveau tillen om individuele strategieën te volgen en hoog 

rendement behalen. 
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SELECTIE CO-MAKER 

 
Een co-maker behoort in het nieuwe bouwproces op vijf selectiecriteria te worden gekozen: 
• Kwaliteit 
• Logistiek 
• Engineering 
• Flexibiliteit 
• Kosten 
 
Hierbij gaat het om te concluderen of een co-maker in staat is om zich te integreren in het nieuwe 
bouwproces waarbij een hoge kwaliteit wordt gehandhaafd tegen gunstige kosten. Dit in tegenstelling 
tot het huidige traditionele bouwproces waarbij er voornamelijk één selectiecriteria wordt gehanteerd; 
kosten. 
Het belangrijkste middel voor een producent om de voornoemde voorwaarden af te dwingen is het 
bieden van een lange termijn contract aan de co-maker. In de auto-industrie komt daar nog bij dat een 
co-maker in lengte van dagen onderdelen kan produceren en leveren voor de vervangingsmarkt. In de 
auto-industrie maken deze twee middelen dat een co-maker zich volledig integreert in het 
productiesysteem van de fabrikant. 
Een woning is een product dat niet is samengesteld uit unieke onderdelen welke specifiek bij die 
woning horen. Derhalve heeft een co-maker niet een specifiek deel van de vervangingsmarkt in 
eigendom. Een vervangingsmarkt is daarom geen middel om de voornoemde voorwaarden af te 
dwingen. Het enige dat een woningfabrikant aan zijn co-maker kan bieden is een contract voor lange 
termijn. Momenteel moet dat vanwege de slechte economische omstandigheden al voldoende zijn.  
 
Kwaliteit 

Op het gebied van kwaliteit kan een woningfabrikant vragen naar het huidige kwaliteitssysteem en 
naar de methode hoe een co-maker van plan is om de kwaliteit constant te verbeteren en welke rol 
innovatie hierin speelt. 
 
Logistiek 
Hoe gaat de co-maker just-in-time leveren op de bouwplaats. Waar is de co-maker gelokaliseerd en 
welke middelen heeft hij ter beschikking om de elementen te leveren. 
 
Engineering 
Wat is het niveau van de engineering (opleidingsniveau, referenties e.d.) afdeling van de co-maker. 
 
Flexibiliteit 
Hoe flexibel is de productielijn van de co-maker. Hoe makkelijk schakelen zij van product en hoe zijn 
zij van plan dit te optimaliseren. 
 
Kosten 
Eerder in dit verslag werd duidelijk dat een prefab bouwsysteem (in het nieuwe bouwproces is daar 
sprake van) duurder is dan een traditioneel bouwproces. Een voorwaarde voor een co-maker is dat hij 
de elementen in ieder geval tegen lagere kosten worden geleverd dan de traditionele kosten. 
Onderstaand is weergegeven wat het verschil in kosten is tussen beide productie methoden. 
 

Onderdeel Traditioneel Prefab duurder

Fundering 2.402,82 1.672,00 -30%
Casco 15.323,43 16.000,00 4%
Badkamer 2.969,17 4.500,00 52%
Toilet B.G. 1.119,26 2.000,00 79%
Keuken 725,20 768,08 6%
Dak 9.421,98 3.280,00 -65%
Gevel 12.761,27 17.040,00 34%
Binnenwanden 1.920,00 2.700,00 41%  

Kosten tradition/prefab bouwen
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Dit overzicht maakt duidelijk dat op de vaste elementen (fundering, casco) alleen vier procent op het 
casco bezuinigt hoeft te worden om competitief te zijn met de traditionele methode. Op de 
serieafhankelijke elementen (dak, gevel, binnenwanden) en de variabele elementen (badkamer, toilet, 
keuken) moet gemiddeld meer bezuinigd worden. 
De vaste en variabele elementen lenen zich voor een industrieel proces dus naast een korting 
vanwege de grote afname kan ook verlangt worden naar 
een kostenreductie vanwege de mogelijkheid voor innovatie 
en schaalvoordelen op het gebied van teken en 
constructiekosten. De serieafhankelijke elementen worden 
voor kleinere oplages ontwikkeld en derhalve is geen 
sprake van schaalvoordelen op het gebied van reken en 
tekenwerk. 
Een andere mogelijkheid om te delen in de winst van de co-
maker is financieel participeren in het bedrijf. 
 
Om een prijsafspraak met een co-maker te maken dient de 
woning fabrikant op de hoogte zijn van: 
• Normale kosten prefab bouwproces 
• Normale kosten traditioneel bouwproces 
• Marktprijs prefab elementen 
 
Met deze gegevens kan hij een prijspeil opgeven aan de 
co-maker. Aangezien er sprake is van een soort alliantie 
tussen woningfabrikant en co-maker kan afgesproken 
worden dat financiële voordelen vanwege innovatie worden gedeeld. 
 
 
 

7.4 HET CREEREN VAN EEN CONTINUE PRODUCTIEPROCES 
 

WELKE ELEMENTEN KOMEN IN AANMERKING 

Een van de krachtige eigenschappen van de auto-industrie is een continue productie terwijl niets 
wordt geproduceerd dat niet verkocht wordt. Een continu proces stelt een co-maker in staat om zijn 
product en  productieproces te verbeteren op het gebied van efficiency en kwaliteit. De continue vraag 
van de woningfabrikant richting co-maker is ook één van de afspraken in het strategisch partnership. 
Er zijn twee knelpunten in de woningbouw die een continu proces bemoeilijken in vergelijk met de 
auto-industrie; 
• Mindere mate van standaardisatie in een woning  
• Productie in woningbouw is projectgebonden in tegenstelling tot klantgebonden productie in auto-

industrie 
 
Ook de serieafhankelijke elementen lijken een grote spelbreker in het creëren van een continu 
productieproces in de woningbouw. Deze elementen bepalen het uiterlijk van de woning en dienen te 
voorkomen dat er een te grote eenheid in wijken ontstaat. Derhalve verschillen deze elementen van 
samenstelling, uitvoering, indeling, materialen enzovoort. Standaardisatie is hier niet mogelijk en dus 
ook geen seriematig proces.  
De vaste en variabele elementen lenen zich hier wel voor. Eerder in dit onderzoek werd vastgesteld 
dat de vaste elementen een zeer hoog standaardisatie gehalte hebben en dat geldt bij de variabele 
elementen voor het omhulsel van de keuzevrije gebieden.  
Ondanks het feit dat een bepaalde elementengroep zich beter leent voor een continu proces dan een 
andere, is de continuïteit van het proces afhankelijk van de traagst producerende co-maker. Het 
volgende overzicht geeft een beeld van de productiesnelheid van de belangrijkste co-makers in het 
nieuwe bouwproces. 
 
 
 

 
fig 7.4 Prijsafspraak met co-maker 
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Verkoop Opleverin
g 

4/5 Maanden 

2,5 Maanden 

Productie 

Verhardingstijd Assemblag
e 

Co-maker Doorlooptijd dag productie voor:

Fundering 1 dag 20 / 30 won.
Vloeren 1 dag 127 won.
Wanden 1 dag 37 won.
Badkamer 3 dagen 10 / 20 won.
Gevel 1 dag 4 won.  

tabel 7.1  overzicht doorlooptijd en dagproductie belangrijkste co-makers 

 
De bovenstaande tabel laat de enorme capaciteit zien van de co-makers van de vaste elementen. Dit 
is tevens een teken dat zij het best in staat zijn om pieken en dalen in productie op te vangen. Bij de 
co-maker “badkamer” en co-maker “gevel” ligt de productie aanzienlijk lager en dit is logisch 
aangezien ze bewerkelijker en afhankelijk van respectievelijk koper en serie zijn. In geval van een 
serie van tien tot vijftien woningen is de productietijd voor beide co-makers ongeveer gelijk. Bij een 
kleinere serie is de co-maker “gevel” sneller en bij een groter serie de co-maker “badkamer”. 
Aangezien seriegroottes doorgaans groter zijn dan tien tot vijftien woningen zal de co-maker “gevel” 
meestal de kritieke factor zijn in de snelheid van het nieuwe bouwproces. De continuïteit van de 
productie zal dus ook op de fabricage van dit element gebaseerd zijn. 

VAN PROJECTMATIGE PRODUCTIE NAAR CONTINUE PRODUCTIE 

 
Het element dat in het nieuwe bouwproces continu geproduceerd gaat worden is de gevel. Om dit te 
bewerkstelligen komt het aan op plannen. In het vorige hoofdstuk werd “plannen bij co-maker” 
regelmatig genoemd als actie tijdens het ontwerpproces. Dat plannen heeft dus alles te maken met 
het behouden van continuïteit.. 
 

 Fig. 7.5 productieverdeling auto-industrie en woningbouw 

 
De bovenstaande figuur geeft aan hoe productie in de auto-industrie en in de woningbouw is verdeeld. 
Om een constante productie stroom te generen zal er geschoven moeten worden met de start tijden 
van de projecten.  
 
Hoeveel verschuiven 
Bij de verschuiving van de aanvangstijd van een project is het eerste belangrijke kader de maximale 
tijd tussen verkoop en oplevering. Eerder is vastgesteld dat de referentie woning een maximale 
oplevertijd van vier tot vijf maanden bedroeg. Van die vier tot vijf maanden moet vervolgens rekening 
gehouden worden met assemblagetijd van ongeveer twee weken (is streven). Als laatste moet in de 
berekening worden meegenomen de verhardingstijd van de prefab betonnen elementen alvorens ze 
geassembleerd kunnen worden. Deze bedraagt achtentwintig dagen.  
Dit levert de volgende som op: 
 
Gewenste levertijd consument       4 mnd. 
Verhardingstijd prefab beton -   1 mnd. 
Assemblagetijd (aanname) -0,5 mnd. 
Tijdsvak verdeling productie  2,5 mnd. 
 
 
 
 

Ofwel, de starttijd van een project is te verschuiven over een periode van tweeèneenhalve maand. 
 
 
 

Model X en Y 

Productie auto industrie Productie woningbouw 

Project C Project D 
Project H 

Project A Project B 
Project E 

Project 
F 

Project G 
Project I Project J Project K 

Project 
L 

Project M Project N 

Fig. 7.6 ruimte voor schuiven in productieplanning 
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Waar moeten projecten op elkaar aansluiten in de planning 
 
Eerder is vastgesteld dat de fabricage van de gevelelementen kritiek is voor de snelheid van het 
productieproces. Om een zo hoog mogelijke productie te halen zal deze fabricage continu moeten 
plaats vinden. Dit betekent dat alle projecten planningstechnisch aan elkaar geschakeld moeten 
worden op het punt in de productie van een project waar de prefab gevels geprefabriceerd worden. 
Figuur 7.8 geeft een planning weer van een geheel geprefabriceerd woningbouwproject van circa tien 
woningen.  
 

Projectduur en positie gevels

Productie Verhardingstijd Assemblage

Gevels

Dak

Afwerking

Transport

Badkamer

Binnenwanden 1e verdieping

Casco 1e verdieping

Woningscheidende wand 2e verd.

Binnenwanden beganegrond

Toilet

Meterkast

Casco begane grond

wk. 8

Grondwerk

Fundering

Beganegrondvloer

Activiteit
Maand 1 Maand 2

wk. 1 wk. 2 wk. 3 wk. 4 wk. 5 wk. 6 wk. 7

fig. 7.8 Planning prefab woningbouwproject van circa 10 woningen 
 
De bovenstaande planning laat de positie van de gevels in het prefabricage proces zien (onderste 
regel van planning, grijs en rode balk). De productieverdeling als aangegeven in figuur 7.5 levert 
derhalve de volgende productieverdeling op bij de co-maker gevels; 
 

Fig. 7.9 Pieken en dalen gevelproductie zonder verschuiving projecten. 

 
De bovenstaande figuur geeft schematisch weer hoe een ogenschijnlijk logische verdeling van de 
productie er toe kan leiden dat er een onregelmatige productie ontstaat bij een co-maker die deze 
pieken en dalen niet kan opvangen. Met de wetenschap dat de projecten in een tijdvak van 
tweeeneenhalve maand verschoven kunnen worden en dat de prefabricage van de gevelelementen 
op elkaar moet aansluiten kan de productie als volgt  verdeelt worden.  
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H 
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ig. 7.10 Productie verdeling bij een constante gevelproductie 

 
Aangezien de gevelfabrikant per dag voor vier woningen gevels kan produceren wordt dit bij een 
constante productie ook het maximaal aantal woningen dat een woningfabrikant per dag kan leveren. 
Aangezien in het nieuwe bouwproces de term onwerkbare dagen niet meer bestaat omdat alle 
elementen geprefabriceerd worden kan gedurende 230 dagen per jaar gefabriceerd en 
geassembleerd worden. Dit betekent een maximale productie van 920 woningen per jaar die stuk voor 
stuk vier maanden voor oplevering verkocht zijn. 
 

7.5 AANSTUREN PRODUCTIE CO-MAKERS EN SUBLEVERANCIERS 

ACCENT LEGGEN OP PLANNING OF LOGISTIEK 

Om de voornoemde productie te realiseren wordt veel geëist van de aansturing van de co-makers. 
Een autofabrikant stuurt zijn co-maker als volgt aan: Ten eerste krijgt de co-maker voorafgaand aan  
iedere maand een overzicht welke auto’s worden geproduceerd met bijbehorende uitvoering en 
volgorde van productie. De co-maker kan zijn voorbereidingen treffen op het gebied van het bepalen 
van cyclustijden en hij kan materiaal inkopen bij zijn leveranciers. Op dagelijkse basis krijgt de co-
maker een schema van welke onderdelen die dag geassembleerd gaan worden en dus ook 
geproduceerd moeten worden. Deze onderdelen worden vervolgens diezelfde dag op het juiste 
moment en op de juiste plaats geleverd, just in time productie op z’n best. 
Het aansturen van de co-maker kan in dit verband in drie stappen worden verdeeld: 
1. Aankondiging samenstelling productie op maandelijkse basis = start voorbereiding productie 
2. Afroepen aangekondigde onderdelen op dagelijkse basis = start productie 
3. Assemblage onderdeel = leveren onderdeel just in time! 
 
Het productieproces van de auto is te omschrijven als een “pull” proces waarbij men start met de 
productie van het onderstel en de beweging die dit halffabrikaat langs de productielijn richting 
eindproduct maakt stuurt de co-makers aan om op het juiste moment hun deel van de auto op de 
juiste plaats te leveren. Deze wijze van planning ligt het accent op logistiek  en minder op plannen. 
Belangrijk aandachtpunt hierbij is dat onderdelen van een auto relatief klein, bestaand uit voornamelijk 
kunststoffen en binnen het uur te produceren zijn.  
Vooralsnog bestaat een woning uit onderdelen die ten eerste een langere bewerkingstijd hebben en 
ten tweede dient bij alle prefab betonnen elementen rekening gehouden te worden met 
verhardingstijden van een maand. Een ander bijkomend verschil is het feit dat co-makers niet in de 
directe omgeving van de assemblage plaats gelegen zoals dit in de auto-industrie wel het geval is. Dit 
heeft overigens ook geen zin aangezien de bouw geen vaste assemblage plaats kent. 
 
Door deze verschillen tussen de onderdelen in de auto-industrie en woningbouw is het niet mogelijk 
om een dergelijk “pull”  productiesysteem toe te passen. Als men start met de assemblage van een 
fundering is men te laat om dan opdracht te verstrekken voor het fabriceren van het casco en 
verwachten dat het de volgende dag geassembleerd kan worden. Hierdoor ligt het accent in de 
woningbouw meer op planning en weer minder op logistiek. 
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AANSTUREN CO-MAKER IN DRIE STAPPEN. 

 
Ondanks het feit dat het accent in de woningbouw vooral op plannen ligt en niet op logistiek kan wel 
gebruik worden gemaakt van de drie stappen waarin een co-maker wordt aangestuurd.  
  
Stap 1, aankondiging productie 
Het aankondigen van productie hoeveelheden kan ook worden beschouwd als het reserveren van 
productie capaciteit bij de co-maker. In tegenstelling tot de auto-industrie werkt een co-maker in de 
bouw niet exclusief voor één aannemer produceert. 
De aankondiging van de productie gebeurt in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces. In dit 
stadium kan men het project in ontwikkeling schakelen aan de andere projecten ter hoogte van de 
productie van de gevels. 

 
 
Deze aaneenschakeling van gevelproductie levert per maand een diverse productiesamenstelling op 
voor de overige co-makers. Deze samenstelling kan de woningfabrikant in een vroeg stadium bij de 
co-maker aankondigen en reserveren. 
 
Stap 2, startsein productie 
Bij stap twee aangekomen is het ontwikkelingsproces van het project reeds afgerond en de co-maker 
bezit alle gedetailleerde informatie die nodig is voor de productie van zijn elementen. Aan het begin 
van de maand geeft de woningfabrikant het startsein van de komende maandelijkse productie en in 
welke volgorde dit moet plaatsvinden. 
Interessant is het feit dat op deze wijze per maand een productie van elementen ontstaat die onderling 
geen relatie hebben. Zo produceert in maand x de “co-maker fundering” funderingsbalken voor een 
project dat een maand later in assemblage gaat en de “co-maker badkamer” produceert voor een 
project waar over een week de badkamers geassembleerd worden. 
 
Stap 3 afroepen elementen 
Zoals iedere maand een productieschema ontstaat, ontstaat ook een assemblage schema. Dit 
schema geeft aan wat, wanneer en op welke plaats geleverd moet worden. Aangezien het 
maandelijkse productieschema wordt samengesteld uit het terugplannen van de assemblageplanning 
moeten productieschema en assemblageschema naadloos op elkaar aansluiten. 
 

WERKEN MET KAN-BAN SYSTEEM 

 
Co-makers assembleren hun elementen met onderdelen afkomstig van subleveranciers. Deze 
onderdelen kunnen in hoeveelheden geproduceerd worden die vele malen hoger liggen dan de 
productie van huizen bijvoorbeeld kanaalplaten à vijftienduizend vierkante meter per dag. Dit geldt 
bijvoorbeeld ook voor sanitair, wand- en vloertegels, gevelstenen, dakplaten e.d. Bij onderdelen die 
met een dergelijke snelheid geproduceerd kunnen worden loont het niet meer om pas op commando 
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te produceren. Het werken met voorraden is voor deze onderdelen efficiënter maar voorraden zijn 
duur. 
Om deze voorraden klein te houden en te beheren ontwikkelde men in de Japanse auto-industrie een 
systeem waarmee een voorraad werd gereduceerd tot een kleine buffer tussen co-maker en 
subleverancier. Het systeem is vrij simpel, er bestaat een voorraad waar een co-maker een onderdeel 
uit ontrekt. Dit onderdeel vervangt hij door een visueel object bijvoorbeeld een bon en deze bon vormt 
een order voor de subleverancier om de voorraad aan te vullen. Dit visuele middel wordt in het Japans 
“Kan ban” genoemd. 
Met deze methode wordt de fabricage van onderdelen toch aangestuurd door de vraag uit de markt 
terwijl niet op commando wordt geproduceerd. Het houdt voorraden klein waardoor een breder 
assortiment mogelijk is. Ideaal voor de keuze vrije elementen van de woning zoals bijvoorbeeld de 
inrichting van een badkamer. 
 

7.6 HET NIEUWE PRODUCTIEPROCES 
 
Met de nieuwe manier van productieplanning en aansturing van co-makers en subleveranciers is het 
nieuwe productieproces als onderstaand in te richten. Hier is als voorbeeld gebruikt het 
productieproces en de aansturing van de co-maker “badkamer” omdat deze van alle instrumenten 
gebruik maakt. 
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7.7 CONCLUSIE 
 
Geconcludeerd kan worden dat het nieuwe woningbouwproces op het gebied van productie veel kan 
overnemen van de auto-industrie. Er zijn echter een aantal voorwaarden die in acht genomen dienen 
te worden. 
• De aanbodmarkt van onderaannemers staat een goed ketenbeheer in de weg welke een absolute 

voorwaarde is voor het nieuwe productie systeem. Wellicht is juist nu het goede moment 
aangebroken om een lange termijn afspraak te maken met en co-maker. 

• Er dienen duidelijk strategieën ontwikkeld te worden door woningfabrikant en co-maker, zowel 
gezamenlijke als individuele. 

• Continuïteit moet bereikt worden om kwalitatieve verbetering en innovatie te verkrijgen. Dit is 
mogelijk door projecten te schakelen aan de activiteiten van de langzaamste co-maker. 

• Om dit continue proces goed te laten verlopen moeten co-makers middels een strakke (maand) 
planning worden aangestuurd. Het komt vanwege de diverse productie-, verharding-, en 
leveringstijden in de woningbouw veel meer aan op planning dan op logistiek zoals in de auto-
industrie het geval is.  

 
Bij het voldoen aan deze voorwaarden kan een productie systeem worden ontworpen dat in staat is 
om ruim negenhonderd woningen op één productielijn te produceren waarbij individuele wensen 
behartigd zijn en die elk een leveringstermijn kenden van ongeveer vier maanden 
 

7.8 SAMENVATTING 
 
Één van de peilers van de auto-industrie is het werken met co-makers. Ook in het nieuwe 
woningbouwproces hangt veel af van co-makers maar hoe kan een dergelijke hechte relatie in de 
woningbouw tot stand komen. Zodra woningfabrikant en co-maker één zijn, hoe kan het 
productieproces dan worden ontworpen en welke productiecapaciteit levert het op.  
Kwaliteit is een belangrijk aspect voor iedere industrie en dus ook voor de woningbouw. Een continu 
productieproces is een ideale basis voor het verbeteren van product en proces. Op welke wijze kan in 
de woningbouw een continuïteit bereikt worden waarmee ook een continue verbetering kan optreden.  
 
Bij een analyse van de huidige keten van aannemer, onderaannemer en leveranciers kan opgemerkt 
worden dat in plaats van een keten sprake is van een web waarin de aannemer centraal staat. Een 
oorzaak hiervan is de aanbod markt van onderaannemers waardoor het interessanter is als aannemer 
om voor de goedkoopste te gaan dan voor een vaste co-maker. 
Bij het aangaan van een strategisch partnership tussen woningfabrikant en co-maker moeten de 
volgende ambities aanwezig zijn; strategische doelen bereiken, gezamenlijke strategieën ontwikkelen, 
risico’s verlagen en beloning verhoging, verhoging rendement op schaarse middelen. Aan deze 
ambities moet invulling worden gegeven. Er zijn diverse selectiecriteria voor een co-maker zoals; 
kwaliteit, logistiek, engineering, flexibiliteit en kosten. Dit laatste selectie criteria is noodzakelijk om in 
ieder geval het kostenniveau van traditioneel bouwen te bereiken. 
Continuïteit heeft in de auto-industrie veel voordelen gebracht op het gebied van kwaliteitsverbetering. 
In de woningbouw streven we hier dus ook naar. Continuïteit betekent in de woningbouw een 
aaneenschakeling van projecten. Deze aaneenschakeling gebeurt op de activiteit van de traagste co-
maker in een tijdsvak van tweeeneenhalve maand.  
Het aansturen van co-makers en het productieproces van het nieuwe woningbouwproces verloopt iets 
anders dan in de auto-industrie vanwege andere snelheden van productie en levering. 
 
Geconcludeerd kan worden dat het nieuwe woningbouwproces op het gebied van productie veel kan 
overnemen van de auto-industrie als voldaan wordt aan voorwaarden als; een goed ketenbeheer, 
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ontwikkelen individuele en gezamenlijke strategieën met co-maker, realiseren van een continue 
productie en een goede aansturing van co-makers.  
Het nieuwe productieproces is vervolgens in staat om een grote hoeveelheid huizen te realiseren 
welke consumentgericht zijn. 
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88..00  CCOONNCCLLUUSSIIEE  EENN  AAAANNBBEEVVEELLIINNGG  VVOOOORR  VVEERRAANNDDEERRIINNGG  
 

“Hoofdvraag 
Kan de woningbouwindustrie leren van de sterke eigenschappen van de auto-industrie 
en leanproductie op het gebied van consumentgericht en industrieel produceren en 
hoe kan het productie proces van de auto-industrie dan vertaald worden naar de 
woningbouw”. 

 

8.1 CONCLUSIE 

ALGEMEEN 

 
Door de resultaten van dit onderzoek concludeer ik dat de woningbouw inderdaad kan leren van de 
sterke eigenschappen van de auto-industrie op het gebied van consumentgericht en industrieel 
bouwen. Met name de wijze waarop in de auto-industrie de consument centraal staat in het 
ontwikkelen van nieuwe producten en bijbehorende productieprocessen kan worden beschouwd als 
een groot voorbeeld. 
 

DE TOEPASBAARHEID VAN DE AUTO-INDUSTRIE IN DE WONINGBOUW 

 
De instrumenten uit de auto-industrie en van leanproductie, welke verantwoordelijk zijn voor de sterke 
eigenschappen van deze industrie, laten zich soms direct vertalen naar de woningbouw en soms kan 
dit alleen in algemene zin. Gedurende dit onderzoek zijn daarbij de volgende bevindingen gedaan. 
 
Consumentgericht 
Er is op identieke wijze als in de auto-industrie te onderzoeken welke woningen snel door de markt 
worden opgenomen en welke niet. Deze wetenschap stelt een woningbouwer in staat om te zoeken in 
een woning naar standaardisatie waar dat mogelijk is en keuzevrijheid waar dat noodzakelijk is. Hierbij 
kan geconcludeerd worden dat consumentgerichtheid niet alleen zit in het zo veel mogelijk 
verschaffen van keuzevrijheid maar in het tegemoet komen van de standaard wensen van de 
consument.  
Gedurende dit onderzoek is vaak teruggegrepen naar de ontstane referentie woning derhalve 
beschouw ik deze kennis als belangrijke, zo niet de belangrijkste informatie om een industrieel 
woningbouwproces te ontwerpen. 
 
Technische mogelijkheden 
Het uitbesteden aan derden wat in de auto-industrie gebruikelijk is, is ook zeer goed mogelijk in de 
Nederlandse woningbouwindustrie. De Nederlands toeleveringshandel staat op een hoog niveau en 
vrijwel alles is in dit land te prefabriceren. 
 
Organisatie 
Het nieuwe bouwproces vereist een organisatie wijziging. Het bouwbedrijf dient zich richting 
consument te verplaatsen in het bouwproces en productie los te laten. Hiermee verandert het 
woningbouwbedrijf in een woningbouwleverancier die als hoofdtaak heeft ontwikkelen nieuwe 
producten.  
Met de huidige relaties die aannemers met hun onderaannemers hebben is een productieproces 
vergelijkbaar met de auto-industrie niet mogelijk. Leanproductie is volledig afhankelijk van vaste en 
hechte relaties tussen woningfabrikant en co-maker. In de huidige aanbod markt is dit niet interessant.  
 
De instrumenten van leanproductie 
Bij het ontwerpen van een nieuwe ontwikkeling- en productieproces met behulp van instrumenten uit 
leanproductie ben ik vaak gestuit op de verschillen tussen een auto en een huis. Belangrijke 
verschillen waren bijvoorbeeld; een auto is roerend en huis onroerend, een auto laat zich veel sneller 
produceren zonder verhardingstijden en de productie van auto’s is continu terwijl de productie van 
huizen projectgebonden is. 
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De instrumenten uit leanproductie waren dus meestal niet direct toepasbaar maar dienden “afgepeld” 
te worden tot de basis waardoor toepassing wel mogelijk was.  
 

RESULTATEN VAN TOEPASSING FILOSOFIEËN EN PRODUCTIEMETHODEN VAN AUTO-INDUSTRIE 

 
Het nieuwe bouwproces waarin de filosofieën en productiemethoden van de auto-industrie zijn 
toegepast levert een aantal resultaten op die enerzijds door dit onderzoek aanwijsbaar zijn en 
anderzijds uit de praktijk moeten volgen. 
 
Een referentie woning 
Zo werd duidelijk dat een consumentgerichte woning een traditionele architectuur heeft, 
tweehonderdduizend euro kost, een woonkamer van 35 tot 40 m2  heeft en een woninggrootte van 
150 tot 160 m2, keuzevrij moet zijn in badkamers en keukens en zeer belangrijk een levertijd heeft van 
drie tot vijf maanden.  
 
Verbeterd ontwikkelingsproces 
Het ontwikkelingsproces kende door de toepassingen van de instrumenten van de auto-industrie een 
tijdreductie van twintig procent. Tevens kan met het nieuwe ontwikkelingsproces zeer snel tot 
productie worden overgegaan.  
 
Werken met co-makers 
Aan het werken met vaste co-makers zijn geen resultaten te verbinden, dit is echter een voorwaarde 
voor het nieuwe productie systeem. Ook de vraag of dit een constante innovatie en verbetering van 
kwaliteit oplevert zal door de praktijk beantwoord moeten worden. In dit onderzoek is wel de 
voorwaarde beschreven waardoor het voornoemde kan plaatsvinden. 
 
Een sneller productieproces 
Het nieuwe productie proces kan in theorie ruim negenhonderd woningen produceren die voldoen aan 
de wensen van de consument, keuzevrij zijn in de gebieden van de woning waar dat nodig is en een 
levertijd hebben van minder dan vijf maanden. 
 
 
 

8.2 AANBEVELINGEN VOOR VERANDERING 
 
Op basis van de conclusies van dit onderzoek kan ik iedere aannemer, in dit geval Dura Bouw 
Houten, aanbevelen om de product- en productiefilosofieën van de auto-industrie over te nemen. Het 
overnemen van deze filosofieën gaat echter niet zonder verandering van de organisatie en activiteiten 
van een aannemer. Zoals in hoofdstuk vijf werd omschreven gaat een aannemer als woningfabrikant 
een andere rol spelen dat gepaard gaat met andere activiteiten. Een aannemer moet bij zichzelf te 
rade gaan of hij deze rol in het bouwproces wil gaan vertolken of dat zijn kracht meer in traditionele 
productie ligt. In dit kader kan worden opgemerkt dat deze verandering wellicht makkelijker vanuit de 
projectontwikkeling bereikt kan worden dan vanuit de aannemer. 
Mocht een aannemer er toch voor kiezen om deze verandering te ondergaan ten einde dit nieuwe 
consumentgerichte en industriële proces te bereiken, wat zijn dan de stappen die ondernomen 
moeten worden? 
 
Één van de conclusies van dit onderzoek is dat het nieuwe productieproces niet ontworpen had 
kunnen worden zonder de kennis van de wensen van de consument.  De consument is de grootste 
hindernis als het gaat om industrialisatie dus beveel ik aan om in eerste instantie hierop grip te krijgen. 
Een onderzoek naar welk type woning het best door de markt wordt opgenomen kan op eenzelfde 
wijze als is gepleegd in hoofdstuk drie “de referentie woning”.  De referentie woning kan dus 
onderzocht worden op algemene eigenschappen als architectuur, woningtype, prijs, formaat e.d. maar 
ook op trendgevoelige eigenschappen zoals bijvoorbeeld automatisering in de woning. Tevens dient te 
worden onderzocht welke invloed de locatie heeft op de populariteit van het product. De 
ontwikkelende aannemer waarbij ik dit onderzoek heb uitgevoerd (Dura Bouw Houten) beschikte 
onbewust al over deze informatie die te filteren was uit verkoopgegevens. Een aannemer doet er 
verstandig aan om op dit vlak versterking aan te trekken. 
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Als een ontwikkelende aannemer, met de vrijheid van gemeenten voor wat betreft architectuur, 
programma e.d., huizen realiseert die een verkoopsnelheid hebben tussen de drie à vier woningen per 
week, dan kan men spreken over grip op de wensen van de markt. (In dit onderzoek constateerde ik 
de hoogste verkoopsnelheid van ruim drieëneenhalve woning per week vandaar dit getal.) 
 
Vanuit deze situatie is het mogelijk om het product huis verder te analyseren. Als de grip op de markt 
is bereikt kan ook de grip op het product worden bereikt. Een eerste stap is maatvoering. Welke 
maatvoering wordt regelmatig toegepast op de consumentgerichte woningen. Is hier inderdaad een 
lijn in te ontdekken en zo ja welke elementen en onderdelen van de woning kunnen hierdoor 
gestandaardiseerd worden.  
Een volgende stap is het onderzoeken van architectonische variatie. Van al die woningen waarvan de 
verkoopsnelheid op drie à vier woningen per week ligt, welke variatie (op serie niveau) is daarbij 
noodzakelijk. Op welke elementen is die variatie van invloed en wat is de relatie tussen deze 
elementen en de elementen waar standaardisatie op van invloed is. De oplettende lezer heeft door dat 
hiermee de vaste en serieafhankelijke elementen gedefinieerd zijn. Op dezelfde wijze kunnen de 
variabele elementen worden gedefinieerd maar dan door te analyseren welke keuzevrijheid de 
consument nog steeds behoeft. 
Ook op dit vlak dient een aannemer zich te versterken met specialisten. 
 
Met het creëren van “grip op de markt” en het definiëren van de verschillende elementengroepen zijn 
de veranderingsactiviteiten die de aannemer alleen kan voltooien afgerond. Het product zal vanaf hier 
verder ontwikkeld dienen te worden met specialistische partijen ofwel toekomstige co-makers. In mijn 
onderzoek constateerde ik dat er voldoende specialisme onder leveranciers in Nederland beschikbaar 
zijn.  
Na het gezamenlijk ontwikkelen van een product behoeft deze niet gelijk in productie te gaan. Ook in 
de auto-industrie worden meerdere prototypes gebouw alvorens men tot productie overgaat. Mijn 
voorstel is om eerst experimenten met geheel geprefabriceerde woningen (die bestemd zijn voor 
industriële productie) uit te voeren. Het prototype van de woning dient getest te worden op kwaliteit 
(lekkages, beschadigingen e.d.) en op assemblage mogelijkheden. 
Met de informatie uit een dergelijk experiment kan het product verfijnd worden waardoor het gereed is 
voor industriële productie. Hiermee kunnen aannemer en co-maker ook het productieproces 
ontwikkelen. 
 
Het nieuwe productieproces hoeft het oude niet in één keer te vervangen. In hoofdstuk vijf (het nieuwe 
organisatiemodel) werd duidelijk dat een aannemer als Dura Bouw Houten ruim zestig procent van de 
productie zelf ontwikkeld. Die zestig procent kan geleidelijk worden ingevuld door het nieuwe 
productiesysteem.  
 
Samengevat bestaat het veranderingsproces uit de volgende stappen. 
• Creëren grip op de markt. 
• Analyseren woning op mogelijkheden standaardisatie en flexibiliteit. 
• Product ontwikkelen i.s.m. potentiële co-makers. 
• Realiseer prototype woning en verbeter product. 
• Ontwikkel productie proces i.s.m. co-makers. 
• Geleidelijk vervangen van traditioneel productieproces door nieuw productieproces bij projecten in 

eigen ontwikkeling. 
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