
EEN 
MAATREGEL 
IS NOG GEEN 
OPLOSSING



BOUWLOGISTIEK 
OMVAT 20% VAN 
DE AANNEEMSOM

UITDAGINGEN

De bouw staat voor grote uitdagingen. Er is een tekort aan vakmensen en aan 
bouwmaterialen. We leven in een 24-uurs economie, er wordt vaak gebouwd 
in een stedelijke omgeving en er worden hoge eisen gesteld aan veiligheid 
en milieu. Dit alles zorgt er voor dat planningen onder druk staan. Net als de 
winsten.

Deze uitdagingen hangen nauw samen met de logistieke processen rondom de 
bouw. De methode Logistisch Bouwen biedt overheden èn bouwers inzicht en 
handvaten om enerzijds een reëel eisenpakket op tafel te leggen en anderzijds 
om de logistiek rondom de bouw beter te beheersen.

Logistisch Bouwen: minimalisering van het aantal bewegingen getoetst aan  
VEIPO: Veiligheid, Efficiëntie, Innovatie, Productiviteit en Omgeving. 

Uit onderzoek blijkt dat de voordelen van reductie van het aantal bewegingen 
naar, op en van de bouwplaats onverwacht groot zijn. Niet alleen worden er 
veel minder kilometers gereden en is er veel minder afval en verspilling. Ook 
de productiviteit van de vakman op de bouw neemt met zo’n 25% toe. Tot twee 
productieve uren per dag per bouwvakker extra! Dat leidt tot forse tijdwinst, met 
name tijdens de afbouwfase.

Gezien bovenstaande uitdagingen en de ontwikkelingen bij (internationale) 
concurrenten is de vraag dan ook niet òf je als bouwbedrijf een eigen logistieke 
werkwijze moet ontwikkelen, maar hoe.  

Een eigen logistieke werkwijze ontwikkel zich in de praktijk. Verandering gaat 
zelden snel. Het duurt dan ook een tijdje voor een andere manier van werken 
bedrijfsbreed wordt opgepakt, maar uiteindelijk snapt iedereen dat als je van 
3000 naar 300 bewegingen gaat, dat ten goede komt aan VEIPO.
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LOGISTISCH BOUWEN

Logistisch Bouwen is een vanuit de praktijk ontwikkelde methode. Ervaring 
leert dat de beste resultaten bereikt worden als de logistieke uitdagingen al 
vanaf de tender fase onderdeel zijn van het proces. Met andere woorden goede 
logistiek is geen kwestie van slimme maatregelen maar van structurele aanpak.

Cruciaal bij de reductie van het aantal bewegingen is communicatie. Met name 
de overdracht tussen de verschillende bouwstadia zijn traditioneel gevoelig voor 
informatielekken. Te vaak gebeurt het dat informatie die vooraf bekend was, niet 
‘doorkomt’ met als gevolg dat er onnodig kosten worden gemaakt of tijd wordt 
verloren.

GEEN NEVENFUNCTIE

De optimalisatie van de logistiek is dan ook geen ‘klusje erbij’ voor bijvoorbeeld 
de uitvoerder. Daarvoor zijn er te veel partijen en belangen; denk aan overheden, 
bouwteams, onderaannemers, leveranciers, uitvoerenden en omwonenden. Allen 
hebben hun belangen bij een project. Deze individuele belangen zijn vaak in 
conflict met elkaar en dienen zorgvuldig op elkaar te worden afgestemd.
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DE PRAKTIJK

Logistisch Bouwen richt zich vanuit de praktijk op de minimalisering van het 
aantal bewegingen. Uitgangspunten daarbij zijn o.a. wet- en regelgeving. Maar 
ook de bevindingen van een logistieke analyse van het project. 

Samen met stakeholders en bouwpartners worden afspraken gemaakt over de 
samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan slottijden voor bevoorrading. Of aan in 
samenspraak inhuren van materieel.

De omstandigheden tijdens het bouwproces veranderen voortdurend. In de 
dagelijkse praktijk zal de logistiek projectleider sturen op efficiëntie. Ad hoc 
beslissingen zijn daarbij steeds gebaseerd op de eerder gemaakte afspraken.

De adviseurs en projectleiders van Timmers begeleiden bouworganisaties en 
bouwteams. Dat begint met bewustmaking van de mogelijkheden. Daarnaast 
ondersteunen we opdrachtgevers bij het eigenmaken van de methode. 

Onderdeel daarvan is de opleiding van medewerkers op bouwlogistieke 
vaardigheden; van rigger tot projectleider. Op deze manier wordt een 
bedrijfseigen logistieke werkwijze ontwikkeld.
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STUREN EN 
ANTICIPEREN OP 
BASIS VAN CIJFERS

OPLEIDEN OF INHUREN

Logistisch Bouwen wordt in de praktijk eigen gemaakt. Dat kan op 
verschillende manieren: 

A. Proactief: opleiding van eigen mensen met een dag in de week supervisie
 en 24/7 ondersteuning middels een helpdesk. Het afronden leidt tot het 
 Keurmerk Logistisch Bouwen. 

B.  Reactief: per project inhuren van één van onze projectleiders als logistiek 
 verantwoordelijke. Hierbij volgen we de drie stappen met analyse, opstart en 
 beheer.

Een oriëntatie op de mogelijkheden kan middels een workshop. Zo kan de eerste 
stap worden gezet naar een verantwoorde bouwlogistiek.

Een goede start met de methode eigen maken is het Logistisch Bouwen Basics-
pakket. Bestaande uit:

1.  workshop voor het management
2.  quickscan voor gestructureerde logistieke  instructie van een project
3.  opstartdag voor gestructureerde voorbereiding van de logistiek
4.  meetmaand voor het meten van het aantal bewegingen en vertragingen
5.  meetdag voor gestructureerd logistiek toezicht
6.  helpdesk

1

2

3

1

2

3

11

3

22

1.  ANALYSE
 
2.  OPSTART

3.  BEHEER



VOORDELEN LB-SPECIALIST

De Logistisch Bouwen-specialist brengt logistieke systematiek aan in uw 
organisatie en heeft de vaardigheden om dit nieuwe proces te beheersen en 
verder te ontwikkelen. Met het inhuren of opleiden van een logistiek projectleider 
wordt de basis gelegd voor een efficiënte eigen logistieke werkwijze. 

Deze investering betaalt zich al snel terug omdat VEIPO: Veiligheid, Efficiëntie, 
Innovatie, Productiviteit en Omgeving onder het takenpakket vallen. Hiermee 
voldoet u als bouwer aan de wettelijke eis van aantoonbaar voorbereiding, 
toezicht en instructie tijdens het bouwproces.

Enkele voordelen op een rij:
• hogere productiviteit, met name tijdens de afbouwfase en meer 
 arbeidsvreugde
•  overzicht in logistiek van mensen en materialen
•  5 tot 10% besparing op deeloplossingen door kennis van de markt, 
 mogelijkheden en combinaties
•  reducering inzet van andere specialisten als veiligheidsdeskundige,
 omgevingsmanager, bouwplaatsmanager en projectleider
•  betere risicobeheersing door documentatiesystemen en logistieke 
 menukaarten
•  continue optimalisatie van de samenwerking en afstemming tussen 
 bouwpartners tijdens het bouwproces kan leiden tot wel 30% reductie 
 van de logistieke kosten (bron TNO)
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RESULTAAT DOOR 
1. COMMITMENT
2. OVERZICHT
3. BORGING

1. ANALYSE

Optimalisatie van de logistiek begint bij de analyse van het project. Aan de hand 
van een rekenmodel worden het aantal transporten ingeschat. Vervolgens wordt 
bekeken wat dit betekent voor de omgeving en de te volgen routing van mensen, 
materialen en materieel. In deze fase worden de uitgangspunten vastgelegd.

2. OPSTARTEN

Tijdens de opstartfase wordt met de bouwpartners overlegd over de werkwijze, 
de bouwveiligheid zones, de poorttoegang, het bevoorradingsplan enzovoort. 
Aan de hand van de Logistisch Bouwen checklist worden zo afspraken gemaakt, 
waarmee wordt voldaan aan het BLVC-plan van opdrachtgevers en overheden 
en aan de eis van aantoonbare logistieke voorbereiding. 

PROJECTLEIDER
voor complete logistiek

naar, op en van de bouwplaats 

ANALYSE
kosten-baten

kennis-ervaring

OPSTARTEN
uitgangspunten

maatregelen/middelen

UITVOEREN
projectinstructie

handhaving

ONTWIKKELEN
evalueren
opleiden

PROJECTLEIDER
voor complete logistiek

naar, op en van de bouwplaats 

ANALYSE
kosten-baten

kennis-ervaring

OPSTARTEN
uitgangspunten

maatregelen/middelen

BEHEREN
projectinstructie

handhaving

PROJECTLEIDER
voor complete logistiek

naar, op en van de bouwplaats 

ANALYSE
kosten-baten, kennis-ervaring

OPSTARTEN
uitgangspunten, maatregelen/middelen

BEHEREN
projectinstructie en handhaving

OPDRACHTGEVERS
OVERHEDEN

WET- EN REGELGEVING
(POLITIEK)

 

MANAGEMENT
WERKVOORBEREIDING

(THEORIE)
 

UITVOERING
AD HOC BESLISSINGEN

(PRAKTIJK)
 

BOUWLOGISTIEK
PROJECTLEIDER

PROCES
 ; BIM, LEAN, IOT

INKOOP 
 : afstemming, bonus-malus

VEILIGHEID 
 : voorkom doublures MVK en HVK

DUURZAAMHEID 
 : social return, breeam 

AUTOMATISERING 
 : reservering en communicatie

REGISTRATIE 
 : AVG, WKA

MAATSCHAPPELIJK 
 : CO2 reductie, overlast reductie

OPLEIDINGEN 
 : nieuwe logistieke vaardigheden

AANSPRAKELIJKHEID 
 : toonbare voorbereiding, toezicht en instructie

INNOVATIE
 : marktontwikkelingen

WERKWIJZE



VOORSPRONG 
DOOR VEIPO 

3. BEHEER

Logistiek is een dynamisch proces dat aan de hand van zo’n 20 controlepunten 
wordt gemonitord. Bouwpartners worden gehouden aan de in de opstartfase 
gemaakte uitgangspunten en afspraken. 

Voor actieve handhaving zijn binnen de methode een aantal hulpmiddelen 
ontwikkeld, verenigd in De Bouwlat.

DE BOUWLAT

Een effectief pakket om de logistiek te monitoren en te coördineren is De Bouwlat. 
Een combinatie van reeds bestaande technieken als communicatieplatform, 
camera, meetlus en reserveringsapp levert de informatie om de logistieke praktijk 
rondom de bouwplaats efficiënt in te richten.

• communicatie met alle betrokkenen in een project • permanente meting van 
het aantal bewegingen • 24/7 zicht op de bouwplaats • agendering van de 
toegangspoort
 

OPLEIDINGEN

De methode Logistisch Bouwen voorziet in een aantal opleidingen en cursussen 
om de effectiviteit en veiligheid te optimaliseren.

Bouwplaats

HIJSBEWEGINGEN OVERIGE BEWEGINGEN BEWEGINGEN OMGEVING BEWEGINGEN REGIO

Transportcoördinator
Bouwlogistiek voorman

Aanpikker
Bouwlogistiek hijsbegeleider
norm TCVT W4-08 met 
beginselen bouwlogistiek

Uitvoerder
Bouwlogistiek uitvoerder

Projectleider
Bouwlogistiek projectleider

• Traditioneel        • Conform Methode Logistisch Bouwen

1. zicht               2. telling               3. reservering               4. communicatie               5. training

• VEILIGHEID • EFFICIËNTIE • INNOVATIE • 
PRODUCTIVITEIT • OMGEVING



Kanaalstraat 12, 5347 KM Oss • 0412 - 700 531 • info@timmersbouwlogistiek.nl • www.timersbouwlogistiek.nl



BOUWLOGISTIEK ADVISEURS & OPLEIDERS

SLIMMER & SNELLER
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door anders samen te werken.

www.timmersbouwlogistiek.nl
ondersteuning • opleiding • ontwikkeling

OntwikkelenOpleidenOndersteunen


