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1. BEREKENEN  

2. BEÏNVLOEDEN  

3. BEWIJZEN

Materialen-, 

Medewerkers-, 

Materieel-, 

Maatschappij –

Mindset - bewegingen5M



61% van de ongevallen is te voorkomen, 
door minder- en beheerstere 
transport- & hijsbewegingen.

Bron: CLOCS (Construction Logistics of Community Safety)
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OMGEVINGS VEILIGHEID



TRADITIONEEL   
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• ondeskundige logistieke planopmaak,
en planbeoordeling o.b.v. wetgeving.

• onbekwame logistieke plancoördinatie,
als structurele hoofdtaak in uitvoering.

• ontbrekende duidelijkheid, tussen 
bouwplaats- en omgevingsveiligheid.
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TRADITIONEEL    

Opdrachtgevers
Overheden, Ontwikkelaars, 
Woningcoöperaties, Bedrijven

Leveranciers
Onderaannemers, Nevenaannemers, 
Groothandelaren, Fabrikanten

Opdrachtnemer
Tenderteam, Werkvoorbereiding, 
Uitvoering, Communicatie, Controle

Materialen bewegingen
Vele incomplete vrachten
Vele koeriers in route leveringen

Materieel bewegingen
Bouwkraan-gieken boven de omgeving
Bouwveiligheidszones bij hoogbouw 

Medewerker bewegingen
Vele wild parkerende bouwvakkers
Vele wild opslag buiten de bouwplaats

BOUWPLAATSVEILIGHEID
alle bewegingen binnen de bouwplaatshekken



VERNIEUW

• omgevingswet (/ BLVC)

• wegenverkeerswet (/ aantal verkeersregelaars)

• emissie (/ PAS)

• hijsveiligheid (/ Alphen ad Rijn)

• v & g coördinatieplicht (/ uitvoering)

• WKA                                   (/ registratiewet)

• handelsregisterwet        (/ inschrijving kvk, verzekeringpolis,

deskundig persoonscertificaten)
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VERNIEUW

Uitvoerenden 
Bouwvakkers, Chauffeurs, Machinisten

Betrokkenen
Bewoners, Winkeliers, Scholen, 
Kantoren, Openbaar Vervoer, 
Calamiteitendiensten

Maatschappij 
Beheersing van het aantal meldingen
Eerbiedigen stikstof eisen

Mindset
Anders werken in collectief (project) belang
Anders bundelen tot volle vrachten

OMGEVINGSVEILIGHEID
alle bewegingen buiten de bouwplaatshekken



SAFETY FIRST - OOK IN DE BOUW !
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Gestructureerde werkmethodiek,
met focus op één aandachtspunt

* aantal bewegingen verminderen
* bewegingen, beter beheersen



Vanaf de hekkenlijn, en daarbuiten;  

• aantal transport-, hijs-, arbeidsbewegingen,
o.b.v. 3B (Berekenen, Beïnvloeden, Bewijzen)

• logistieke menukaarten;
elke leverancier vooraf logistieke afspraken

• logistieke projectinstructies;
elke chauffeur/ machinist/ bouwvakker

DUIDELIJK ONDERSCHEID 

Aannemer
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BLVC+
Logistisch Bouwen richt zich proactief op
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5M aanpak    
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• materialen
• materieel
• medewerkers
• maatschappij
• mindset

mix bewegingen



MATERIALEN

• leverancier logistiek
• routeondersteuning
• hubs
• alternatief transport
• just in time delivery
• belading
• verkeer
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MATERIEEL

• overlappend werkbereik
• instructies
• electrisch/waterstof
• deelgebruik
• gedeeld in- en overzicht
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MEDEWERKERS

• parkeren
• omgeving
• talen/culturen
• handgereedschap
• kleinmaterialen afroepen
• 24/7
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MAATSCHAPPIJ

• landelijke regelgeving
• lokale verordeningen
• omgevingshinder
• veiligheid
• communicatieportaal
• verkeer
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MINDSET

• 168 uur verantwoording
• sociale acceptatie
• neutrale ketenregie
• bonus-malus
• ALLE bewegingen
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Verander-
bewegingen
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Omgeving-
bewegingen

Nieuwe vaardigheden
digitaal registreren
168 uren verantwoording
aantallen/ afmetingen

Arbeids-
bewegingen

Juridisch aantoonbaar
toezicht 
voorbereiding/ instructie

Kennis
wet- &  regelgeving

Transport-
bewegingen

WIE COÖRDINEERT

Hijs-
bewegingen

Ervaring
beschikbare maatregelen
emissie arm materieel
sociale acceptatie



3B - methodiek

1

2

3

• Berekenen

• Beïnvloeden

• Bewijzen
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BEREKENEN

• quickscan opstellen
• brainstormsessie organiseren
• verkeers- en hijsplannen
• logistiek (/ BLVC) plan
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bewegingen = 
geld/ CO2/ NOx/ PM10/ ongevallen



BEÏNVLOEDEN

Eerst de oplossing

• stel praktisch draaiboek op
• met één erkende verantwoordelijke
• transparant overzicht ALLE bewegingen
• logistieke leverancier intake (menukaarten)
• transport- / hijs- / arbeids- instructies
• logistieke visuele daily stand per app
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BEÏNVLOEDEN
Dan de maatregelen

• voorzie neutrale ketenregie
• bouw uw communicatie portaal
• selecteer logistieke medewerkers
• stel uw op- & overslag samen (hub)
• selecteer registratie- & reserveringsystemen
• combineer beveiliging- en veiligheid camera’s
• eerst de selectie materieel, dan de leverancier
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BEWIJZEN

• ervaren helpdesk
• met onderhoud draaiboek
• met integrale communicatie
• met bewegingen statistieken
• met bonus – malus mogelijkheden
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SAMENWERKEN
Collectieve    inleg,    voor    gezamenlijke
verdere ontwikkeling van een nieuw  vak: 

• met kennis sessies
• met mogelijkheid tot innovatie
• met realtime informatie voor leden
• met enthousiaste beschikbare specialisten 
• met beschikbare oplossingen als totaalpakket
• met mogelijkheid tot complete 5M-logistiek uitbesteding
• met kans voor 1PL-leveranciers te transformeren naar 4PL
• met kans voor kleine zelfstandigen om zich te ontwikkelen



logistischbouwen.nl

CUMULATIEVE BOUWLOGISTIEK
Voor regio’s en projecten met meerdere aannemers, 
van verschillende bouwopgaven in dezelfde periode 

pop-up       coördinatie



20% van de bouwsom is logistiek, 
30% kan hierop bespaard worden.
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WAAROM



WAT BRENGT HET ?

logistischbouwen.nl

• minder afval
• minder wachttijden
• minder milieubelasting
• minder irritatie en frustratie
• minder meldingen omgeving helpdesk

reacties/vragen

toezicht
voorbereiding

metingen
life beelden

reserveringen

overzicht
bewegingen

logistieke intake  
bouwpartners

instructies

KEURMERK



WAT BRENGT HET U ?
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• meer controle
• meer veiligheid
• meer rendament
• meer productiviteit
• meer arbeidsvreugde
• meer individuele ontwikkeling
• meer maatschappelijk betrokkenheid



BEPROEFD
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BEPROEFD
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Referenties – ruim 70 opdrachtgevers, op ruim 250 complexere bouwprojecten 



BEPROEFD
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Referenties – ruim 70 opdrachtgevers, op ruim 250 complexere bouwprojecten 



Planopmaak
1. Workshops
2.  Quickscan
3.  Logistieke voorcalculatie
4.  Verkeers- en/ of hijsplan
5. BLVC plan
6. Logistiek draaiboek

Plancoördinatie
6. Weekly support/ audits
7. Project specifieke instructies
8.   Audits etc.
9. Communicatie portalen
10. Bemiddeling maatregelen
11.  Ontwikkeling hulpmiddelen
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INFORMEER NAAR



logistischbouwen.nl         bas@timmersbouwlogistiek.nl         06 -39 58 69 20         0412-700 531      Dome-X, te Oss  

ONDERSTEUNEN
planvorming- & coördinatie

OPLEIDEN
maatinstructies & -opleidingen

ONTWIKKELEN
hulpmiddelen- & materieel

3O  DIENSTVERLENING


