
methode
LOGISTISCH BOUWEN
efficiënter bouwen met effectievere logistiek 



WAAROM EEN EFFECTIEVERE 
BOUWLOGISTIEK?

Er zijn vele redenen op te noemen waarom we moeten nadenken over een 
andere manier van samenwerken op de bouw. Hieronder de meest voor de 
hand liggende.

Er is een nijpend gebrek aan vakbekwaam personeel. 
Daar komt bij dat op dit moment het rendement van de 
vakman te laag is, omdat hij noodgedwongen te veel 
tijd moet besteeden aan allerlei randzaken. 

De bouw verplaatst zich meer en meer naar een 
complexere omgeving. Dat betekent steeds meer 
maatwerk. Ook de regelgeving omtrent veiligheid en 
overlast wordt strenger. 

De rol van de bouwer zelf is veranderd; steeds 
meer wordt hij inkoper en coördinator van de vele 
onderaannemers. Nog nooit is het zo druk geweest op 
de bouwplaats; het is een continu komen en gaan van 
mensen en materiaal.
 
Tel daar bij op dat er steeds meer maatwerk is en 
dat mede door de 24/7 economie de tijdsdruk 
op projecten alleen maar toeneemt. Meer ad hoc 
beslissingen die onder meer tot gevolg hebben dat 
bestaande procesoptimalisaties als BIM en LEAN 
onvoldoende renderen.  

Er zijn meer kortere projecten waar met kleinere teams 
wordt gewerkt. Dat maakt het moeilijk om efficiëntie en 
rendement te meten.

Er is veel veranderd, maar de logistiek rondom de 
bouw speelt hier nog onvoldoende op in.
DE LOGISTISCH BOUWEN METHODE BIEDT UW 
TEAM DE HANDVATEN VOOR OPTIMALISATIE.  



LOGISTISCH BOUWEN

In de traditionele projectaanpak zijn alle partijen er elk voor zich op gericht zo 
efficiënt mogelijk en tegen minimale kosten te presteren. Dit leidt tot tegenstrijdige 
belangen. De steeds hardere strijd om de euro heeft tot gevolg dat er steeds minder 
projectmatig wordt gedacht en steeds meer op individueel belang. De consequentie 
is toenemende inefficiëntie, ad hoc beslissingen en verspilling. 

Bij de Logistisch Bouwen methode wordt consequent gestuurd vanuit 
projectbelang. Daar waar het projectbelang conflicteert met het individuele belang 
wordt vooraf in overleg een oplossing gezocht. De voordelen van deze werkwijze 
zijn evident: snellere bouwtijden, meer rendement van de bouwvakkers, meer 
efficiëntie, minder verspilling en budgetten die gehaald worden.  

De Logistisch Bouwen methode stimuleert de industrialisatie van de bouw door vol 
in te zetten op een steeds efficiënter logistiek proces.

WAAR HEBBEN WE INVLOED OP?

Logistisch Bouwen is vooral efficiënter omgaan met de mogelijkheden. We richten 
ons in de training op de volgende deelgebieden: 

1. MATERIALEN
Met een betere logistieke regulering, bijvoorbeeld door 
controle aan de poort, het gebruik van hubs, bundeling van 
leveringen en een gestructureerde afvoer van afval creëren we 
meer rust en overzicht op de bouwplaats. 
 

2. MATERIEEL
Door te focussen op projectbelang en overleg met de 
verschillende partijen kan veel efficiënter worden ingekocht. 
Vooraf in kaart brengen wat de eisen zijn en hoe die elkaar 
overlappen; inkopen van de slimste en de snelste oplossingen. 
 

3. METHODE
Anders samenwerken door bijvoorbeeld Just in Time 
leveringen (JiT) of centrale aanlevering op een hub met 
gereguleerde samengestelde belevering van de bouwlaats. 
Dit vraagt om meer transparantie en is uiteindelijk voor alle 
betrokkenen voordeliger.
 

4. MENS
Gedragsverandering gaat altijd in kleine stapjes. De eigen 
organisatie en de bouwketen zal moeten ervaren dat door 
anders samen te werken meer bereikt wordt. Stap voor stap  
laten we zien en ervaren waar de voordelen liggen en hoe we 
die kunnen benutten. 
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DRIE IN ÉÉN!

De methode ondersteunt het bouwteam in de praktijk met complexe logistieke 
vraagstukken. Het leidt het team op en ontwikkelt zo een onderscheidende 
(logistieke) meerwaarde.

LOGISTIEKE KENNIS EN ERVARING
projectmanagement, praktische begeleiding bouwbewegingen,
bouwplaatsvoorzieningen, poort toegang, (speciaal) transport, circulaire 
afvalverwerking

VERANDERMANAGEMENT
bouwer wordt inkoper, 24/7, gereguleerde levering, planning op middelen i.p.v. 
productie

MOTIVATIE
elimineren van vertragingen, onder meer door gebruik te maken van; JiT, HUB, 
Daily Package

WETTELIJK TOEZICHTHOUDER BIJ HIJSEN EN HEFFEN
coördinatie logistiek tijdens bouwproces, verantwoorde inzet van materieel, 
handhaving afspraken logistiek met onderaannemers en toeleveranciers

1

2

3

OPTIMALISEREN IN 3 STAPPEN

In tegenstelling tot traditionele trainingsprogramma’s is de benadering 
van Logistisch Bouwen veel breder. Die verbreding zit met name in de 
voorbereiding (1) en in de handhaving (3). 

1. ANALYSEREN EN INSPIREREN
 Analyse van de logistiek van het project en overleg met 
 toeleveranciers en onderaannemers over de werkwijze.

2. CENTRALE COÖRDINATIE
 Spelregels opstellen en afspraken maken 
 over de te volgen werkwijze.

3. ONDERSTEUNING EN 
    HANDHAVING VAN DE 
    GEMAAKTE AFSPRAKEN
 De PiC (Person in Charge) 
 zorgt er op de bouwplaats
 voor dat afspraken worden
 nageleefd en houdt toezicht 
 op de veiligheid en handhaving.

LET OP!!
DE ERVARING LEERT DAT DE WIL ER VAAK WEL IS, 

MAAR DAT ZONDER HANDHAVING PARTIJEN TOCH 

WEER SNEL TERUGVALLEN IN OUDE PATRONEN. 

HANDHAVING IS DUS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL 

VAN LOGISTISCH BOUWEN. 

ZONDER STRENGE HANDHAVING VAN DE GEMAAKTE 

AFSPRAKEN WORDEN ER GEEN RESULTATEN BEHAALD 

EN WORDEN DE GESTELDE DOELEN NIET BEHAALD.



LOGISTISCH SPECIALIST

LOGISTIEKE CONTROLE TIJDENS HET BOUWPROCES
De logistisch specialist begeleidt het bouwteam in de efficiëntieslag van de 
totale logistiek rondom een project. van tendering tot oplevering. Hij zorgt voor 
handhaving van de gemaakte afspraken en navigeert met kennis van zaken 
tussen de vele belanghebbenden. Hij heeft zowel een adviserende als een 
praktische rol.

De logistisch specialist heeft een uitgebreide kennis van:
• logistiek
• regelgeving
• (groot)materieel
• veiligheid

OPDRACHTGEVERS
OVERHEDEN

WET- EN REGELGEVING
(POLITIEK)

 

MANAGEMENT
WERKVOORBEREIDING

(THEORIE)
 

UITVOERING
AD HOC BESLISSINGEN

(PRAKTIJK)
 

BOUWLOGISTIEK
PROJECTLEIDER

LOGISTISCH
SPECIALIST

STAPPENPLAN

In de traditionele projectaanpak zijn alle partijen er elk voor zich op gericht 
zo efficiënt mogelijk en tegen minimale kosten te presteren. Dit leidt tot 
tegenstrijdige belangen. De steeds hardere strijd om de euro heeft tot gevolg 
dat er steeds minder projectmatig wordt gedacht en steeds meer op individueel 
belang. De consequentie is toenemende inefficiëntie, ad hoc beslissingen en 
verspilling. 

Bij de Logistisch Bouwen methode wordt consequent gestuurd vanuit 
projectbelang. Daar waar het projectbelang conflicteert met het individuele 
belang wordt vooraf in overleg een oplossing gezocht. De voordelen van deze 
werkwijze zijn evident: snellere bouwtijden, meer rendement van de bouwvakkers, 
meer efficiëntie, minder verspilling en budgetten die gehaald worden.  

De Logistisch Bouwen methode stimuleert de industrialisatie van de bouw door 
vol in te zetten op een steeds efficiënter logistiek proces.
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door anders samen te werken.

www.timmersbouwlogistiek.nl
ondersteuning • opleiding • ontwikkeling



1. ANALYSE; quickscan van alle logistieke bewegingen
 In de aanbestedingsfase wordt al een logistieke analyse doorgevoerd
 • slimmer bevoorraden, afvalstromen beheersen en verspilling  
   en verkwisting minimaliseren. 
 • materieel; in projectbelang de slimste en snelste oplossingen 
   onderzoeken. Controle op onder meer capaciteit, (opslag) 
   hulpmiddelen en veiligheid tijdens het hele bouwproces.
 • methoden; JiT leveringen, realtime transparantie, projectbelang 
   i.p.v. individueel belang
 • mens; efficiëntieslag, social return

2. DIALOOG; workshop met betrokken partijen
 Intern en extern. Het eigen team wordt voorbereid op plannen, inkopen en
 bouwen in projectbelang; op efficiëntie. Ook met toeleveranciers en 
 onderaannemers wordt informatie gedeeld over de nieuwe manier van 
 samenwerken en de gevolgen daarvan.

Stap 1. en 2. vormen de basis voor verdere optimalisatie

3. BESLISSINGSBOOM; zowel intern (visie) als extern (contractmanagement)
 Aan de hand van de menukaarten worden afspraken gemaakt over de gewenste 
 efficiëntieslag. Op die manier weet iedereen wat de verwachtingen zijn en hoe 
 daaraan te voldoen.

MEER INFORMATIE: info@timmersbouwlogistiek.nl of bel 0412 700 531



Totaal advies : .......................................................

LOGISTIEKE MENUKAART ONDERAANNEMER   

DOELSTELLING VAN LOGISTISCH BOUWEN AANPAK: REDUCEREN VAN ALLE BEWEGINGEN VAN KRAAN, TRANSPORT EN MENSEN 

Door correct en tijdig de logistieke menukaarten in te vullen kunnen de bewegingen met bijpassend materieel beter voorspeld worden en ieders uitganspunten bewaakt.
Zo wordt stagnatie voorkomen door voortijdige signalering en analyse in de tender- of inkoopfase. We toetsen op overbodige of dubbele inzetten en op efficiëntie naast levering, productie en prijs.
Sturing gebeurt steeds in projectbelang en bij conflicterende belangen in samenwerkinhg met de logistieke specialisten van betrokken bedrijven.

VRAAGSTELLING     OPTIONEEL   VERREKENPRIJZEN

 1 OPSLAG : tijdgebonden levering op afroep  NEE  JA  levering conform poortreservering (ticketsysteem)   €    €  

 2 OPSLAG : voorraadopslag   NEE  JA  levering conform bulkcontract  €    €  

 3 OPSLAG : overslag  NEE  JA  magazijn (hub) in de nabijheid van de projecten  €    €  

 4 OPSLAG : prefabricage/mock up  NEE  JA  in eventuele minder (speciaal) transporten  €    €  

 5 OPSLAG :    NEE   JA   €    €  

 6 TRANSPORT : tijdgebonden levering op afroep  NEE  JA  conform poortreservering (ticketsysteem) wordt geleverd  €    €  

 7 TRANSPORT : voorladen en afkoppelen  NEE  JA  laatste kilometers in onbetrouwbaar gebied (last mile stadslogistiek)  €    €  

 8 TRANSPORT : volle vrachten  NEE  JA  conform poortreservering (ticketsysteem) wordt geleverd  €    €  

 9 TRANSPORT : deel-, na- en koerier-levering  NEE  JA  buiten productietijd aanvoeren (evt. vooraf bundelen in hub)  €    €  

 10 TRANSPORT :  NEE   JA   €    €  

 11 KRANEN:  zelf lossen  NEE  JA    €    €  

 12 KRANEN:  1,5 uur lostijd  NEE   JA  JIT genereert kortere lostijden, maar langere wachttijd buiten bouw  €    €  

 13 KRANEN:  leveren hijsvoorzieningen en -attributen   NEE   JA  vanwege (CE- en Hijs-) wetgeving, splitsen ongewenst €    €  

 14 KRANEN:  chauffeur is erkende rigger   NEE   JA  bij wet getoetst als deskundig en bekwaam  €   €  

 15 KRANEN: aansprakelijk tot en met gemontage  NEE  JA  doorlopende hijslast-verzekering op transporten €   €  

 16 KRANEN:   NEE  JA   €    € 

 17 MENSEN : elders parkeren  NEE  JA  voorzien van kiss & ride zone (in 2 minuten lossen)   €    €  

 18 MENSEN : gesplitste productie- en facilitering tijd  NEE  JA  overdag uitsluitend productie vrachten; onmiddellijk te monteren   €    €  

 19 MENSEN : gesplitste aanlevering materialen  NEE  JA  runners zorgen voor bevoorrading  €    € 

 20 MENSEN : correct geïnstrueerd personeel  NEE  JA  op de hoogte van de logistieke uitgangspunten  €    €  

 21 MENSEN:   NEE  JA  €    € 

4. OPTIONEEL BESPARINGSMODEL; monitoren uitgangspunten
 O.a. consequent invullen poort- en materiaal reservering, consequent opvolgen 
 daily stands en actiepunten, consequent opvolgen van ingevulde menukaarten 
 en inregelen van middelen i.p.v. productie, consequent beantwoorden van de
 trainingsbrief. Borging ingericht om de gemaakte uitgangspunten te monitoren.

Stap 3. en 4. vormen de basis voor een kosten-baten analyse tijdens het 
bouwproces.

5. TRAININGEN; van denken naar doen (bottom up)
 Training van medewerkers op alle niveaus van tendering tot oplevering in het 
 optimaliseren van alle bewegingen naar, op en van de bouwplaats. Met als 
 doel meer efficiëntie, minder faalkosten en meer veiligheid.

 Keuze uit twee trainingen 
 Theoretisch: met erkende cursussen Veranderkunde, Toezicht Hijsen en Heffen, 
 Communicatie Training en Evaluatie en Verslaggeving.

 Praktisch: training in de praktijk van logistieke analyse bouwplaats en project, 
 opzetten kennissessies met leveranciers en bouwteams en handhaving en 
 borging van de gemaakte afspraken. 

 In tegenstelling tot de theoretische trainingen wordt het team tijdens een project 
 gedurende langere tijd aangestuurd en theoretisch ondersteund op logistisch 
 bouwen. Leren aan de hand van de praktijk. 

Overdragen

De�niëren

Evalueren

Bewaken

Winstoptimalisatie 
door voorcalculatie 
steeds beter op de 
nacalculatie aan te

laten sluiten.

OGISTIEKE MENUKAART AANNEMER   

 VRAAGSTELLING   CONSEQUENTIE CONCRETE BEHOEFTE 

 1 Logistieke analyse gewenst NEE  JA Interactieve, onafhankelijke logistieke analyse ontwikkelen  

 2 Leveranciers als partner betrekken NEE JA Interactieve workshop ontwikkelen  

 3 Onafhankelijke monitoring met keurmerk NEE JA Frequente ondersteuning basis en opleiden met wekelijks overleg  

 4 Logistisch Bouwen bedrijfsbreed integreren gelijktijdig met project NEE JA Logistisch Bouwen ontwikkelen en uitdragen in memo en overleg  

 5 Communiceren logistiek met omgeving, opdrachtgever, leveranciers NEE JA Schriftelijke opdracht genereren ter verificatie  

 6 Transporten optimaliseren NEE JA Ticketsysteem inrichten  

 7 Distributie-overslag gebruiken NEE JA HUB inrichten  

 8 Zelf afroepen op behoeften NEE JA Als project aannemen door onderaannemer  

 9 Logistiek als leidend gaan inrichten NEE JA Volgt 24/7 indeling (o.b.v. 168 uren i.p.v. 40 uren)  

 10 Afvalstromen managen NEE JA Splitsing tussen productie en facilitair  

 11 Bouwplaatsinrichting managen NEE JA Onafhankelijk, uitsluitend in projectbelang  

 12 Dagelijkse logistieke medewerker NEE JA Aansturing door de monitoring/ keurmerk 

 13 Integrale bevoorrading NEE JA Volgt verrekensleutel per partij  

 14 Vervoer over water NEE JA Flexibiliteit op dagbasis verdwijnt, per week bekijken  

 15 Inzet social return (Participatie Wetgeving) NEE JA Flexibiliteit op weekbasis verdwijnt, per 3 maanden bekijken  

 16 Onafhankelijke ketenregie en bemiddeling in projectbelang NEE JA Wekelijks deelnemen aan het integrale overleg  

 17 Logistieke helpdesk en vraagbaakfunctie inrichten NEE JA Betrokkenheid bij contractvorming vereist incl. dagondersteuning 

 18 Verticale logistiek in veiligheid integreren NEE  A Mensen gaan opleiden (toezichthouden/ veilig hijsen etc) incl. dagondersteuning  

 19 Externe ondersteuning verandermanagement in procesoptimalisatie NEE JA In- of extern, o.b.v. lean/ tpm/ kaizen  €    €   

 20 Aansluiting zoeken overheden, onderwijs en opdrachtgever NEE JA Ontwikkelen van het thema in project-/bedrijf belang incl. dagondersteuning

 21 Externe ondersteuning opleidingen t.b.v. wetgeving 7.18 Hef en Hijs NEE JA Uitvoerders worden PIC (Person In Charge)  €    € 

 22   NEE JA   €    € 

 23   NEE JA   €    € 

 24   NEE JA   €    € 

 



MEER INFORMATIE: info@timmersbouwlogistiek.nl of bel 0412 700 531

Totaal advies : .......................................................

Datum: .........................................                      Ingevuld door : .......................................................

LOGISTIEKE MENUKAART AANNEMER
HELDERE AFSPRAKEN OM DE LOGISTIEKE EFFICIËNTIE TE VERHOGEN



6. COMMUNICATIE INTERN EN EXTERN; balans zoeken tussen politiek, theorie en 
 praktijk
 Veranderen lukt alleen als het gedragen wordt over de hele linie. Essentiëel is 
 dus de communicatie over deze andere aanpak, met name het hoe en waarom; 
 what’s in it for me. 

 Dat geldt voor gemeenten, onderaannemers, leveranciers, projectteams en 
 bouwteams; iedereen moet overtuigd worden van de voordelen van bouwen 
 met een focus op minimalisering van het aantal bewegingen. Ook als dat tegen 
 individueel belang lijkt in te gaan. 

7. LOGISTIEKE BLAUWDRUK ONTWIKKELEN
 Structureel voordeel is enkel te verkrijgen als de methode wordt eigen gemaakt 
 en opgenomen in de bedrijfscultuur; 
 A. draagvlak creëren   B. afspraken werkwijze   C. handhaving

WERKEND VOLGENS DE LOGISTISCH BOUWEN METHODE CREËERT HET 
BOUWTEAM EEN ONDERSCHEIDENDE MEERWAARDE.

SAMENVATTEND

• ANALYSE VAN DE TOTALE LOGISTIEK RONDOM EEN PROJECT

• INKOOP EN STURING OP EFFICIËNTIE I.P.V. OP KOSTEN

• REGULERING; WERKEN MET POORTTOEGANG, DAILY PACKAGE, JIT,

  HUB, ENZ.

• HANDHAVING VAN DE GEMAAKTE AFSPRAKEN; RESULTATEN WORDEN 

  PAS GEBOEKT BIJ CONSEQUENT GEDRAG VAN TENDER TOT 

  OPLEVERING.



ONDERSTEUNEN, 
OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN

TRAININGEN; van denken naar doen (bottom up)

Training van medewerkers op alle niveaus van tendering tot oplevering in het 
optimaliseren van alle bewegingen naar, op en van de bouwplaats. Met als doel 
meer efficiëntie, minder faalkosten en meer veiligheid.

Keuze uit twee trainingen 
Theoretisch: 
 met erkende cursussen Veranderkunde, 
 Toezicht Hijsen en Heffen, Communicatie Training 
 en Evaluatie en Verslaggeving.

Praktisch: 
 training in de praktijk van logistieke analyse bouwplaats
  en project, opzetten kennissessies met leveranciers en 
 bouwteams en handhaving en borging van de gemaakte 
 afspraken. 

In tegenstelling tot de theoretische trainingen wordt het team tijdens een project 
gedurende langere tijd aangestuurd en theoretisch ondersteund op logistisch 
bouwen. 

Na het succesvol afronden van de methode is uw team in staat om de logistiek 
rondom projecten verregaand te optimaliseren. Voor erkenning als logistisch 
specialist is een jaarlijkse up-date van de kennis en nieuwste ontwikkelingen 
noodzakelijk.

UPDATES EN HELPDESK
Bouwlogistiek is volop in beweging. De markt voorziet doorlopend in nieuwe 
praktische en technische oplossingen. Ook de wetgeving vernieuwt, denk aan 
emissie uitstoot, omgevingswet, participatiewet enz. 

Om de aangeleerde Logistisch Bouwen vaardigheden te borgen, is periodieke 
scholing gewenst. Dan ook mag het Logistisch Bouwen Keurmerk worden 
gevoerd.

 Voor het bouwbedrijf is het keurmerk een garantie dat vorderingen ook gemeten 
 worden en dat de besparing van 30% op bewegingen wordt gehaald.

Voor opdrachtgevers staat het keurmerk een garantie 
voor het naleven van  de uitgangspunten m.b.t.  veiligheid, 
milieubewust bouwen en minimalisering 
 omgevingshinder.

Onze logistisch specialisten bieden ook ondersteuning vanuit 
een helpdesk functie. Ook na afronding van de methode kunt 
u op ons rekenen.

ALLE AFDELINGEN MEENEMEN IN DE METHODE
Voor een maximaal effect van de Logistisch Bouwen Methode is het van belang 
dat op elk moment van het bouwproces ingezet wordt op minimalisering van de 
bewegingen. Denk daarbij aan;
• werkvoorbereiding en ontwerp
• inkoop en controle
• materieeldienst

Tijdens het bouwen zelf  wordt actief gestuurd en gehandhaafd op de gemaakte 
afspraken met onderaannemers en toeleveranciers. 

LOGISTISCH BOUWEN: 
ondersteunen. opleiden. ontwikkelen.

 LOGISTISCH SPECIALIST

KEURMERK



VOORDELEN

EFFECTIEVERE ARBEIDSPRODUCTIVEIT VAKMAN
Een bouwvakker is op een werkdag van 8 uur slechts 3,78 uur productief aan 
het werk. Ruim 50% van zijn tijd wordt besteed aan zaken als laden en lossen, 
opruimen werkplek, wachten op de bouwlift enzovoort. 

Met de Logistisch Bouwen methode is die efficiëntie te verhogen naar 71%! Van 
ruwweg 4 naar 6 productieve uren per bouwvakker per dag! Dat betekent dus 
ook dat u met 33% minder mankracht hetzelfde werk kunt klaren!  

 

LAGERE KOSTEN
Analyse van het bouwproces, de bouwplaats en de omgeving in combinatie 
met vroegtijdige samenwerking tussen de bouwpartners resulteert in een 
efficiëntieslag die direct leidt tot lagere kosten.. 
 

KORTERE BOUWTIJDEN 
Logistieke processen worden geoptimaliseerd. Dat betekent een efficiëntere 
inzet van mensen; zowel in tijd als in kwaliteit. Ook het bouwproces zelf wordt 
positief beïnvloed; minder wachttijden, minder faalkosten en minder verspilling.

BETERE SAMENWERKING BOUWPARTNERS
Logistisch bouwen zet het projectbelang consequent voorop. Kennis van 
het proces en tools als JiT en Ticketsysteem worden gedeeld met de 
bouwpartners. 
 

VERHOGING VEILIGHEID & KWALITEIT
Minimalisering van het aantal bewegingen en een rustiger en opgeruimde 
bouwplaats bevordert de veiligheid en komt de kwaliteit van werken ten 
goede.



MEER WETEN? 
BEL 0412 70 05 31  / 06 39 58 69 20
MAIL INFO@TIMMERSBOUWLOGISTIEK.NL

Timmers Praktische Bouwlogistiek
Haverhof 16, 5341 ML Berghem 
Dome-X, Kanaalstraat 12b, 5347 KM Oss 

START VANDAAG

WAAR U STOPT GAAN WIJ VERDER
Onze logistiek specialisten ondersteunen uw team in de praktijk, leiden het op 
en ontwikkelen zo een meerwaarde voor uw opdrachtgevers. 

We beheersen de logistieke processen door op een andere manier met 
toeleveranciers en onderaannemers samen te werken en daarmee beheersen 
we ook het bouwproces.

Het wordt weer leuk op de bouw!


