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De werkmethodiek om uw bewegingen en aansprakelijkheden
beheersbaar te maken. In een mix van omgevings-, proces-, en 
project- management



• 1993 tm 2014 materieelverhuur
complexere combinatiewerken
petrochemische stops
grote evenementen / infra werken
fabrieks verhuizingen

• 2014 >              bouwlogistiek organisatiebureau 

ondersteunen

opleiden

ontwikkelen

• aangesloten bij 
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Bedrijfsvoorstelling
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Voor projecten met omgevingsbeperkingen
Binnenstedelijke bouwprojecten vormen een uitdaging voor gemeenten, opdrachtgevers, bouwers en
omwonenden. Met name de enorme logistiek van materialen, materieel en mensen zorgt voor veel overlast
in de omgeving, gevaarlijke situaties en uitstoot van CO2.
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Vanuit een integrale en neutrale aanpak 

• gratis knippen en plakken, gaat collectief géén verschil genereren 
durf hiervoor tijd/ focus/ budget te genereren
om voor uw organisatie een blauwdruk op maat te bouwen 

• onderneem verantwoord/ circulair/ duurzaam
genereer minder aansprakelijkheden/ meldingen
maak aanspraak op beschikbare cofinanciëringen

• standaardiseer 75% in uw organisatie brede blauwdruk,
maximaal 25% projectspecifieke aanpassingen.

• voorzie transparantie
met vooraf ingestelde KPI’s
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Vanuit één formule
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1. Berekenen 2.  Beïnvloeden 3.  Begeleiden 4.  Bewijzen 5.  Bespreken

Schetsontwerp Voorbereidingsontwerp Technisch- en Definitief Ontwerp                Uitvoerings Ontwerp                                                  Evaluatie ontwerp

- workshop                                         - bewegingen dashboard                                      - BLVC plan - weekly support met                                                - kennisbrieven rond het thema

- schouwing/ interview                  - subsidie traject                                                      - functieprofielen/ organigram                       coördinatie omgevingsveiligheid                         - trainingen

- quickscan - logistieke tender inschrijvingen                          - voorcalculatie kosten om - logistieke medewerkers instrueren                    - ontwikkelen hulpmiddelen 

- beleidskeuzewijzer                      - BLVC hoofdlijnenplan                                               omgeving te coördineren                           - logistieke middelen fijn tunen                              - modelleerbare vijf sterren

- risico acceptatiewijzer                 - sloop- & bouwveiligheidsplan                             - BLVC bestek          - logistieke afspraken vast leggen                           opleiding logistiek & omgeving

Een andere manier van werken,
van SO tot UO 
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1. Berekenen
van de omgevingsbeperkingen en haar vervoers-, hijs- en arbeids- bewegingen
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1. gebieden met veel bouwopgaven en evenementen

2. beschikbare ruimten (/ hubs)

3. beschikbare afmeer- en overslagplaatsen

4. beschikbare parkeer opties voor medewerkers

5. beschikbare wachtplaatsen trucks

6. hulpmiddelen die kunnen helpen

7. beschikbaar schoner materieel gereduceerd tarief 

commercieel tarief gereduceerd tarief 

(privaat)                                                                                                         (publiek)

2. Beïnvloeden
door kennis van locaties en middelen
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3. Begeleiden
Coördinatie en oa. juridische handvaten om te beïnvloeden dwingend

1. klimaatwet
2. omgevingswet
3. wegenverkeerswet
4. registratiewet
5. plaatselijke (mobiliteit) wetten

p
re

st
at

ie

tijd
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4. Bewijzen
Gebiedsaanpak: best practises om te bewijzen (/ resultaatbeloning)
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5. Bespreken
Nieuwe praktische vaardigheden aanleren en ontwikkelen :

Welke organisatie is bekwaamd en welke personen zijn deskundig ?
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Acceptatie om te investeren

- praktische coördinatie hoe ga je nu om, met cumulatieve werken, met meer organisaties 

- collectief onderbouwen in plaats van aannemen vanuit ieders individueel referentiekader

- nieuwe vaardigheden buiten stad parkeren, week vooraf bestellen/ afroepen, 

na 17.00 uur denken, elektrisch rijden etc.

- nieuwe specialisten mix tussen omgevings-, proces- en projectmanagement
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Waar kan u dit NU aanschouwen in praktijk ?
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Om de bouwlogistiek mogelijk te maken en 
om de veiligheid van de medemens te borgen, 
is er extra focus en expertise vereist, om u door 
de vele beschikbare hulpmiddelen te begeleiden.

Onze coördinatoren omgevingsveiligheid, fungeren 
als neutrale ketenregisseur, tussen de vele betrok-
kenen, bestuurders, en bewoners van het gebied.
Zodat de bouwopgave(n) enerzijds mogelijk gemaakt 
worden, en anderzijds met zo min mogelijk omgevings-
hinder

Specialisten omgevings-, proces- & projectmanagement
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Acceptatie
Aanvliegrouten
Afval bouw
Afroepen of ontzorgen
Alarmkamer
Aanvliegrouten
Anti collision
Arbo 7.1 instructies
Archeologie ANPR
Barcode scanning
Beloning apps
BENG energie norm
Bestek
Beveiligen en veiligheid
Bevoorradingsplan
Bewegingen voorspellingen
Bewuste Bouwers omgeving norm
BLVC
Bouwfaseringen plan
Bouwplaats inrichting
Boom effect analyse
Bonus malus regeling
Bouwlogistiek keurmerk
en laad plaatsen
Buurtconciërge
BREEAM duurzaamheid norm
Calamiteitendiensten
Camera’s
Circulariteitsplan Common
tower

Communicatie uitvoerenden
Communicatie platform
Control Tower
Coördinator omgevingsveiligheid
Crashdeck
Crow verkeersplannen
Data koppelen
Digitale container
Driedimensionaal
Elders parkeren
Emissie arm of loos
EMVI eisen
Flora en fauna scan
Global Goals duurzaamheidbeleid
GPR duurzaamheid norm
Gebiedsaanpak

Gedragsbeïnvloeding
Gesloten perimeter
Geluidsprognose berekening
Handhaven gedragsregels
HoloLens
Hub voor de bouwsector
Hijsloods of -kooi
Hijs-en hefveiligheid
Industrialiseren
Infrastructuur
Ketenmanager
Klein gereedschap en -materialen
Ladingdragers
Liftboy

Logistisch Bouwen
Logistiek draaiboek
Logistieke menukaarten
Lopende banden
Madastercirculariteit ambitie
Materieeldienst 2.0
Medewerker registratie
Minder validen
Mobiele betoninstallatie

Monitoren
Nadeelcompensatie
Noodbrug
Nulmeting (/ vooropnames)
Openbaar vervoer
Omgeving scan
Omgevingsmanager
Omgevingsmeldingen
Omgevingsveiligheid
Omgeving vergunning
Ondergrond verbetering
Openbare ruimte
Openbaarheid van bestuur
Operawand
Parcelkasten
Parkeren en pendelen medewerkers
Perimeter
Piketwacht
Portier
Planopmaak en -coördinatie
Poorten en tourniquets

Portofoonnetten Productiviteit
Prefab
Project generiek informeren
Project specifiek instrueren
Quickscan
Reserveren en registreren
Rigger
Riggingequipment
Routen opmaken en onderhouden
Sensoren
Smart Socialreturn
Steigerloos bouwen
Stikstof
Subsidies en cofinancieringen
Ticket software
Tijdgebonden vrachten
Transport/ hijscoördinator
Training
Trilling monitoren
Verdeelsleutel
Verificatie
Verkeersregelaar
Verkeersveiligheid
Verkeersintensiteit V&G
coördinatie Virus
Voorcalculatie
Warehouse inrichting
Website en/ of -cam
Webinar Watertransport
Wetgeving en richtlijnen
Workshop

Bemiddeling uit 130 maatregelen
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Centraal communicatie platform
• voor omgeving informatie en webcam 
• voor uitvoerenden, openbare kalender toegangspoort, kraan, lift
• voor overige verkeersdeelnemers, omleiding/ hinder etc.
• voor intensiteit-, geluid-, omgeving- meting    
• voor inspraak en meldingen
• voor Laatste Minuut Risico Analyse omgeving

helpdesk
reacties/vragen

toezicht
voorbereiding

metingen
life beelden

reserveringen

overzicht
bewegingen

logistieke intake  
bouwpartners

instructies

KEURMERK
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Cumulatieve bouwlogistiek 
3D ontwerpen, transformeren naar BIM6 of hoger,
met hoeveelheden en afmetingen.

4D tijdslijn toevoegen,
eventueel meerdere bouwopgaven

5D kosten modulatie toevoegen,
eventueel determineer- en combineerbaar

6D onderhoudskosten toevoegen,
monitoren op afstand
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1. Emissie gewoon wat verstoken we als we niets doen
Kostprijs neutraal 5.600 kg NOx circa 6 vervoersbewegingen per uur door de poort

369 kg NOx circa 6 tot 10 materieelstukken gemiddeld
-------
5.969 kg totaal te besparen 

Dat gaat niets extra kosten

2. Emissie arm wat verstoken we met een ander systeem van werken en stage V materieel
Kostprijs verhogend 2.400 kg NOx circa 1 vervoersbewegingen per uur door de poort

191 kg NOx circa 2 tot 4 materieelstukken gemiddeld
-------
2.591 kg totaal (3.378 kg te besparen, dus 57 % minder)

Dat gaat …… extra kosten

3. Emissie loos we zetten uitsluitend elektrisch materieel in
Kostprijs verhogend 0 kg NOx circa 1 vervoersbewegingen per uur door de poort
Oorspronkelijke uitvraag 0 kg NOx circa 1 tot 2 materieelstukken gemiddeld

? kg  NOx onvoorzien
-------

17 kg (30 kg/ p.jr : 52 x 35 weken tolerantie uit de Aerius calculator)
Dat gaat …… extra kosten
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Nieuwe bouw- en hijs- methodieken
Hijsloods minder valruimte openbare ruimte

Crash nets boven verkeer/ mensen hijsen 

Liftschacht heffen van binnen uit werken

Transport tunnels climbers/ toppers etc.
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Locatie onderzoek
beschikbaarheden publiek-privaat
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Omgevingsmanagement
Borging van de veiligheid buiten de bouwplaats hekken

horizontaal                                                                        verticaal
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Verificatie van de uitgangspunten 

. overkoepelende logistieke helpdesk
niet alleen constateren, maar ook begeleiden

. een deskundige vraagbaak  
specialisme rondom kranen, vrachtwagens, omgeving

. onderhouden en bewaken
van deze collectieve afspraken

. coördinatie omgevingsveiligheid
routing, parkeren, hijsen boven mensen

. logistieke beloften uit aanbesteding
bewijzen om, minder verrekening te voorkomen
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Hoe organiseer je de omgeving met de bouwlogistiek ?
1. Proces – “ zachte kant “

Gastheer/ aanspreekpunt
Vraagbaak/ helpdesk
In- en overzicht
Verificatie uitgangspunten

2. Hulpmiddel – “harde kant “
Bemiddeling in technieken
Beschikbaarheden 

Analyse van ruimten
Neutrale verdeling van kosten
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Een nieuwe rol - coördinator omgevingsveiligheid

- (bij wet) deskundig en bekwaamd 

- communicatief vaardig uitvoerenden en omwonenden

- analyse en coördinatie in uitsluitend gebiedsbelang 

- met overdraagbare (/ opschaalbare) werkmethodiek

- met coaching op nieuwe vaardigheden 



0031 - 412 - 700531
0031 - 6 - 39 58 69 20

info@timmersbouwlogistiek.nl
bas@timmersbouwlogistiek.nlhttps://timmersbouwlogistiek.nl/bouwlogistiek/goto.aspx?tabid=47
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