
BOUWLOGISTIEK 
VELE PARTIJEN, VELE BELANGEN, VELE UITDAGINGEN



Dat heeft alles te maken met de logistiek 
rondom een bouwproject. Beheers je 
de logistiek dan beheers je het proces. 
Reden genoeg om voorafgaand aan 
elk nieuw project een logistieke scan 
te maken als basis voor overleg met de 
bouwpartners. Bovendien kunnen zo de 
juiste parameters worden vastgelegd 
voor de uitvraag. 

Bepaal zelf de resultaten
Hoe scherper die worden omschreven, 
hoe beter de bouwpartners weten 
wat er van hen verwacht wordt en 
des te directer zij erop kan worden 
aangesproken. Aan een project werken 
immers vele partijen met elk hun 

individuele belangen. Dat is lang niet 
altijd in het voordeel van een optimale 
logistiek waarbij het aantal bewegingen 
naar, op en van de bouwplaats wordt 
geminimaliseerd.

Onze adviseurs onderzoeken 
voorafgaand aan een bouwproject de 
logistieke mogelijkheden en uitdagingen. 
In een heldere rapportage geven we 
vervolgens adviezen en aanbevelingen. 

De uitkomsten van deze quickscan 
vormen de uitstekende basis voor een 
gedetailleerde en goed onderbouwde 
uitvraag van de opdrachtgever.

Als opdrachtgever wil je dat een bouwproject zo snel mogelijk 

en met minimale omgevingshinder kan worden uitgevoerd. 

Dat de bereikbaarheid en veiligheid voor omwonende, passant 

en vakman optimaal is en dat het milieu wordt ontzien.



Iedereen weet inmiddels dat we de 
logistiek moeten optimaliseren om meer 
grip te krijgen op het bouwproces. Dat 
het nog niet tot de door TNO voorspelde 
resultaten leidt, heeft onder meer te 
maken met de complexiteit en de wil om 
intensiever samen te werken.

Complete bouwlogistiek
Dat betekent automatisch dat het 
begeleiden van een efficiënte logistiek 
geen klus ‘voor erbij’ is. Niet alleen 
vanwege de noodzakelijke kennis en 
bevoegdheden op het gebied van 
transport-, hijs- en arbeidslogistiek. 
Ook vanwege de kennis van wet-
en regelgeving, de kennis van 
marktontwikkelingen en de vaardigheid 

om alle betrokken partijen te bewegen 
tot een verdergaande samenwerking 
in het belang van het project. Niet 
voor niets beveelt de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid een onafhankelijk 
toezichthouder voor de logistiek aan.

Als opdrachtnemer wil je ook dat een bouwproject zonder 

vertraging kan worden uitgevoerd. Met minimale faalkosten, 

binnen het budget en met een bouwplaats waar snel, veilig en 

met plezier kan worden gewerkt.

DE KOSTEN VAN 
BOUWLOGISTIEK 
BEDRAGEN 20% VAN 
DE BOUWSOM EN 
ER KAN TOT 30% OP 
WORDEN BESPAARD.
BRON: TNO



30% 
VAN ALLE VRACHTVERKEER IS 
BOUWGERELATEERD

60% 
VAN ALLE BINNEN-STEDELIJKE 
ONGEVALLEN MET VRACHTVERKEER 
IS BOUWGERELATEERD

12% 
VAN ALLE NIEUWE BOUWMATERIALEN 
KOMT ALS AFVAL RETOUR

60% 
VAN DE LAADCAPACITEIT BLIJFT 
ONBENUT

10%
BEDRAAGT DE JAARLIJKSE GROEI VAN 
BESTELBUSSEN IN STADSCENTRA 
DOOR 24/7 LEVERINGEN

ENKELE 
CIJFERS



Primair doel van de methode is 
het minimaliseren van het aantal 
bewegingen. Denk aan de aanvoer van 
materieel, mensen en materialen. Maar 
ook aan het aantal bewegingen op de 
bouw zelf om goederen en mensen op 
het juiste moment op de juiste plaats te 
krijgen. Daarbij stuurt de methode op 
projectbelang in plaats van individueel 
belang van de bouwpartners.

Logistisch Bouwen focust zich naast 
transportlogistiek op de hijs- en 
arbeidslogistiek. Ook de invloed op de 
directe omgeving is onderdeel van het 
logistiek plan.

Onderscheidend van andere logistiek 
optimalisatie systemen is naast de 
aandacht voor centraal overzicht en 

kennis van deeloplossingen als HUB en 
JiT delivery, het sturen op commitment 
van alle betrokken partijen inclusief 
borging en overdraagbaarheid van de 
gemaakte afspraken. 

De omstandigheden tijdens het 
bouwproces veranderen voortdurend. 
Dat betekent automatisch dat de sturing 
op logistiek ook dynamisch moet zijn. 
Daarin verschilt Logistisch Bouwen niet 
van de gangbare werkwijze. Maar door 
de ad hoc beslissingen te toetsen aan 
de gemaakte afspraken en planningen 
in het met bouwpartners opgestelde 
logistieke plan, wordt de optimale 
voortgang gegarandeerd.

De methode heeft zich inmiddels op 
ruim 100 projecten als effectief bewezen.

De methode Logistisch Bouwen is ontwikkeld vanuit 

ervaringen opgedaan in ruim vijfentwintig jaar begeleiden 

van de complexe logistiek gerelateerd aan omvangrijke 

bouwprojecten in binnen- en buitenland. 



De directe kosten worden lager doordat 
er minder vrachtverkeer is. Door het 
veel efficiënter werken wordt ook de 
verspilling gereduceerd en is er meer 
ruimte op de bouwplaats. Dat leidt weer 
tot minder ongelukken en dus minder 
uitval en faalkosten.

Ook de omgeving en het milieu 
profiteren van een optimalisatie van 
de bouwlogistiek. De uitstoot wordt 

een stuk minder. Niet alleen doordat 
er minder vrachten en bewegingen 
zijn, maar ook door de keuze voor 
milieuvriendelijk alternatieven als vervoer 
over water en elektrisch rijden. 

Efficiëntie betekent ook tijdwinst en daar 
profiteert iedereen van: opdrachtgevers, 
bouwpartners en omgeving.

* studentenonderzoek diverse hogescholen

Logistisch Bouwen omvat alle bewegingen naar, op en van de 

bouwplaats. Met het minimaliseren van het aantal bewegingen 

worden vele voordelen behaald. Zo stijgt de productiviteit van 

de vakman bijvoorbeeld van 47 naar 71%!*



TRANSPORT
WEGENVERKEERSWET

HIJSEN 
ARBOWET 7.18
ARBOBESLUIT 2.28

ARBEID 
WET KETENAANSPRAKELIJKHEID 
ALGEMENE VERORDENING 
GEGEVENSBESCHERMING

OMGEVING 
LANDELIJKE RICHTLIJN BOUW- EN 
SLOOPVEILIGHEID

MINDSET 
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 
ONDERNEMEN

DE BASIS



Bouwlogistiek in drie stappen: 
1. Bepaling van de uitgangspunten 
 en afstemming met bouwpartners. 
2. Begeleiding en sturing tijdens het 
 bouwproces.
3.  Partners houden aan afspraken
 middels bonus-malus regeling. 

Zo blijft het niet bij goede bedoelingen, 
maar wordt er ook daadwerkelijk èn 
aantoonbaar resultaat geboekt.

Onze specialisten gaan verder 
dan analyseren alleen. Zij coachen 
opdrachtgevers bij het opstarten en 
beheren van logistieke uitdagingen en 
zijn gecertificeerd om zelfstandig of in 
opdracht het projectmanagement te 
voeren. 

Communicatie is essentieel. Waar 
mogelijk werken we dan ook met 
een portal waarin bouwpartners en 
omgeving afspraken vastleggen, 
informatie delen en kunnen reageren op 
de bouwontwikkelingen.

Logistisch bouwen werkt in principe pro-
actief en niet enkel projectgebonden. De 
methode is overdraagbaar en we sturen 
op het in de organisatie eigen maken 
van anders samenwerken voor een 
efficiëntere bouwlogistiek.

Onderscheidend aan de methode Logistisch Bouwen is de 

andere manier van samenwerken met de bouwpartners. Hierbij 

wordt de logistiek gedurende het hele project veel meer op 

elkaar afgestemd, wat de efficiëntie goede komt. 



De analyse- en opstartfase
Wat moeten we doen -en wat kunnen 
we vooraf al doen- om de overlast te 
minimaliseren, een veilige werkplek te 
creëren en om de bouwpartners bij een 
optimale logistiek te betrekken. 
Aan de hand van een checklist van wel 
vijftig punten leggen we de logistieke 
puzzel. Eventueel met 3D/4D-modellen 
en LEAN-planningen. 

De beheerfase en handhaving
We bewaken de uitgangspunten 
aan de hand van een controlelijst en 
wekelijkse rapportage. Zo zijn we in staat 
om met de bouwpartners  te sturen 
op de uitgangspunten uit de analyse. 
Voor handhaving van de afgesproken 

logistieke afspraken hanteren we een 
bonus-malus regeling. 

Opleidingen
De logistiek verantwoordelijke kan 
natuurlijk ingehuurd worden, maar het 
is ook mogelijk om eigen mensen op te 
laten leiden tot logistiek specialist. Op 
die manier houd je als bedrijf de regie 
en wordt een efficiënte logistiek eigen 
gemaakt. Met alle voordelen van dien.

We bieden compleet geaccrediteerde 
opleidingen van LBO tot HBO niveau. 
Van runner en portier, voorman en 
uitvoerder tot eindverantwoordelijk 
projectleider.

Met de analyse- en opstartfase, de beheerfase en de 

handhaving wordt voldaan aan de wettelijke eisen van 

deskundige en aantoonbare logistieke voorbereiding en 

toezicht. 



Inmiddels is kennis op velerlei 
terrein opgedaan en kunnen we 
bijvoorbeeld onafhankelijk adviseren 
bij subsidie aanvragen voor de 
ontwikkeling van duurzame Algemene 
Plaatselijke Verordeningen, het mijden 
van spitstijden, personeel uit de 
participatiewet of data-deling.

In ons uitgebreide netwerk bevinden 
zich bouw- en logistiek gerelateerde 

specialisten. Denk hierbij onder meer 
aan mobiliteit- en verkeersplannen, 
sociale innovatie, LEVV, watertransport 
en overslag en andere duurzame 
mobiliteits oplossingen, digitale 
reserveringssystemen, 3D- en 4D 
software en emolumenten. 
Maar ook middelenverhuur, logistieke 
medewerkers, opleidingen en 
detatcheringen, hijsen & heffen, enz. 

Onze dienstverlening wordt continue doorontwikkeld. Op die 

manier zijn we in staat om onze opdrachtgevers steeds meer 

uit handen te nemen of van informatie te voorzien om tot de 

juiste beslissingen te komen.

OPDRACHTGEVERS
OVERHEDEN

WET- EN REGELGEVING
(POLITIEK)

 

MANAGEMENT
WERKVOORBEREIDING

(THEORIE)
 

UITVOERING
AD HOC BESLISSINGEN

(PRAKTIJK)
 

ERKEND
BOUWLOGISTIEK

VERANTWOORDELIJKE



Timmers Praktische Bouwlogistiek ondersteunt partijen in de bouwsector bij analyse 
van de logistiek rondom projecten. Daarnaast coachen wij onze opdrachtgevers bij het 
opstarten en beheren van de logistieke uitdagingen of nemen dit geheel over.

Onze diensten
• advisering en projectmanagement rondom de logistiek op, naar en van de bouwplaats.
• centrale helpdesk/vraagbaak voor logistieke complexiteiten
• opleiding en detachering van uitvoerenden en leidinggevenden bouwlogistiek
• bemiddelen bij en voorzien van logistieke maatregelen en hulpmiddelen

Methode Logistisch Bouwen
Een onafhankelijk en bewezen effectieve werkwijze om de logistiek rondom een bouwproject 
te optimaliseren met als primair doel het aantal bewegingen te minimaliseren. Resulterend 
in snellere bouwtijden, minder omgevingsoverlast, minder belasting van het milieu en een 
veiliger bouwplaats voor medewerkers, bezoekers en passanten.

Haverhof 16 Berghem • 0412 700 531 • info@timmersbouwlogistiek.nl • timmersbouwlogistiek.nl

KEURMERK
Bouwlogistiek met meetbaar resultaat
Heldere afspraken, data-deling, handhaving en een bonus-malus 
systeem garanderen optimalisering van de efficiëntie, snellere 
bouwtijden, minder overlast, uitstoot of faalkosten. Met een flinke 
winstoptimalisatie als gevolg.


