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VOORWOORD 

ISSO is, in opdracht van Techniek Nederland, medio 2020 gestart met het doen van onderzoek naar de 
uitbreiding van de calculatietijdnormen, toegespitst op de volgende 2 thema’s: 

• Prefabricage 
• Woningbouw 

 
Bij de calculatietijdnormen is een projectgroep betrokken bestaande uit de volgende contactpersonen 
en organisaties: 

• Peter Zwakhals (Techniek Nederland) 
• Bernd Karstenberg (Life Cycle Vision) 
• Eric Meijeren (ENGIE) 
• Marco van der Putten (HOMIJ)  
• Patrick Reijns (Beck & vd Kroef) 
• Yoeri Verburgh (v-bod) 
• Henk Feldmann (Techniek Nederland/freelance) 
• Jan van Ravenswaaij (Van Ravenswaaij Techniek en Bouw Advies) 

 
Tijdens de eerste vergadering met de werkgroep is de focus van de opdracht aangescherpt door het 
afspreken van duidelijke definities omtrent woningbouw en prefabricage. Na het accorderen van de 
scope door de projectgroep is er een enquête rondgestuurd naar de leden van Techniek Nederland. 
Met als doel om te bepalen of er interesse is voor woningbouw- en prefab calculatietijdnormen. Helaas 
was er een te beperkte respons om conclusies te trekken. In overleg met TechniekNL is het project 
daarop beperkt tot het ontwikkelen van voorstellen voor nieuwe calculatiemethoden door het 
opstellen van conversietabellen en een aanzet hoe tot omrekenfactoren te komen.   
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SAMENVATTING 

De calculatietijdnormen zijn bekend in de bouw- en installatiewereld en worden veelvuldig gebruikt 
door organisaties die diensten verlenen op het toepassen ervan. Om verder te bouwen op de 
calculatietijdnormen en de groeiende vraag naar prefabricage en woningbouw wordt in het voorliggend 
onderzoek bekeken of de huidige calculatietijdnormen toepasbaar gemaakt kunnen worden voor 
prefabricage en woningbouw. Specifiek gaat het hierbij om de volgende onderzoeksvragen: 
a) Is het mogelijk om de calculatietijdnormen voor de utiliteitsbouw uit te breiden naar woningbouw 

en; 
b) Kunnen de huidige calculatietijdnormen uitgebreid worden met prefabricage, zowel voor woning- 

als utiliteitsbouw.  
 
Dit onderzoek behandelt op basis van de onderzoeksvragen verschillende aspecten die nodig zijn voor 
de uitbreiding van de calculatietijdnormen. Van belang zijn definities van woningbouw, 
woongebouwen, prefabricage en modulair bouwen, conversielijsten van utiliteit- naar woningbouw-
tijdnormen, marktonderzoek, de opzet voor een werkmethodeanalyse en een omrekenmethode.  
 
Uit het onderzoek volgen definities voor woningbouw en prefabricage, specifiek voor de 
calculatietijdnormen. Op basis van deze definities is er onder de gebruikers van de calculatietijdnormen 
een enquête uitgezet met de vraag of er interesse is in woningbouw/woongebouw- en/of 
prefabricage-tijdnormen. De resultaten van dit marktonderzoek waren, door een lage respons, helaas 
niet concreet genoeg om hier een conclusie aan te geven.   
 
De conversielijsten voor de vertaalslag tussen utiliteit- en woningbouw-tijdnormen zijn opgezet voor 
een eventuele voortzetting van het onderzoek. Voor prefabricage is dit niet gedaan, omdat uit het 
(markt)onderzoek niet concreet terugkwam waar de scheidingslijn ligt tussen in de werkplaats en op de 
bouwplaats. Ook lenen de huidige elementtijden waaruit de tijdnormen zijn opgebouwd zich niet voor 
een directe conversie van utiliteit- naar prefab-tijdnormen. Er kon dus niet bepaald worden welke 
calculatietijdnormen bruikbaar zijn.  
 
Ter voorbereiding van een toekomstige uitbreiding van de calculatietijdnormen, onafhankelijk van de 
soort, is een aanzet gemaakt voor een werkmethodeanalyse en een omrekenmethode. 
 
Om het onderzoek af te maken en nog een slag verder te brengen adviseert de projectgroep om de 
enquête nogmaals onder de aandacht te brengen, maar bijvoorbeeld via andere kanalen. Indien daaruit 
blijkt dat er interesse is voor de woningbouw- of prefab-tijdnormen, dan kan het onderzoek daarop 
voortgezet worden.   
 
Voor het voorzetten van het onderzoek naar prefabricage-tijdnormen kan binnen de 
calculatietijdnormen gekeken worden naar samenstellingen om tot prefab-methoden te komen. 
Daarnaast kan direct een koppeling gemaakt worden met NL/sfb en/of ETIM. Wanneer de 
samenstellingen bekend zijn en mogelijk de koppeling gemaakt is kan de werkmethodeanalyse 
uitgevoerd worden om tot actuele tijdnormen te komen.   
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1 INLEIDING 

Het gebruik van calculatietijdnormen is alom bekend in de bouw- en installatiewereld. Daarbij zijn veel 
organisaties betrokken die diensten verlenen op het toepassen ervan. De onderstaande afbeelding 
geeft dit weer.  
 

 
Afbeelding 1.1 Overzicht calculatietijdnormen en omgevingsfactoren 

 
Afbeelding 1.1 geeft met groene en paarse contouren een overzicht van mogelijke onderzoeken voor 
vernieuwing en uitbreiding van de calculatietijdnormen. In de huidige markt is een groeiende vraag naar 
prefabricage en woningbouw. Om aan te sluiten bij deze vraag wordt in voorliggend onderzoek 
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bekeken of de huidige calculatietijdnormen toepasbaar gemaakt kunnen worden voor prefabricage en 
woningbouw (de lichtblauw omcirkelde onderwerpen in afbeelding 1.1). 
  
Specifiek gaat het hierbij om de volgende onderzoeksvragen: 
a) Is het mogelijk om de calculatietijdnormen voor de utiliteitsbouw uit te breiden naar woningbouw 

en; 
b) Kunnen de huidige calculatietijdnormen uitgebreid worden met prefabricage, zowel voor woning- 

als utiliteitsbouw.  
 
Dit onderzoek behandelt definities voor woningbouw en prefabricage, specifiek voor de 
calculatietijdnormen,  een onderzoek in de praktijk naar de wensen uit de markt op het gebied van 
woningbouw en prefabricage calculatietijdnormen, conversielijsten van utiliteit-tijdnormen naar 
woningbouw-tijdnormen, een voorzet voor een werkmethodeanalyse en omrekenmethode.  
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2 ANALYSE NIEUWE CALCULATIETIJDNORMEN 

Dit hoofdstuk behandelt de verschillende aspecten die van belang zijn bij het uitbreiden van de 
calculatietijdnormen. Hierbij valt te denken aan het vaststellen van (nieuwe) definities, kaders en het 
doen van verschillende analyses.  

2.1 DEFINITIES WONINGBOUW EN PREFABRICAGE 

Voor de utiliteitsbouw bestaan er op het moment duidelijke definities en referentiekaders bij het 
toepassen van calculatietijdnormen, te vinden in Handboek Calculatie Elektrotechniek 2021 en 
Handboek Calculatie Klimaat & Sanitair 2021.  
 
Om de calculatietijdnormen ook voor woningbouw en prefabricage toepasbaar te maken is het van 
belang duidelijke definities te hanteren. Ondanks de overlap tussen woningbouw en prefabricage 
worden deze hierna gescheiden behandeld.   

2.1.1 Definities woningbouw 

Voor de uitbreiding van de calculatietijdnormen naar woningbouw is een duidelijke definitie en een 
referentiekader nodig. Zo kan de juiste beslissing gemaakt worden waar de focus binnen de 
woningbouw op zal liggen bij het toepassen van calculatietijdnormen.  
 
Woningbouw is onder te verdelen in niet grondgebonden en grondgebonden en daarnaast in laag- en 
hoog volume bouw. Dit levert onderstaande tabel met definities op.  
 
Tabel 2.1 Type woningbouw/woongebouwen 

Type 
bouw 

Specificatie Voorbeelden 
bouwbesluit 

Voorbeeldwoningen 
bestaande bouw 

RVO 

Voorbeeldwoningen 
BENG RVO 

Referentiegebouwen 
RVO 

G
ro

nd
- 

ge
bo

nd
en

 Enkele woning Woonfunctie Vrijstaande woning Vrijstaande woning Woning L vrij  

 
Seriematig, 
vaak met 4 – 6 
typicals (b.v. de 
aanleg van een 
hele wijk) 

Woonfunctie 2 onder 1 kap woning 
Rijwoning 
Maisonettewoning 
 

Tussenwoning 
Hoekwoning (M) 
Tussenwoning (M) 
 

Woning S tussen 
Woning M hoek  
Woning M tussen  
Woonwagen  
Logieswoning  

 

N
ie

t 
gr

on
dg

eb
on

de
n 

Hoogbouw 
laagbouw met 
maximaal 6 
lagen. 

Woonfunctie Galerijwoning 
Portiekwoning 
Flatwoning (overig) 
 

Woongebouw (M) - 
appartementen 
 

Woongebouw M  

 

Hoogbouw 
(utilitair) tot 70 
meter 

Woonfunctie Galerijwoning 
Portiekwoning 
Flatwoning (overig) 
 

Woongebouw (M) - 
appartementen 
 

Combinatiegebouw L  

Hoogbouw 
(utilitair) van 
70 meter 

Woonfunctie Galerijwoning 
Portiekwoning 
Flatwoning (overig) 
 

Woongebouw (M) - 
appartementen 
 

Woongebouw XL 
studio’s 
Combinatiegebouw 
XL  
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De genoemde soorten woningbouw gelden zowel voor nieuwbouw als woningbouw, zie hiervoor de 
onderstaande 4 projectsituaties:  

• Bestaand object in bedrijf (BB) 
• Bestaand object leeg (BL) 
• Nieuwbouwobject eenmalig (NE) 
• Nieuwbouwobject repeterend karakter (NR) 

 
Voor de bovenstaande definities moet bepaald worden welk(e) segment(en) het beste de behoefte van 
de markt vastleggen. Hier kunnen vervolgens Referentieprojecten uit volgen om de 
calculatietijdnormen op te baseren. 

2.1.2 Definities prefabricage en modulair bouwen 

Prefabricage en modulair bouwen hebben betrekking op werkzaamheden die niet op de uiteindelijke 
locatie gebeuren maar in een werkplaats voordat het desbetreffende onderdeel in het gebouw 
geplaatst wordt. Deze bouwmethoden worden hoofdzakelijk in de hoog volume bouw toegepast, in 
laag volume gebeurt dit in de praktijk alleen wanneer bedrijven hier al in gespecialiseerd zijn.  

Definities 

We hanteren voor prefabricage en modulair bouwen de volgende definities:  
• Prefabricage op element niveau, waar bijvoorbeeld per discipline een aantal geprefabriceerde 

elementen worden aangeleverd. Denk aan gevels, CV-ketels, daken, etc.  
• Prefabricage op midden niveau, denk aan skidbouw waar alle installatietechnische 

componenten worden gecombineerd of bouwelementen waar al doorvoeren in aangebracht 
zijn. Er worden dus disciplines gecombineerd aangeleverd.  

• Prefabricage op samenstelling niveau, waarin zowel bouw, elektrotechniek en 
installatiecomponenten al zijn geprefabriceerd en weinig meer on-site moet gebeuren. Dit is op 
hetzelfde niveau als modulaire bouw.   

• Modulaire bouw, waar bijvoorbeeld hele modules op de bouwplaats aangeleverd kunnen 
worden en zo opgebouwd worden tot één geheel. Bij modules kan gedacht worden aan 
keukens, badkamers en losse kamers of een combinatie ervan. 

 
Het verband tussen het niveau van prefabricage en de grootte van de projecten is terug te zien in de 
onderstaande grafiek.  
 

 
Afbeelding  2.1 Verband prefabricage en grootte van een project 
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Beïnvloedingsfactoren 

Alleen afgaand op de definities zijn nog geen calculatietijdnormen te ontwikkelen. De reden is dat deze 
indeling van prefabricage nog sterk afhankelijk is van de volgende factoren:  

• Logistiek 
• Soort bouw 
• Locatie van plaatsen 
• Wijze van prefabricage/mate van voorbereiding 
• Standaardisering 

 
De onderstaande grafiek laat zien hoe deze factoren zich verhouden tot verschillende niveaus van 
prefabricage en modulaire bouw. Hoe hoger het niveau van prefabricage (modulair bouwen) hoe meer 
factoren beschikbaar om te gebruiken voor calculatietijdnormen.  
 
 

 
Afbeelding  2.2 Soort bouw vergeleken met niveau van prefabricage 

 

Relatie soort project en definities 

Afbeelding 2.3 brengt meer focus aan in prefabricage en modulaire bouw. In deze afbeelding is de 
samenwerking tussen bouwbedrijven en de repeterende aard van een project tegenover elkaar 
uitgezet. Hier komt uit voor dat er een vierdeling te maken is in projecten:  

- Strategische samenwerking met een uniek project  
- Strategische samenwerking met een repeterend project 
- Eenmalige samenwerking met een uniek project  
- Eenmalige samenwerking met een repeterend project 
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Afbeelding  2.3 Verband samenwerking bouwbedrijven en repeterende aard van een project  

Kansen calculatietijdnormen  

Twee verbanden uit afbeelding 2.3 blijken interessant om calculatietijdnormen voor te ontwikkelen, 
namelijk de strategische samenwerking met een uniek project en de eenmalige samenwerking met een 
repeterend project. De andere twee verbanden zijn op de markt reeds al vervuld. Zo wordt eenmalige 
samenwerking met een uniek project maar in zeer zeldzame gevallen met prefabricage gedaan. Bij 
grootschalige projecten is hier wel rendement te halen uit prefabricage, maar het zal niet zo optimaal 
werken als bij de andere verbanden. Daarnaast zijn bij strategische samenwerking met repeterende 
projecten de lijntjes kort in de samenwerking en zijn alle calculatietijden reeds bekend door ervaringen.  
 
De overige twee verbanden, strategische samenwerking met een uniek project en eenmalige 
samenwerking met repeterende projecten zijn dus wel interessant. Hierbij kunnen de 
calculatietijdnormen dienen als handvatten voor beide partijen om tot elkaar te komen en als richtlijn.  
 
Met het ontwikkelen van de Referentiekaders voor de woningbouwtypes en de hierboven genoemde 
splitsing van soorten prefabricage kunnen calculatietijdennormen ontwikkeld worden. Via 
marktonderzoek moet goed gekeken worden welke vorm van prefabricage gewenst is in de markt en in 
welk samenwerkingsverband. De overige punten kunnen duidelijk gedefinieerd worden om tot een 
goed referentiekader te komen, zie onderstaand voorbeeld:  

• Grondgebonden seriematige bouw met 5 typicals. 
• Locatie aan de rand van een stad, met vrij toegang tot een openbare- en snelweg.  
• Prefabricage op midden niveau, gedeeltelijke prefabricage in de fabriek. 
• Uitvoering door een bedrijf met een aantal jaar ervaring in prefabricage ingehuurd voor een 

repeterend project.  
 
Binnen de calculatietijdnormen kan ook gekeken worden naar samenstellingen om tot prefab-
methoden te komen. Let wel op bij de ontwikkeling van prefab-tijdnormen dat deze mogelijk niet direct 
in het huidige calculatie-eindblad opgenomen kunnen worden.  
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2.2 CONVERSIELIJST  

Er is al een lijst met objecten beschikbaar voor utiliteitsbouw, te vinden op de website 
calculatietijdnormen.nl. Om efficiënt de vertaalslag naar woningbouw te maken is het nodig om een 
conversielijst van utiliteit naar woningbouw te maken. Zowel utiliteit als woningbouw hebben 
bijvoorbeeld wandcontactdozen en lichtpunten. Deze conversie vormt de basis om een 
werkmethodeanalyse uit te kunnen voeren.  
 

Opmerking 
Er kan binnen de (utilitaire) hoogbouw sprake zijn van centrale installaties of installaties die niet 
standaard toegepast worden in de woningbouw, maar wel in de utiliteitsbouw. In deze gevallen 
wordt doorverwezen naar de utiliteits-tijdnormen. 

 
Voor prefabricage is niet bekend waar de scheidingslijn ligt tussen in de werkplaats en op de 
bouwplaats. Ook lenen de huidige elementtijden waaruit de tijdnormen zijn opgebouwd zich niet voor 
een direct conversie van utiliteit- naar prefab-tijdnormen. Op het moment is hiervoor dus niet te 
bepalen welke calculatietijdnormen bruikbaar zijn voor een conversielijst.  

2.3 WERKMETHODEANALYSE 

Om met de conversielijsten utiliteits-tijdnormen om te rekenen naar woningbouw- en prefabricage-
tijdnormen is een werkmethodeanalyse nodig. De uitvoering hiervan is beschreven is deze paragraaf.   

2.3.1 Woning- en utiliteitsbouw 

Een aantal elementtijden (de tijd voor elementaire handelingen zoals omschreven in Handboek 
Calculatie Elektrotechniek 2021 en Handboek Calculatie Klimaat & Sanitair 2021) zal zowel voor 
utiliteitsbouw en woningbouw toegepast kunnen worden. Om vast te kunnen stellen welke 
elementtijden gebruikt kunnen worden is een werkmethodeanalyse noodzakelijk. Bepalend hierbij zijn 
onder meer de volgende onderdelen: de werkorganisatie, logistiek, bouwplaats-omstandigheden, niet 
montage-technische activiteiten (NMA) en eventuele weersinvloeden.  
 
Na de werkmethodeanalyse wordt een analyse uitgevoerd om de verschillen tussen de woning- en 
utiliteitsbouw te vinden en hier toeslagfactoren voor te bepalen. Voor deze conversie kunnen de 
tabellen uit bijlage A gebruikt worden.  
 
Met inachtneming van de referentieprojecten kan de werkmethodeanalyse per grondtaak als volgt 
uitgevoerd worden: 

1. Op basis van de conversietabellen per elementtijd bepalen of deze relevant zijn voor 
woningbouw/woongebouwen.  

2. Bepalen of er elementtijden ontbreken. 
3. Meten van de woningbouw elementtijden in de praktijk of baseer op gebruikerservaring. 

 
Wanneer van verschillende tijdnormen de woningbouw-data beschikbaar is kan de data vergeleken 
worden. Dit kan zowel op het niveau van de elementtijden als op tijdnorm gedaan worden. Zie 
paragraaf 2.4 voor meer informatie.  

2.3.2 Prefabricage 

Prefabricage wordt in utiliteitsbouwprojecten al vaak op grote schaal toegepast. De omstandigheden in 
een werkplaats zijn gunstiger dan op de bouwplaats waardoor efficiënter kan worden geproduceerd. 
Daar tegenover staat echter de logistieke organisatie voor het transport naar de bouwplaats. Per saldo 
zal prefab tijdwinst en dus kostenreductie op moeten leveren. Indien bekend waar de scheidingslijn ligt 
tussen in de werkplaats en op de bouwplaats dan moet dit ook met een praktijkonderzoek, zoals 
genoemd in paragraaf 2.3.1, worden vastgesteld.  
 

https://calculatietijdnormen.nl/
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2.4 OMREKENMETHODE  

De elektrotechniek-tijdnormen zijn gebaseerd op arbeidsdeskundig veldonderzoek. De klimaat en 
sanitair-tijdnormen zijn gebaseerd op tijdstudies en ervaringstijden. In de praktijk zijn beide soorten 
calculatietijdnormen even betrouwbaar. Voor het omrekenen van de calculatietijdnormen van utiliteit 
naar woningbouw en prefabricage heeft dit wel gevolgen. Beide soorten calculatietijdnormen hebben 
elementtijden, zoals omschreven in Handboek Calculatie Elektrotechniek 2021 en Handboek Calculatie 
Klimaat & Sanitair 2021. De elektrotechniek elementtijden zijn in de praktijk zijn gemeten en de klimaat 
en sanitair-elementtijden zijn afgeleid van de elektrotechniek. Deze laatste elementtijden zijn dus 
minder betrouwbaar als bron voor de omrekenmethode.  
 
Uit de werkmethodeanalyse volgen elementtijden voor verschillende handelingen, apart gemeten voor 
woningbouw en prefabricage. De vergelijking tussen de elementtijden uit de utiliteit-tijdnormen en de 
nieuw gemeten tijden lijdt tot een factor voor de verschillende elementtijden. Deze omrekenfactor kan 
vervolgens gebruikt worden op de conversielijsten om de utiliteit-tijdnormen naar woningbouw- of 
prefab-tijdnormen te converteren. Een voorbeeld hiervan is te zien in de onderstaande tabellen. De 
werkelijke omrekenfactoren kunnen in een later onderzoek bepaald worden.  
 
 
Tabel 2.2 Voorbeeld: Flexbuis 16-19 mm met draad aanbrengen; in metselwand (14197) 

code omschrijving  ee
nh

ei
d 

fr
eq

 

cm
in

 

to
ta

al
 

fa
ct

or
 

to
ta

al
 

w
on

in
gb

ou
w

 

A08.01 aan- en afvoer materiaal en gereedschap 
 

meter 10 4 40 F4 26 
P05.01 plaatsen materiaal & gereedschap op steiger / 

hoogwerker / schaarlift  ≤ 25 kg 
keer 1 18 18 F2 24 

A16.02 Afmeten flexbuis 16/19 mm (met draad) 
 

meter 2 9 18 F1 18 
A15.73 afkorten flexbuis 16/19 mm (met draad) 

 
keer 1 20 20 F1 20 

P03.01 passend maken muursleuf t.b.v. PV / flexbuis 16/19 
mm 

meter 2 100 200 F1 200 

A01.57 aanbrengen PV / flexbuis in sleuf / holle wand 
 

meter 2 34 68 F3 102 
V07.01 vastzetten PV / flexbuis in sleuf / holle wand 

 
keer 5 30 150 F3 225 

S09.18 strippen flexbuis 16/19 mm met draad 
 

keer 1 24 24 F1 24 
I15.19 invoeren flexbuis 16/19 mm met draad in doos 

 
keer 1 36 36 F1 36 

O11.04 op- en afklimmen steiger ≤ 2,5 m 
 

keer 1 10 10 F5 6 
V09.02 verplaatsen rolsteiger 

 
meter 2 6 12 F1 12  

Totaal 
    

596  693  
berekeningseenheid 

 
2 m p/m 298  347 

 
Tabel 2.3 Voorbeeld omrekenfactoren 

Elementtijd-code Factor Omreken-factor 

A16.02, A15.73, P03.01, S09.18, I15.19, V09.02 f1 1,00 

P05.01 f2 1,33 

A01.57, V07.01 f3 1,50 

A08.01 f4 0,66 

O11.04 f5 0,60 
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De gegevens uit tabel 2.2 worden omgerekend met een omrekenfactor uit tabel 2.3. Deze factoren 
volgens uit de werkmethodeanalyse uit paragraaf 2.3. Wanneer de factoren zijn toegepast dan kan uit 
de onderstaande tabel het verschil uitgelezen worden tussen de woningbouw en utiliteit 
calculatietijdnormen.  
 
Tabel 2.4 Voorbeeld omrekenen bruto tijden  

Projectkenmerken utiliteit 
 

BB BL NE NR 
Toeslagfactor 

 
2,57 2,39 2,33 2,1 

Bruto totaaltijd in cm utiliteit 
 

766 712 694 626 
Bruto totaaltijd in cm woningbouw/woongebouwen 

 
892 829 809 729 

Bruto totaaltijd in mu utiliteit 
 

0,13 0,12 0,12 0,10 
Bruto totaaltijd in mu woningbouw/woongebouwen  0,15 0,14 0,14 0,12 

 
Als laatste stap in deze analyse kunnen de omrekenfactoren tussen verschillende tijdnormen op 
elementtijd-niveau vergeleken worden. Als hier overeenkomsten in zitten kan één algemene 
omrekenfactor voor die elementtijd bepaald worden. Aandacht is hier wel nodig voor de verschillende 
disciplines en soorten gronddata, omdat het mogelijk is dat er meerdere factoren kunnen zijn binnen 
elektrotechniek en klimaat en sanitair.  
 
Let wel op dat de factor voor de projectsituaties in de klimaat en sanitair-tijdnormen al verwerkt is in 
de elementtijden. Dit in tegenstelling tot de elektrotechniek-tijdnormen waarbij de factor pas na het 
optellen van de elementtijden wordt toegepast. 
 
Aanvullend kan ook gekeken worden of de elektrotechniek omrekenfactoren ook toepasbaar zijn op de 
klimaat en sanitair tijdnormen om de betrouwbaarheid zo groot mogelijk te houden.  
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3 ONDERZOEKSRESULTATEN 

Dit hoofdstuk behandelt de onderzoeksresultaten op basis van de uitgangspunten zoals die in 
hoofdstuk 2 zijn geschetst.  
 

3.1 ENQUÊTE  

Om te bepalen of er interesse is voor woningbouw- en prefab-tijdnormen is een enquête rondgestuurd 
onder de leden van Techniek Nederland. Deze enquête is gebaseerd op de in dit onderzoek opgestelde 
definities en kaders en rondgestuurd aan alle leden, waarvan een deel gebruik maakt van de 
calculatietijdnormen. Van alle uitgenodigde partijen hebben in totaal 12 partijen de enquête helemaal 
ingevuld en 38 partijen gedeeltelijk of niet. Zie tabel 3.1 voor de resultaten.  
 
Tabel 3.1 Resultaten enquête 

Enquete onder gebruikers CTN 2021 K
le

in
 (1

) t
ot

 2
5 

M
id

de
n 

26
 t

ot
 2

50
 

G
ro

ot
 (2

) >
 2

50
 

To
ta

le
n 

6.1 Welke prefabdelen maakt u in eigen beheer?     
 Heel veel icm Ursem modulaire bouwsystemen worden complete 

onderdelen van woningen in een fabriek geprefabriceerd 
    

 Riolering woning / voorbedrade meterkast / Ketel/boiler opstelling     
6.2 Behoefte aan normtijden voor prefab?     
 Ja 1 3 2 6 
 Nee  4 2 6 
6.3 Welke prefabdelen besteed u uit aan derden?     
 Leidingwerk PE en Staal CV en GKW     
 Soms Riolering; Kitverpakking woningen     
7.1 Behoefte aan CTN voor woningbouw?     
 Ja 1 3 1 5 
 Nee  4 3 7 
7.2 Percentage woningbouwprojecten naar soort (Gemiddelde voor midden) % % %  
 Laag volume, Grondgebonden, Enkele Woning 100 34 0  
 Laag volume, Niet grondgebonden, met max. 6 lagen 0 40 20  
 Hoog vol., Niet grondgeb, Seriematig met 4 - 6 typicals 0 13 60  
 Hoog volume, Niet grondgeb, Utilitair vanaf 70 meter 0 13 20  

 
Door het lage aantal reacties zijn de resultaten van de enquête niet betrouwbaar of representatief voor 
de gebruikers van de calculatietijdnormen.  
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3.2 CONVERSIELIJST UTILITEIT NAAR WONINGBOUW/WOONGEBOUWEN  

Op basis van beschikbare kennis is door de projectgroep (expert-judgement) een conversieslag 
gemaakt tussen de utiliteit-tijdnormen en de woningbouw. Alle beschikbare gegevens van de utiliteit 
zijn geanalyseerd en in een lijst opgenomen voor woningbouw.  
 
Voor een globale conversielijst zie bijlage A, voor meer detail zie: 

• Elektrotechniek - Conversie utiliteit naar woningbouw.xlsx 
• Sanitair - Conversie utiliteit naar woningbouw.xlsx 
• Ventilatie - Conversie utiliteit naar woningbouw.xlsx 
• Verwarming & koeling - Conversie utiliteit naar woningbouw.xlsx  

Conversietabellen/Elektrotechniek%20-%20Conversie%20utiliteit%20naar%20woningbouw.xlsx
Conversietabellen/Sanitair%20-%20Conversie%20utiliteit%20naar%20woningbouw.xlsx
Conversietabellen/Ventilatie%20-%20Conversie%20utiliteit%20naar%20woningbouw.xlsx
Conversietabellen/Verwarming%20&%20koeling%20-%20Conversie%20utiliteit%20naar%20woningbouw.xlsx
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Uit het onderzoek volgen definities voor woningbouw/woongebouwen en prefabricage, specifiek voor 
de calculatietijdnormen. Op basis van deze definities is een enquête uitgezet over de wensen van de 
markt naar woningbouw- en prefabricage-tijdnormen. Uit de onderzoeksresultaten kan niet worden 
opgemaakt of nieuwe calculatietijdnormen gewenst zijn. De response op de enquête is laag en daarom 
kan hier geen conclusie uit getrokken worden die representatief is voor de klantengroep van de 
calculatietijdnormen.   
 
Verder is de conversielijst voor de vertaalslag tussen woningbouw- en utiliteit-tijdnormen gemaakt 
voor een eventuele voortzetting van het onderzoek. Voor prefabricage kon dit niet, omdat uit het 
onderzoek niet concreet terugkwam waar de scheidingslijn ligt tussen in de werkplaats en op de 
bouwplaats. Ook lenen de huidige elementtijden waaruit de tijdnormen zijn opgebouwd zich niet voor 
een direct conversie van utiliteit- naar prefab-tijdnormen.  
 
Voor een eventuele voorzetting van het onderzoek is ook een aanzet gemaakt voor een 
werkmethodeanalyse en een omrekenmethode. 
 
Om het voorliggende onderzoek nog een slag verder te kunnen brengen adviseert de projectgroep het 
volgende: 

a) Breng de enquête nogmaals onder de aandacht, maar bijvoorbeeld via andere kanalen. Indien 
daaruit blijkt dat er interesse is voor de woningbouw/woongebouw- of prefab-tijdnormen, dan 
kan het onderzoek daarop voortgezet worden.   

b) Voor de prefabricage kan binnen de calculatietijdnormen gekeken worden naar 
samenstellingen om tot prefab-tijdnormen te komen. Wanneer de samenstellingen bekend zijn 
en mogelijk de koppeling gemaakt is kan de werkmethodeanalyse uitgevoerd worden om tot 
actuele tijdnormen te komen.   
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BIJLAGE A GLOBALE CONVERSIETABELLEN 

E Elektrotechniek En
ke

le
 w

on
in

g 

Se
ri

em
at

ig
 

H
oo

gb
ou

w
 la

ag
bo

uw
 

H
oo

gb
ou

w
 <

 7
0 

m
 

H
oo

gb
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w
 ≥

 7
0 

m
 

C
od

er
in

g 
hu

id
ig

e 
no

rm
 

10.01 Centrale elektrotechnische voorzieningen  x x x x X (61) 

10.01.01 Noodstroom       (61.1) 
10.01.02 Aarding  x x x x x (65.7) 

10.01.03 Leidingwegen  x x x x x (61.3) 

10.01.04 Middenspanning       (61.4) 

10.01.05 Laagspanning  x x x x x (61.5) 

10.01.06 Zeer lage spanning       (61.5) 

10.02 Krachtstroom  x x x x x (62) 

10.02.01 Krachtstroom  x x x x x (62) 

10.03 Verlichting  x x x x x (63) 

10.03.01 Verlichting  x x x x x (63.1) 

10.03.02 Samenstellingen       (63.1) 

10.03.03 Noodverlichting       (63.4) 

10.04 Communicatie       (64) 

10.04.01 Algemeen       (64) 

10.04.02 Signalen       (64.1) 

10.04.03 Geluiden       (64.2) 

10.04.04 Beelden       (64.3) 

10.04.05 Data       (64.4) 

10.04.06 Antenne inrichtingen       (64.6) 

10.05 Beveiliging       (65) 

10.05.01 Algemeen       (65) 

10.05.02 Brand       (65.1) 

10.05.03 Inbraak       (65.2) 

10.05.04 Overlast       (65.3) 

10.05.05 Sociale alarmering       (65.4) 

10.06 Gebouwautomatisering       (67) 

10.06.01 Gebouwautomatisering       (67) 

10.07 Zonnepanelen  x x x x x (61) 

10.07.01 Zonnepanelen  X x x x x (61.1) 

10.08 Algemene handelingen en toepassingen x x x x x 
 

10.08.01 Algemene handelingen en toepassingen X x x x x 
 

10.09 Inbedrijfstellen en opleveren x x x x x 
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10.09.01 Inbedrijfstellen en opleveren X x x x x 
 

10.10 Beheer en inspectie x x x x x 
 

10.10.01 Verdelers      
 

10.10.02 Eindgroepen x x x x x 
 

10.10.03 Potentiaalvereffening x x x x x 
 

10.10.04 Overspanningsbeveiliging x x x x x 
 

10.10.05 Aardelektrode x x x x x 
 

10.10.06 Wandcontactdozen 230 V x x x x x 
 

10.10.07 Schakelaars 230 V x x x x x 
 

10.10.08 Wandcontactdozen 400 V x x x x x 
 

10.10.09 Toestellen, vast aangesloten x x x x x 
 

10.10.10 Armaturen x x x x x 
 

10.10.11 Kabelladders en -goten      
 

10.10.12 Wandgoten      
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W Klimaat en sanitair En
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10.01 Warmteopwekking  x x x x X (56) 

10.01.01 Warmteopwekking; Warmteopwekkers  x x x x x (56.2) 

10.01.02 Warmteopwekking; Rookgasafvoeren  x x x x x (56.2) 

10.01.03 Warmteopwekking; Drukexpansievoorzieningen  x x x x x (56.2) 

10.01.04 Warmteopwekking; Buffervoorzieningen  x x x x x (56.5) 

10.01.05 Warmteopwekking; Warmtewisselaars  x x x x x (56.3) 

10.01.06 Warmteopwekking; Zonnecollector  x x x x x (56.2) 

10.02 Afvoeren  x x x x x (52) 

10.02.01 Afvoeren; Staal, verzinkt       (52) 

10.02.02 Afvoeren; Gietijzer       (52) 

10.02.03 Afvoeren; PE       (52) 

10.02.04 Afvoeren; PVC  x x x x x (52) 

10.02.05 Afvoeren; PP       (52) 

10.02.06 Afvoeren; Afdichten       (52) 

10.02.07 Afvoeren; Verzamelafvoeren       (52) 

10.02.08 Afvoeren; Pompen       (52) 

10.03 Water  x x x x x (53) 

10.03.01 Water; Koper       (53) 

10.03.02 Water; Roestvaststalen buis       (53) 

10.03.03 Water; Kunststofbuis  x x x x x (53) 

10.03.04 Water; Pompen       (53) 

10.03.05 Water; Verwarmd tapwater       (53.2) 

10.03.06 Water; Waterbehandeling       (53.5) 

10.04 Gassen  x x x x x (54) 

10.04.01 Gassen; Brandstof  x x x x x (54.1) 

10.05 Koudeopwekking en -distributie  x x x x x (55) 

10.05.01 Koude-opwekking; Isolatieschaal       (55.4) 

10.05.02 Koude-opwekking; ABS druksysteem       (55.4) 

10.05.03 Koude-opwekking; PEX druksysteem  x x x x x (55.4) 

10.05.04 Koude-opwekking; PVC druksysteem       (55.4) 

10.05.05 Koude-opwekking; Volkern PP-R druksysteem  x x x x x (55.4) 

10.05.06 Koude-opwekking; Koelunits  x x x x x (55.2) 

10.06 Warmtedistributie  x x x x x (56) 

10.06.01 Warmtedistributie; Radiatoren  X x x x x (56.8) 

10.06.02 Warmtedistributie; Ventilatorconvectoren  x x x x x (56.8) 

10.06.03 Warmtedistributie; Stralingspanelen  x x x x x (56.8) 
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10.06.04 Staal, dunwandig  x x x x x (56.4) 

10.06.05 Staal, dikwandig       (56.4) 

10.06.06 Warmtedistributie; Pompen  x x x x x (56.3) 

10.06.07 Warmtedistributie; Afsluiters  x x x x x (56.3) 

10.06.08 Warmtedistributie; Regelafsluiters  x x x x x (56.3) 

10.06.09 Warmtedistributie; Verdeler- en verzamelaarcombinaties       (56.3) 

10.07 Luchtbehandeling  x x x x x (57) 

10.07.01 Luchtbehandeling; Luchtgordijnen       (57.8) 

10.07.02 Luchtbehandeling; Puntafzuiging       (57.2) 

10.07.03 Luchtbehandeling; Ventilatoren       (57.2) 

10.07.04 Luchtbehandeling; Luchtbehandelingskasten       (57) 

10.07.05 Luchtbehandeling; Stoomvormers       (57) 

10.07.06 Luchtbehandeling; Kanalen  x x x x x (57.4) 

10.07.07 Luchtbehandeling; Roosters  x x x x x (57.8) 

10.07.08 Luchtbehandeling; Luchttechnische componenten  x x x x x (57.8) 

10.07.09 Luchtbehandeling; Inductieunits       (57) 

10.08 Regeling klimaat en sanitair  x x x x x (58) 

10.08.01 Regeling klimaat en sanitair  x x x x x (58.8) 

10.09 Beveiliging       (59) 

10.09.01 Beveiliging; Brand       (59.2) 

10.1 Vaste sanitaire voorzieningen  x x x x x (74) 

10.10.01 Sanitaire voorzieningen; Toiletten  x x x x x (74) 

10.10.02 Sanitaire voorzieningen; Douches  x x x x x (74) 

10.10.03 Sanitaire voorzieningen; Baden  x x x x x (74) 

10.10.04 Sanitaire voorzieningen; Bidets       (74) 

10.10.05 Sanitaire voorzieningen; Wastafels  x x x x x (74) 

10.10.06 Sanitaire voorzieningen; Gootstenen  x x x x x (74) 

10.10.07 Sanitaire voorzieningen; Keukenspoelbakken  x x x x x (74) 

10.10.08 Sanitaire voorzieningen; Kranen  x x x x x (74) 

10.10.09 Sanitaire voorzieningen; Oogdouches       (74) 

10.10.10 Sanitaire voorzieningen; Slobhoppers       (74) 

10.10.11 Sanitaire voorzieningen; Bedpanspoelers       (74) 

10.11 Terrein       (90) 

10.11.01 Terreinleidingen       (90.5) 

10.12 Multidisciplinaire tijdnormen x x x x x 
 

10.12.01 Ophang- en bevestigingsmiddelen x x x x x 
 

10.12.02 Leidingaanduiding x x x x x 
 

10.12.03 Wand- en vloerdoorvoeringen x x x x x 
 

10.12.04 Flexibele aansluitslangen (HVAC) x x x x x 
 

 
 


