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VOORWOORD 

Dit boekje is voornamelijk voor twee groepen mensen geschreven. 

De ene groep bestaat uit de fabrieks-layout technici. De layout technicus is geschoold in het maken van de layout 
planning voor produktie gebieden, maar realiseert zich niet altijd volledig dat het verzorgen van de layout voor kantoren, 
laboratoria, hulpverlenende diensten, en andere "niet-produktieve" gebieden een andere procedure vereist. Zijn conven-
tionele materiaalstroom moet vervangen worden door de op bredere leest geschoeide "analyse-van-relaties"; zijn indivi-
duele, op feiten gebaseerde analyse van bijzonderheden moet plaats maken voor groepsmeningen en voor een evaluatie ten 
aanzien van voorkeur en gerief. 

De tweede groep omvat de niet-professioneel geschoolden — de mensen die zich niet in de technieken van layout 
planning bekwaamd hebben. Tot deze groep behoren mensen zoals de eigenaar-direkteur van een kleine zaak, de analyst of 
de systeem-en-procedure expert die in het algemeen gesproken niet vertrouwd is met de planning van service gebieden of 
van kantoor layouts, en het afdelingshoofd of de groepsleider die zich geconfronteerd ziet met de opdracht een ruimte-
planning of een herindeling te maken, welke hij zich voorgenomen heeft zelf uit te voeren. Een feit is dat nagenoeg 
iedereen zich op het een of andere tijdstip wel eens genoodzaakt ziet een probleem op te lossen op het gebied van 
ruimte-planning en layout. En als dat geval zich voordoet, dan zou hij graag een systematische aanpak en een doordactit 
stel procedures tot zijn beschikking willen hebben. 

We hebben de behoefte onderkend aan een eenvoudige methode voor het maken van de layout-planning voor kleine 
gebieden. Onze wens was een recht-toe recht-aan methode, die gemakkelijk te begrijpen en op gedegen grondbeginselen 
gebaseerd zou zijn; we wensten bovendien dat de methode universeel aanwendbaar zou zijn voor elke soort ruimte. En 
alhoewel veel geslaagde planning-funktionarissen een eigen succesvolle methodologie ontwikkeld hebben, zijn we er niet in 
geslaagd literatuur te vinden die aan de bovengenoemde criteria voldeed. 

Het boek "Systematische Layout Planning (S.L.P.)" was echter in de slotfase van ontwikkeling en stond op het 
punt gepubliceerd te worden. Dit boek was met name bedoeld voor de praktizerende layout analyst, de planner of de 
technicus, die te maken hadden met layout problemen in zowel het technische als het commerciele deel van het bedrijfs-
leven. Systematische Layout Planning (of S.L.P. zoals het in het algemeen genoemd wordt) bestaat uit een BASIS-
STRUCTUU R VAN FASEN welke elk project doorloopt, een PATROON VAN PROCEDURES voor een direkte gerichte 
planning, en een STEL AFSPRAKEN voor het identificeren, zichtbaar maken en waarderen van de diverse aktiviteiten, 
relaties en alternatieven die zich in elk layout projekt voordoen. 

"Vereenvoudigde Systematische Layout Planning (S.S.L.P.)" is direkt na S.L.P. ontwikkeld en voorzag zeer duide-
lijk in de reeds gememoreerde behoefte. Op grond hiervan is de Vereenvoudigde S.L.P. aangeboden aan de diverse 
vaktechnische organisaties en bedrijfskundige genootschappen. In een aantal afleveringen is "S.S.L.P." gepubliceerd in het 
tijdschrift "FACTORY". Alhoewel de procedures in feite een verdichting van de Fasen II en III uit S.L.P. zijn, wordt het 
geheel hier als den "Pakket" gepresenteerd. Op deze manier kunnen diegenen die alleen betrokken zijn of zullen worden bij 
de layout van betrekkelijk kleine gebieden, snel en eenvoudig beschikken over deze verkorte vereenvoudigde methode. 

De soorten layoutprojekten waarvoor Vereenvoudigde Systematische Layout Planning (S.S.L.P.) het meeste ge-
schikt is, zijn: 

Kantoor gebieden tot en met 300 vierkante meter 
Werkplaatsen of laboratorium gebieden tot en met 500 vierkante meter 
Opslag gebieden tot en met 800 a 1000 vierkante meter 

Deze algemene begrenzingen dienen lager gesteld te worden naarmate het aantal funktionele sub-gebieden of aktiviteiten 
toenemen. 

Dit boekje is in feite een instructie handboek. Het is ontworpen met als doelstellingen een gerichte aanpak, 
eenvoudig qua begrip en gemakkelijk in het gebruik. Het is onze hoop dat het een doelmatig hulpmiddel voor de lezer zal 
zijn. 

Richard Muther 
John D. Wheeler 
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INLEIDING 
Vereenvoudigde Systematische Layout Planning (S.S.L.P.) is een geheel van zes procedures, welke gevolgd dienen 

te worden bij het indelen van een gebied. Het is uitermate geschikt voor kleinere projekten, waarvoor de volledige S.L.P. 
aanpak niet gerechtvaardigd is. 

In principe hebben we bij elke layout te maken met: 

Relaties tussen de diverse funkties of aktiviteiten 
Ruimte in een bepaalde soort en hoeveelheid voor elke aktiviteit 
Aanpassingen van de eerste 2 elementen in het layout plan 

De zes stappen van "S.S.L.P." worden uitgevoerd overeenkomstig deze drie basis-elementen, en tezamen vormen 
deze zes stappen een patroon. Dit patroon is symbolisch weergegeven op de voorpagina van dit boekje en is als denkmodel 
hieronder nogmaals getekend. 

Elke van deze zes stappen heeft zijn eigen eenvoudig-te-onthouden symbool. De verklaring voor deze symbolen is: 

DR I EHOE K — driehoekig relatie formulier 
VI ER KANT — vierkante meter en fysieke aspekten 
STER — diagram waarbij de aktiviteiten op verschillende punten onderling verbonden zijn 
CI R KE L — aanpassen van het layout diagram in een iteratie proces 
ZESHOE K — bestuderen van alle kanten; evalueren van alle faktoren 
R ECHTHOEK — layout plan op een blad papier of op een plattegrond van het gebouw 

In de volgende zes hoofdstukken zullen elk van deze zes stappen behandeld en uiteengezet worden. Elk hoofdstuk 
is in lengte nagenoeg gelijk; elk hoofdstuk heeft dezelfde indeling. Door alle zes stappen heen zullen we een eenvoudig 
studie-voorbeeld blijvend volgen — en wel op de bladzijde 2 van elk hoofdstuk. De meer gecompliceerde voorbeelden staan 
vermeld op bladzijde 3 van elk hoofdstuk. Deze laatste voorbeelden dekken een reeks van verschillende situaties. Aan het 
eind van het boekje vindt u drie volledige, uit zes stappen bestaande voorbeelden. Tenslotte zult u een aantal formulieren 
aantreffen die nodig zijn om deze procedure zo doelmatig mogelijk te kunnen toepassen. 

Het voorbeeld dat we blijvend volgen op bladzijde 2 van elk hoofdstuk om te laten zien hoe de desbetreffende stap 
uitgevoerd moet worden, heeft betrekking op de layout planning van een kleine fabriek waar handgereedschappen vervaar-
digd worden. Tot dusverre heeft deze onderneming de metalen onderdelen ingekocht en zelf de produkten geassembleerd, 
in een veem opgeslagen en verkocht. Bij de uitbreiding heeft de onderneming de beschikking gekregen over een nieuw veem 
en expeditie gebouw en is nu in staat de fabrikage van de metalen onderdelen in de eigen fabriek te integreren. Het maken 
van de planning voor deze nieuwe afdeling metaalwaren is het voorbeeld waarnaar we bij de behandeling van alle zes 
hoofdstukken zullen verwijzen. 





STAP 1: HET OPSTELLEN VAN HET RELATIE FORMULIER 
De eerste stap is het relateren van elke aktiviteit, funktie, gebied of belangrijk 
bouwkundig aspekt in de geplande layout aan alle andere aktiviteiten door mid-
del van een waardering ten aanzien van de gewenste nabijheid-van-ligging. 

WAT MOET ER GEDAAN WORDEN 
Identificeer de betrokken aktiviteiten en vermeld deze op een formulier. 

Bepaal en registreer de waardering ten aanzien van de gewenste nabijheid-van-ligging voor elke aktiviteit ten opzichte van 
elke andere aktiviteit. 

Registreer de reden(en) op grond waarvan de waardering vastgesteld is. 

WAAROM MOET HET GEDAAN WORDEN 
Het is niet mogelijk een layout te maken zonder te beslissen hoe nabij de diverse aktiviteiten ten opzichte van elkaar 
gesitueerd dienen te worden. Het relatie formulier is een eenvoudig en effektief hulpmiddel om het nemen van deze 
beslissingen in een zinvolle en handzame vorm te organiseren. 

In het voorbeeld op blz. 2 van dit hoofdstuk staan 63 afzonderlijke beslissingen met betrekking tot de vraag hoe de 
relatie is van een bepaalde aktiviteit ten opzichte van de overige aktiviteiten. Het relatie formulier ontlast ons van het 
probleem al deze beslissingen en de redenen daarvoor te onthouden. Dit wordt belangrijker naarmate we met meer 
aktiviteiten te maken hebben, zoals in het tweede voorbeeld op blz. 3 van dit hoofdstuk, waar voor 19 aktiviteiten 171 
beslissingen genomen dienden te worden. 

Door de waarderingen met betrekking tot de nabijheid-van-ligging alsmede de daarvoor aangevoerde redenen te registre-
ren, hebben we ons eveneens verzekerd van een eenduidige interpretatie van de relaties en van de mogelijkheid de genomen 
beslissingen te konkretiseren en te kontroleren. 

Het relatie formulier kan gebruikt worden als een handzaam kontrole-middel om te voorkomen dat een bepaalde relatie, 
welke in de planning opgenomen had moeten zijn, mogelijkerwijze over het hoofd gezien wordt. 

HOE MOET HET GEDAAN WORDEN 
Vul de kop van het op de rechterbladzijde staande formulier in ter identificatie van de layout (Deze gegevens dienen op 

alle documenten vermeld te worden die bij de planning van een layout gebruikt worden. 

Definieer elke voorkomende aktiviteit en vermeld deze op het relatie formulier. lndien er meer dan 20 aktiviteiten 
blijken te zijn verdient het aanbeveling het geheel opnieuw te bekijken en, waar mogelijk, te comprimeren. 

Bepaal de waardering ten aanzien van de nabijheid-van-ligging voor elke aktiviteit ten opzichte van alle overige aktivi-
teiten en registreer deze waarderingen in het bovenste gedeelte van de daarvoor bestemde ruitvormige blokken. Bijvoor-
beeld: de relatie tussen Stansen (Aktiviteit 1) en Schuren (Aktiviteit 4) wordt vermeld in het blok waar de neergaande lijn 
1 de opgaande lijn 4 kruist. De relatie daarentegen tussen Schuren en het Werkplaats-Kantoor en Gereedschapsmagazijn 
staat bij de kruising van de neergaande lijn 4 en de opgaande lijn 12. 

Maak gebruik van de klinkers (A, E, I, 0 en U) om de gewenste mate van nabijheid aan te geven. Gebruik de X om aan 
te geven dat ligging in de nabijheid niet gewenst is. Indien bepaalde, reeds bestaande aktiviteiten al vast staan, of indien de 
relatie ertussen geen betrekking op het probleem heeft, maak dan gebruik van een stippellijn. 

De toepassing van klinkers voor het coderen van de waardering ten aanzien van de nabijheid-van-ligging is om een aantal 
redenen aan te bevelen. De letters zelf hebben een bepaalde betekenis. A staat voor Absoluut noodzakelijk; E voor Extra 
belangrijk; I is Invloedrijk; 0 betekent Ongeveer Normaal en U is Uiterst Onbelangrijk. De tweede reden is dat klinkers 
gemakkelijk te onthouden zijn. Ten derde wordt het gebruik van getallen vermeden, waardoor niet de indruk gewekt wordt 
van een nauwkeurigheid die er in feite niet is; bovendien is er niet het gevaar dat zij verward kunnen worden met de 
getallen die betrekking hebben op de aktiviteiten en de gecodeerde redenen. 

Bij elke waardering anders dan een "U" dient het getal voor de gecodeerde reden in het onderste gedeelte van het 
desbetreffende blok vermeld te worden. 

Omschrijf in het kort elke gebruikte reden in de daarvoor op het formulier gereserveerde ruimte. 



Zie ommezijde 
voor een meer gecompliceerde 
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ACHTERGROND 
Het formulier op de linkerbladzijde is een meer gecompliceerd voorbeeld van Stap 1 dan het formulier op bladzijde 2. 
Elektra Laboratoria is een kleine werkplaats waar de produktie aan een grote diversiteit onderhevig is, hetgeen een 
onregelmatige en onvoorspelbare materiaalstroom veroorzaakt. De meeste van deze aktiviteiten hebben te maken met het 
ontwerp en de fabrikage van model apparatuur voor nucleaire energie. Het probleem is te proberen vast te stellen welke 
herindeling van aktiviteiten zal leiden tot een meer doelmatig funktioneren van het bedrijf. 

ANALYSE 
Het relatie formulier voor deze onderneming is veal ingewikkelder dan in het vorige voorbeeld. Wanneer we de waarde-
ringen voor de nabijheid-van-ligging bij elkaar optellen dan zien we dat er 171 afzonderlijke beslissingen genomen dienden 
te worden om elk van deze 19 aktiviteiten te relateren aan elk van de overige aktiviteiten. De grote verscheidenheid aan 
aktiviteiten is er de oorzaak van dat dit formulier gecompliceerd is, alhoewel het vloeroppervlak in feite maar klein is. 

PRAKTISCHE WENKEN VOOR DE TOEPASSING 
De doelmatigheid van een relatie formulier hangt ten dele of van de zorg waarmee de aktiviteiten geitlentificeerd en 
genoteerd worden. Maar al te gauw worden de aktiviteiten in zoveel elementen verdeeld dat we er niet meer uitkomen 
wanneer we later proberen ze te waarderen en ermee te werken. Voor de projekten waarop S.S.L.P. van toepassing is, moet 
het aantal aktiviteiten niet meer dan 20 bedragen. En wanneer we tot de ontdekking komen dat bepaalde aktiviteiten gelijk 
gewaardeerd worden ten opzichte van de overige aktiviteiten, dan zouden we moeten proberen deze te combineren T;en 
tot vijftien aktiviteiten is wel zo ongeveer het meest ideale aantal. Indien we toch meer dan 20 aktiviteiten houden dan 
kunnen we waarschijnlijk beter de volledige S.L.P.-procedure toepassen. 

Het invullen van de waarderingen op het formulier is meestal niet zo moeilijk als het op het eerste gezicht schijnt. In de 
meeste gevallen zal ongeveer de helft van de waarderingen om voor de hand liggende redenen onbelangrijk (U) blijken te 
zijn. 

Wanneer voor de eerste maal met relatie formulieren gewerkt wordt, dan moeten we er wel voor oppassen dat we niet 
teveel A en E waarderingen toekennen. Een goed hulpmiddel is het aantal waarderingen van elke letter-waarde te tellen en 
hiervan een overzicht te maken. Op deze manier kunnen we de relatieve frekwentie zien waarin elke klinker-waarde 
voorkomt. Zo kunnen we het totale aantal kontroleren en ons ervan verzekeren dat we niet een relatie gemist hebben. 
Bovendien hebben we deze telling nodig voor het maken van het relatie diagram in Stap 3. 

Wanneer er behoefte bestaat aan meer nauwkeurige waarderingen dan kunnen we dit bereiken door de waarderingen (A 
t/m X) te voorzien van een min-teken. Voor het aanduiden van de relatie tussen Aktiviteit 7 en Aktiviteit 16 in het 
voorbeeld op de linkerbladzijde, is gebruik gemaakt van 0- om aan te geven dat de waardering halverwege ligt tussen de 0 
en de naastlagere waarde U. 

Er zijn verschillende manieren om de waarderingen vast te stellen. De analyst die de layout maakt kan zelf de 
waarderingen bepalen; hij kan ze bepalen in overleg met anderen of hij kan een vragenlijst rondsturen. Het is bijzonder 
nuttig om meer dan den man bij de zaak betrokken te hebben. Wanneer met het oordeel van meer mensen rekening wordt 
gehouden dan zal het resultaat dienovereenkomstig beter zijn. Bovendien is het in psychologisch opzicht beter de mensen, 
die voor de desbetreffende gebieden verantwoordelijk zijn, in de layout ervan te laten participeren. 

In ieder geval dienen de mense, die belast zijn met de leiding over de gebieden welke door de layout beinvloed zullen 
worden, in de gelegenheid gesteld te worden de waarderingen te bestuderen en te sanctioneren VOORDAT deze in 
volgende stappen gebruikt zullen worden. 

SAMENVATTING 
Met het relatie formulier hebben we een systematische manier om de gegevens in een bruikbare vorm te verzamelen. We 
zijn er nu van verzekerd, wanneer tenminste het formulier naar behoren is opgesteld, dat we deugdelijke, met redenen 
gestaafde relaties hebben en we kunnen dus vervolgens elke aktiviteit plaatsen overeenkomstig zijn relatie met de andere 
aktiviteiten. 

Het formulier is een hulpmiddel om op een eenvoudige manier te komen tot duidelijke, logische waarderingen ten 
aanzien van de nabijheid-van-ligging. Bovendien is het een uitstekend kontrolemiddel zodat we niet per ongeluk de een of 
andere aktiviteit over het hoofd zien, die later de planning gaat be fnvloeden. 

WAT IS IN STAP 1 BEREIKT 
We hebben nu bepaald welke aktiviteiten naast elkaar gesitueerd dienen te worden dankzij de door ons ontwikkelde, 
met redenen omklede waarderingen ten aanzien van de nabijheid-van-ligging. Maar alvorens deze gegevens tot een 
visuele en geografische indeling geconverteerd kunnen worden, moeten we weten welke ruimte voor elk van de 
aktiviteiten nodig is. Dit probleem zal in Stap 2 behandeld worden. 

1 -4 



STAP 2: HET VASTSTELLEN VAN DE BENODIGDE RUIMTE 

Bepaal voor elk gebied de benodigde ruimte, de fysieke kenmerken en de energie 
voorzieningen, alsmede de mogelijke beperkingen ten aanzien van de configu-
ratie. 

WAT MOET ER GEDAAN WORDEN 
Gebruik dezelfde lijst met aktiviteiten (of sub-aktiviteiten of gebieden) als in Stap 1. 

Bepaal en registreer de voor elke aktiviteit benodigde ruimte. 

Bepaal en registreer per aktiviteit de eventuele specifiek-structurele of fysiek-technische eisen. 

Maak een lijst van eventuele eisen ten aanzien van de energie voorzieningen en/of speciale apparatuur of uitrusting. 

Vermeld expliciet de mogelijke eisen die van invloed zullen zijn op of een beperking opleggen aan de vorm of de 
configuratie van de voor een bepaalde aktiviteit benodigde ruimte. 

WAAROM MOET HET GEDAAN WORDEN 
Nabije ligging van aktiviteiten of aangrenzendheid der lokatie heeft niet veel te betekenen tenzij de benodigde ruimten op 
elkaar afgestemd zijn. Op grond hiervan is het noodzakelijk dat per aktiviteit de benodigde ruimte vastgesteld wordt. 

Naast de HOEVEELHEID benodigde ruimte moeten we ook de SOORT ruimte kennen. Om deze ruimte te kunnen 
krijgen moeten we weten welke fysieke kenmerken voor elke aktiviteit essentiele voorwaarden zijn. Op deze manier is het 
mogelijk de praktische overwegingen die op de constructie betrekking hebben in de planning te integreren. Bovendien 
moeten we een kontrole hebben op de energie voorzieningen of de speciale hulpdiensten die per aktiviteit nodig zijn. 

Tenslotte moeten we ervan op de hoogte zijn of er gebiedende eisen zijn met betrekking tot de voor een bepaalde 
aktiviteit benodigde ruimte om te kunnen voldoen aan de specifiek gewenste CONFIGURATI E. Dit zal ertoe bijdragen 
vorm te gevan aan de voor elke aktiviteit benodigde ruimte en in een later stadium werk besparen bij de aanpassing van de 
layout. 

HOE MOET HET GEDAAN WORDEN 
Vermeld elke aktiviteit op het "formulier voor aktiviteiten, gebieden & kenmerken" zoals het op de rechterbladzijde 

afgebeeld staat. Gebruik dezelfde volgorde en terminologie als bij het relatie formulier. 

Vermeld de benodigde ruimte (gewoonlijk in m 2 ) die voor elke vermelde aktiviteit nodig is. 

Bepaal de eisen, in de gewenste maat en hoeveelheid, voor de specifieke fysieke kenmerken zoals de vloerbelasting en de 
hoogte van het plafond en vermeld deze eveneens op het formulier. 

Bepaal de belangrijkheid van de aanleg van specifieke energie voorzieningen en/of speciale hulpverlenende diensten. 
Maak dit expliciet door vermelding van de daarvoor geeigende klinker-waardering (zoals toegelicht in de kop boven de 
kolommen) in het desbetreffende blok. 

Vermeld eventuele bijzondere eisen ten aanzien van de vorm of configuratie der ruimte alsmede de reden(en) die aan 
deze eisen ten grondslag I iggen. 

Vermeld eventuele extra toelichtingen of commentaar onderaan op het formulier en voorzie deze van een verwijzings-
letter. Plaats vervolgens de omcirkelde verwijzingsletter op de daarvoor in aanmerking komende plaats op het formulier. 

De aandacht wordt erop gevestigd dat in dit voorbeeld van een gereedschapsmakerij er geen ruimte nodig is voor de 
aktiviteiten 8, 10 en 12. De layout van de gebieden die deze aktiviteiten ondersteunen maakt geen deel uit van dit 
probleem en de lokaties ervan staan reeds vast. Er is derhalve "geen relatie" tussen deze gebieden, alhoewel zij wel een 
relatie moeten hebben met de overige in te delen aktiviteiten. 
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ACHTERGROND 
Op de linkerbladzijde staat een lets uitgebreider voorbeeld van Stap 2. Deze onderneming produceert corroderende 
chemicalien voor industriele doeleinden. De vervanging op grote schaal van onderdelen ten behoeve van de produktie 
apparatuur heeft de bouw van een nieuw veem noodzakelijk gemaakt voor de opslag van onderhoudsmaterialen. Het 
probleem in dit geval is een layout te ontwerpen die het meest voor handling en opslag geschikt is. 

ANALYSE 
De verschillen tussen dit voorbeeld en dat van de gereedschapmakerij op de voorgaande bladzijde zijn betrekkelijk klein. Er 
zijn hier minder aktiviteiten maar het totaal benodigde gebied is groter. 

In het linker gedeelte van de ruimte voor de fysieke kenmerken bij het voorbeeld van de gereedschapmakerij geven de 
algemene opmerkingen een voldoende definiering van de vereiste fysieke kenmerken. 

Bij het veem van de chemische onderneming is meer zorg nodig voor de planning van deze fysieke kenmerken. De vrije 
bovenruimte, de vloerbelasting etc. moeten dan ook alle apart berekend worden en daarna voor elk van de 11 gebieden op 
het formulier geregistreerd worden. 

Er waren geen plannen ladingen hangende aan het dak (of plafond) te handlen of te transporteren. In de tweede kolom 
voor de kenmerken staat er dan ook een toelichting in plaats van specifieke getallen. Er is ook een toelichting over de 
ruimte tussen de kolommen aangezien het ontwerp van gebouwen met een duidelijke spanwijdte bij deze onderneming 
reeds gestandaardiseerd was. 

In het rechter gedeelte van de ruimte voor de fysieke kenmerken wordt de aandacht gevestigd op het belang voor de 
layout van elk van de energie voorzieningen en de steunverlenende diensten. Er wordt van een codering gebruik gemaakt 
omdat in deze fase van de planning de werkelijke maat van b.v. de afvoerpijpen of de diameter van de waterleiding wellicht 
nog niet exact bekend is. De code letters geven aan waar verder onderzoek nodig is en eveneens hoe belangrijk elk 
onderzoek naar alle waarschijnlijkheid is. 

Er is in geen enkel gebied een verplichting ten aanzien van vorm of configuratie van de layout omdat alle rekken en 
planken in lengte-eenheden van 1 meter zijn. Als met de lengte van de pijpen, die buiten het gebouw opgeslagen worden, 
binnen rekening gehouden had moeten worden, dan zou deze lengte bepaald van invloed zijn geweest op de configuratie 
van het opslaggebied voor pijpen. 

PRAKTISCHE WENKEN VOOR DE TOEPASSING 
We kunnen het formulier invullen horizontaal per aktiviteit of vertikaal per kenmerk. Meestal is het gemakkelijker het 
horizontaal in te vullen. Bij gecompliceerde installaties is het meestal beter het vertikaal te doen. 

Bij het opschrijven van de getallen voor de desbetreffende gebieden is het aan te bevelen ronde getallen te gebruiken of 
veelvouden van een vak of bouwmaat. Op deze manier zal het in werkelijkheid tekenen van de gebieden in Stap 4 (nog te 
behandelen) eenvoudiger zijn evenals het optellen van de totaal benodigde ruimte. Bovendien zijn in de meeste gevallen de 
getallen niet tot op 100 of 200 cm 2  nauwkeurig. In dit voorbeeld van het veem zijn de gebieden afgerond op de dichtst 
bijliggende hoeveelheden van 1 m 2 . De uiteindelijke aanpassingen van de geplande ruimte vinden plaats wanneer in Stap 6 
de details toegevoegd worden. 

Indien we met meer dan 15 aktiviteiten te maken hebben kunnen we een tweede blad van dit formulier gebruiken. Ook 
kunnen we gebruik maken van verklarende aantekenblaadjes om een bepaalde boeking te staven — in het bijzonder die, 
welke betrekking hebben op machine afmetingen en energie voorzieningen. 

Soms is het nuttig of zelfs noodzakelijk om in deze stap de specifieke afmetingen en lokatie van apparatuur binnen een 
aktiviteiten gebied te bestuderen. Een gedetailleerde schatting van een ingewikkelde plaatsing van proeftafels in een 
laboratorium, een bestaand patroon van vaste elektrische stopkontakten, of een gedwongen plaatsing van ramen kunnen 
noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de hoeveelheid benodigde ruimte. 

SAMENVATTING 
We hebben nu in Stap 2 vastgesteld hoeveel en wat voor soort ruimte per aktiviteit nodig is. Dit is bereikt door van alle 
aktiviteiten een lijst te maken waarvoor dezelfde volgorde en nummering is aangehouden als in Stap 1. Daarna hebben we 
naast elke aktiviteit melding gemaakt van het gebied, de fysieke kenmerken en de benodigde configuratie. 

WAT IS IN STAP 1 EN 2 BEREIKT 
We hebben nu de twee basis-elementen van een layout projekt vastgesteld: de RELATIE tussen de diverse aktivi-
teiten en de voor elke aktiviteit benodigde RUIMTE. We zijn nu klaar om deze twee elementen samen te voegen, 
hetgeen gedaan zal worden in de Stappen 3 en 4. 

-4 



STAP 3: HET MAKEN VAN HET AKTIVITEIT 
RELATIE DIAGRAM 
In deze stap leggen we de relatie tussen de diverse aktiviteiten onderling op een 
visuele en geografische manier teneinde het basispatroon voor de layout te for-
meren. 

WAT MOET ER GEDAAN WORDEN 

Gebruik een symbool om een aktiviteit weer te geven. 

Gebruik een aantal-lijnen-code om de gewenste nabijheid-van-ligging aan te geven. 

Werk op papier de indeling uit van de aktiviteiten waarbij die met de hoogste waardering zo dicht mogelijk bij elkaar en die 
met de lagere waarderingen hier steeds verder van gesitueerd worden. 

WAAROM MOET HET GEDAAN WORDEN 

We willen dat ons gebouw of onze ruimte de ideate indeling zo dicht mogelijk benadert. Het relatie diagram zal ons helpen 
naar een dergelijke indeling toe te werken door de waarderingen voor de nabijheid-van-ligging uit het relatie formulier tot 
een diagrarnatische vorm om te werken. 

Wat we in deze stap in feite doen is de fysieke indeling te tekenen overeenkomstig de gewenste relaties zoals deze in een 
eerder stadium op het formulier geregistreerd zijn. We proberen het best mogelijke compromis van de veetheid van 
gewaardeerde relaties in diagram te brengen. 

Aangezien het relatie diagram de basis vormt voor alle volgende stappen is het noodzakelijk dat we zorgvuldig te 
werkgaan om de best mogelijke indeling te bewerkstelligen. De kans is groot dat vergissingen of omissies in deze stap door 
zullen werken tot in de uiteindelijke layout. 

HOE MOET HET GEDAAN WORDEN 

Gebruik voor de weergave van de aktiviteiten in het diagram de overeenkomstige aktiviteiten, lijnen of getallen (en 
omcirkel deze) uit het relatie formulier. 

Maak op een vet papier een diagram van elk paar aktiviteiten waartussen een A-relatie bestaat. Verbind deze vervotgens 
door VIER evenwijdige lijnen. 

Maak indien nodig een nieuwe tekening om tot de best mogelijke indeling van de A-aktiviteiten te komen. 

Voeg daarna de E-relaties toe met inbegrip van eventuele nieuwe aktiviteiten en verbind deze door DR I E evenwijdige 
lijnen. 

Maak een herindeling indien dit nodig mocht blijken te zijn en voeg dan de 1-relaties toe — verbind deze door TWEE 
evenwijdige lijnen. 

Maak nogmaals een herindeling indien dit nodig mocht blijken te zijn en voeg de 0-relaties toe (en verbind deze door 
EEN lijn) alsmede de X-relaties (en verbind deze door een KRONKEL lijn). 

Maak tenslotte het uiteindelijke aktiviteit relatie diagram, waarin het best mogelijke compromis voor alle aktiviteiten 
samen gerealiseerd is. 

Vermeld op het diagram naast el ke aktiviteit het benodigde vloeroppervlak zoals dat in Stap 2 is vastgesteld. 
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ACHTERGROND 
In het voorbeeld op de linkerbladzijde staan de eerste drie fasen van de vervaardiging van een aktiviteit relatie diagram voor 
Elektra Laboratoria. Dit diagram is ontwikkeld uit het relatie formulier zoals dat in het tweede voorbeeld van Stap 1 
vermeld staat. Elektra Laboratoria is een fabriek van model apparatuur waar de materiaalstroom onregelmatig is. 

ANALYSE 
Er zijn in totaal zes "A"-relaties, waarvan er echter twee in feite als„ 	gewaardeerd zijn. Deze laatste worden in het 
diagram opgenomen met als verbindingslijnen drie gewone en den stippellijn. Ter herinnering vermelden we nogmaals dat 
een min-teken een waardering voor de nabijheid-van-ligging aangeeft welke halverwege A en E ligt. Zie in dit verband de 
gelijksoortige behandeling van een van de "E" waarderingen in het eerste diagram. 

Aangezien er op het relatie formulier 42 0-relaties en 4 X-relaties zijn, zal het waarschijnlijk technisch moeilijk worden 
om in een zo kleine ruimte een redelijk leesbaar diagram te maken. In verband met de ruimtelijke beperkingen zijn deze 
relaties hier dan ook weggelaten. Maar in de praktijk zullen zij aan het derde diagram toegevoegd moeten worden. Dit 
betekent met andere woorden dat er nog zo'n twee tot drie diagrammen gemaakt zullen moeten worden om tot de best 
mogelijke indeling te komen. Daarna wordt per aktiviteit het aantal vierkante meters vermeld. 

PRAKTISCHE WENKEN VOOR DE TOEPASSING 
Bij wijze van praktische voorzorg doen we er goed aan het aantal relaties van elke waardering te tellen. Dit doen we op het 
relatie formulier aan de rechterzijde van het blok bestemd voor de "waardering van de gewenste ligging" (zie Stap 1). 
Wanneer het diagram dan ontwikkeld wordt zijn we in ieder stadium in staat per waardering het aantal relaties te 
verantwoorden. Maar al te snel zien we een relatie over het hoofd of raken we de tel kwijt als we niet per fase het totaal 
van elke waardering kontroleren. 

Het is uiteraard inmiddels wel opgevallen dat na elkaar toegevoegde waarderingen telkenmale herindelingen noodzake-
lijk maken. We moeten natuurlijk niet meer herindelingen maken dan strikt noodzakelijk is, maar we moeten er wel altijd 
voor zorgen dat het diagram leesbaar en begrijpelijk is. 

Het kan voorkomen dat er zoveel 0- en X-relaties zijn dat het diagram een grote opeenhoping van lijnen wordt en dat 
we wellicht beter van gekleurde lijnen gebruik kunnen maken. In een dergelijke situatie is het eveneens aan te bevelen het 
diagram groot op te zetten om voldoende ruimte te hebben voor het tekenen van de relatie lijnen.Soms kan het praktisch 
zijn te stoppen als eenmaal de I-relaties in het diagram opgenomen zijn en wel op grond van de overweging dat de 0- en 
X-relaties slechts modificerende faktoren zijn die later in Stap 4 in het geheel geintegreerd zullen worden. 

In een enkel geval is het mogelijk twee of drie aktiviteiten in een cirkel te combineren als het duidelijk voor de hand 
liggend is dat zij naast elkaar gesitueerd moeten worden en/of als een aktiviteit moeten funktioneren. In dit geval worden 
de nummers van beide aktiviteiten in de cirkel vermeld. De waardering ten aanzien van de nabijheid-van-ligging moet in 
dergelijke gevallen wel herzien worden. 

SAMENVATTING 
Het relatie formulier is in wezen een geordend overzicht van de gewenste nabijheid-van-ligging tussen elk paar aktiviteiten. 
In het DIAGRAM wordt dit per niveau van waardering ontwikkeld tot een tot een visuele planmatige weergave van de 
theoretisch meest geschikte indeling. Dit wordt bereikt door elke aktiviteit weer te geven door een omcirkeld nummer en 
door elk paar cirkels te verbinden door een aantal lijnen die in een codevorm de gewenste nabijheid-van-ligging aangeven, 
door opnieuw in te delen om tot de beste oplossing te komen en door dan successievelijk te verfijnen en toe te voegen. 
Tenslotte wordt het benodigd aantal vierkante meters naast het desbetreffende omcirkelde nummer op het diagram 
vermeld. 

WAT IS IN STAP 1 TAM 3 BEREIKT 

We hebben nu onze aktiviteiten in een zo effektief mogelijk patroon ingedeeld op basis van de in Stap 1 genomen 
beslissingen ten aanzien van de gewenste nabijheid-van-ligging. Dit is daarna afgestemd op de benodigde ruimte zoals 
deze in Stap 2 is vastgesteld. 

Tot dusverre hebben we elke aktiviteit beschouwd als een omcirkeld nummer zonder aandacht te schenken aan de 
werkelijke ruimte, de fysieke kenmerken of de configuratie. De volgende stap zal dan ook zijn het combineren van 
de ruimte per aktiviteit met het aktiviteit relatie diagram. Op deze manier wordt het diagram omgewerkt tot een 
RUIMTE relatie diagram, hetgeen in werkelijkheid de algemene totaal layout zal blijken te worden. 



STAP 4: HET TEKENEN VAN LAYOUTS OP BASIS 
VAN DE RUIMTE RELATIES 
Hierin wordt beschreven hoe we visueel en geografisch de ruimte moeten indelen 
die voor het totaal der aktiviteiten nodig is. Eventuele aanpassingen of nood-
zakelijke nieuwe indelingen zullen gemaakt moeten worden om alle modifice-
rende overwegingen te integreren. 

WAT MOET ER GEDAAN WORDEN 
Kies een bruikbare schaal en bij voorkeur een waarbij het mogelijk is het gehele plan op een blad weer te geven. 

Teken voor el ke aktiviteit de omtrek van de benodigde ruimte en volg hierbij het diagram uit Stap 3. 

Verzorg de aanpassingen en de herindelingen om de modificerende overwegingen en de fysieke kenmerken te integreren. 

Teken of maak een schets van alle mogelijke oplossingen. 

WAAROM MOET HET GEDAAN WORDEN 
Ongeacht hoe goed we de afzonderlijke details van de layout ook verzorgen zal het toch niet mogelijk zijn het geheel 
maximaal doelmatig te laten funktioneren als de totale ruimte relatie layout onjuist vervaardigd is. 

We moeten in de eerste plaats beginnen met het ontwikkelen van de "ideale" ruimtelijke indeling. Werk dan een 
realistische indeling uit met zo gering mogelijke afwijkingen van het ideale concept alvorens over te gaan tot het realiseren 
van details. 

In Stap 3 hebben we de relaties zichtbaar gemaakt. Maar deze diagrammen zijn dan pas zinvol als zij geconverteerd 
worden tot blokken ruimte van het eigenlijke gebied of van de werkelijke afmetingen. 

Stap 4 moeten wij doen om de korrekte afmetingen te krijgen en om de fysieke kenmerken te kunnen kontroleren zoals 
de pirlaren, de toegangswegen, de dikte der buitenmuren, de verhouding gebouw ten opzichte van terrein etc. 

In de meeste gevallen zijn er een aantal alternatieve ruimtelijke indelingen die uitvoerbaar zijn. Uit de drie tot vier beste 
alternatieve indelingen zal dan in het algemeen de uiteindelijke layout gekozen moeten worden. 

HOE MOET HET GEDAAN WORDEN 
Gebruik papier met een rasterpatroon — bij voorkeur een calque met een raster van 1/2 cm. (In normale gevallen is een 

"verflauwend" raster dat niet reproduceerbaar is de beste oplossing). 

Kies een zodanige schaal dat de gehele ruimte gemakkelijk op een blad papier getekend kan worden. 

Teken op schaal op het raster de ruimte die nodig is voor elke aktiviteit uit het in Stap 3 opgestelde relatie diagram. 

Wanneer een nieuw gebouw overwogen wordt, pas dan de configuratie van het gebied zodanig aan dat we redelijk rechte 
buitenmuren van een zo praktisch mogelijke lengte krijgen. 

Wanneer een herindeling of een uitbreiding overwogen wordt probeer dan een plattPgrond van de bestaande ruimte of 
het bestaande gebouw te verkrijgen of zelf te tekenen. Leg hier de algemene totaal-layout overheen en pas de layout 
vervolgens zodanig aan dat deze zo goed mogelijk aansluit op de bestaande structuur. 

Laat duidelijk de fysieke kenmerken zien zoals pilaren, muren, belangrijke toegangsdeuren en wegen, en dergelijke. 

Voeg in het geval van een bestaand gebouw eventuele permanente kenmerken toe zoals dragende binnenmuren, toilet-
ten en de belangrijke punten van de energie voorzieningen en hulpdiensten. 

Kontroleer de layout op de ligging ten opzichte van de omringende aspekten zoals straten, spoorwegen, energie- en 
waterleidingen en optimale benutting van het totale gebied. In dit voorbeeld was deze "terrein orientatie" al uitgevoerd. 

Herhaal de bovenstaande punten 3 t/m 8 voor al die alternatieve indelingen die logisch en uitvoerbaar schijnen te zijn. In 
het voorbeeld van de gereedschapmakerij waren drie alternatieve layouts voldoende. 
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ACHTERGROND 
Het voorbeeld op de andere bladzijde gaat over een meer gecompliceerde layout. Het is een van de alternatieve layouts 
voor een werkplaats waar de reclame borden worden gemaakt ten behoeve van de filialen van een distributie groothandel. 
Deze werkplaats moet in een over twee etages verdeelde afdeling in een bestaand gebouw gesitueerd worden. In dit geval 
moet bij de layout rekening gehouden worden met de begrenzing van de muren, het beperkte toegangsgebied, het 
gescheiden balkon, de trap die naar de tweede verdieping voert evenals met de relaties en de ruimte van de diverse 
aktiviteiten zelf. 

ANALYSE 
Wat we in dit voorbeeld in wezen doen is het aktiviteit relatie diagram inpassen in de starre beperkingen van het bestaande 
gebouw. Het is dan ook in ons voordeel om de twee beschikbare verdiepingen meetkundig en op schaal op gerasterd papier 
uit te zetten. Dankzij het papier met rasterpatroon kunnen we snel en gemakkelijk het per aktiviteit benodigde aantal 
vierkante meters rechtstreeks vergelijken met de beschikbare gebieden. Dit kan allemaal op een snelle visuele manier 
geschieden. 

Het gebied voor de ontwerpgroep (Aktiviteit 2) moet toegankelijk zijn vanuit het gebied bestemd voor het met het 
toezicht belaste personeel. (Aktiviteit 9). Tegelijkertijd moet het echter mogelijk zijn om vanachter de bureau's de meeste 
van de aktiviteiten op de eerste verdieping in de gaten te houden. Om het beeld niet rommelig te maken zijn de 0-relaties 
(een lijn) en de X-relaties (kronkellijn) niet vermeld. 

PRAKTISCHE WENKEN VOOR DE TOEPASSING 
Wanneer we te maken hebben met een bestaand gebouw dan is het noodzakelijk dat alle essentiele fysieke kenmerken op 
de tekening vermeld worden. Wanneer het blad met het rasterpatroon eventueel op calque uitgevoerd is, kan het over een 
afdruk van het gebouw heengelegd worden. Bij het maken van plannen voor uit meer dan een verdieping bestaande 
gebouwen moeten alle verdiepingen op een layout blad getoond worden. In het geval van de werkplaats voor reclame 
borden zijn beide verdiepingen in het overzichtsplan uitgebeeld. De tweede verdieping met het open balkon is gesitueerd 
aan de oostelijke zijde van het gebouw. 

Door het aanpassen van de in de diverse indelingen "benodigde ruimte" en door daarbij in principe het plan van het 
aktiviteit relatie diagram aan te houden, komen we tenslotte tot een aantal plausibele oplossingen. Bij het maken van de 
verschillende alternatieve plannen zal het meestal nodig blijken te zijn de vorm van de voor de diverse aktiviteiten 
benodigde ruimte te veranderen of aan te passen. We moeten echter wel wat geduld kunnen betrachten en redelijk 
inventief te werk kunnen gaan bij het uitwerken van deze Alternatieve plannen. In de Vereenvoudigde Systematische 
Layout Planning (S.S.L.P.) is dit de Stap van het aanpassen-en-modificeren oftewel het zoeken naar een compromis. 

De relaties kunnen op een zeer snelle manier gekontroleerd worden door op de tekening of door op een overlegvel dat 
over de tekening van de plattegrond heengelegd wordt, melding te maken van de aantal-lijnen-code welke ofwel van het 
diagram of van het relatie formulier overgenomen kunnen worden. Soms kan het noodzakelijk blijken de layouts 180 °  
horizontaal of vertikaal te draaien en soms zelfs om het spiegelbeeld te nemen, totdat alle mogelijke logische oplossingen 
onderzocht zijn. 

SAMENVATTING 
In deze Stap 4 hebben we het ruimte relatie diagram uitgewerkt. In wezen is dit een layout. We hebben deze layout 
gemodifieeerd en aangepast om de meest acceptabele en meest funktionele indelingen te verkrijgen en deze op papier 
vastgelegd. We hebben met opzet niet de details vermeld om tijd te besparen en verwarring te voorkomen. En hoewel we 
wellicht veel plannen hebben overwogen, hebben we slechts die alternatieven geselecteerd die het best uitvoerbaar bleken 
te zijn. 

WAT IS IN STAP 1 TAI 4 BEREIKT 
We hebben nu onze beste ideeen met betrekking tot "wat moet er naast wat liggen" (Stap 1) en "hoeveel en wat 
voor soort ruimte" (Stap 2) herleid tot een aantal actuele layout plannen. We hebben dit bewerkstelligd middels het 
ontwikkelen van het aktiviteit relatie diagram (Stap 3) en, op basis daarvan, de alternatieve ruimte relatie layouts 
(Stap 4). Onze beste ideeen zijn nu logisch en visueel weergegeven door een aantal solide en uitvoerbare plannen. Ons 
volgende probleem is het selecteren van het beste plan uit deze alternatieven. In Stap 5 wordt beschreven hoe dit 
gedaan kan worden. 



STAP 5: HET EVALUEREN VAN DE 
ALTERNATIEVE INDELINGEN 
In dit hoofdstuk wordt die ruimtelijke indeling of algemene totaal-layout gese-
lecteerd die voor de betreffende onderneming het meest geschikt is. Om dit te 
kunnen doen wordt een evaluatie gemaakt van de alternatieve mogelijkheden 

zoals die in Star) 4 ontwikkeld zijn. 

WAT MOET ER GEDAAN WORDEN 
Identificeer alle alternatieve mogelijkheden. 

Maak vervolgens een overzicht van alle toepasselijke faktoren, overwegingen of doelstellingen die van invloed zijn op de 
keuze van het beste alternatief. 

Ken dan aan elk aspekt een weegfaktor toe die het relatieve belang weergeeft van dit aspekt ten opzichte van de 
doelmatigheid en effektiviteit der layout. 

Waardeer de alternatieve plannen ten opzichte van alle aspekten en maak hierbij gebruik van de reeds eerder genoemde 
klinker-waardering. 

Herleid alle in letters uitgedrukte waarderingen tot cijfers en vermenigvuldig deze met de reeds vastgestelde weegfactoren. 

Totaliseer de waarden van de gewogen waarderingen per alternatief. Het hoogste totaal moet dan het meest geschikte 
alternatief zijn. 

WAT MOET ER GEDAAN WORDEN 
Aileen door een zo objectief en onpartijdig mogelijke evaluatie te maken kunnen we tot de beste beslissing komen. 

Een enkel overzicht van de voor- en nadelen of van de pro's en contra's gaat meestal niet diep genoeg en geeft niet 
voldoende het relatieve belang weer van de diverse aspekten. 

Het andere uiterste echter, een nauwkeurige en gedetailleerde kostenvergelijking, is vaak evenmin doorsiaggevend. 
Deze evaluatie procedure kan voorkomen dat een belangrijk aspekt over het hoofd gezien wordt. Bovendien wordt het 

hierdoor mogelijk meer mensen bij het geheel te betrekken en hen in de besluitvorming te laten deelnemen. 

HOE MOET HET GEDAAN WORDEN 
1. Geef elk alternatief plan een letter — A, B, C enz. — alsmede een uit drie tot vijf woorden bestaande omschrijving. Maak 
hiervan melding op het formulier "Evaluatie van Alternatieven". 

Omschrijf alle faktoren, overwegingen of doelstellingen welke de onderneming door de layout gerealiseerd wenst te 
zien. Vermeld deze op het formulier en wel zo zorgvuldig geformuleerd dat zij aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. 

Bepaal de belangrijkste faktor en ken hieraan de weegfaktor 10 toe. Weeg het belang ten opzichte van de ruimte of het 
gebouw van elk der overige faktoren in relatie tot de belangrijkste (10), vermeld de waarde van de weegfaktor op het 
formulier en registreer door wie de weegfaktoren bepaald zijn. 

Waardeer per faktor de effektiviteit waarmee de verschillende alternatieve oplossingen het middels die faktor uitge-
beelde doel verwezenlijken — maak hierbij gebruik van de klinkers A, E, I, 0 en U om een afdalende volgorde van 
effektiviteit weer te geven. Vermeld op het formulier de gekozen letter-waardering alsmede de naam van diegene(n) die de 
waardering vastgesteld heeft (hebben). 

Nadat alle faktoren voor elk alternatief gewaardeerd zijn, moeten de letters tot getalswaarden herleid worden (A = 4, E 
= 3, I = 2, 0 = 1, U = 0), en vervolgens met de respectievelijke weegfaktoren vermenigvuldigd worden. Vermeld de aldus 
verkregen gewogen waarderingen op het formulier. 

Totaliseer voor elke alternatieve indeling de gewogen waarderingen, registreer deze op het formulier onder vermelding 
van de naam van diegene die de berekeningen heeft uitgevoerd. 

Het plan met de hoogste totaal score zou de meest geschikte alternatieve layout moeten zijn. 
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ACHTERGROND 
De evaluatie van de alternatieve layouts op de linkerbladzijde heeft betrekking op de herindeling van het Kantoor voor het 
Tweede District van de Sterling Verzekeringsmaatschappij. Het betreft hier een kleine onderneming waarvan de layout der 
kantoren dringend verbetering behoefde. Vier alternatieven zijn op hun effektiviteit beoordeeld. 

ANALYSE 
De 10 ter overweging gekozen faktoren zijn typerend voor projekten op het gebied van kantoor layouts. De weegfaktoren 
kunnen echter van projekt tot projekt varieren en zijn afhankelijk van zowel de situatie als de betrokken personen 

De aandacht wordt erop gevestigd dat bij het waarderen van Faktor 2 van Alternatief B gebruik is gemaakt van de 
waardering "A-". Met behulp van het min-teken kan het vaststellen van de waardering exacter geschieden. Het "min"-teken 
geeft een numerieke waarde aan welke halverwege tussen de gebruikte letter en de naastlagere letter ligt. 

Het puntentotaal voor Plan A (160) is niet zoveel hoger dan dat voor Plan B (150) dat een duidelijke, voor de hand 
liggende beslissing mogelijk is. Zeker is wel dat elk van deze alternatieven effektiever zal zijn dan Plan C of D (122 of 130). 

PRAKTISCHE WENKEN VOOR DE TOEPASSING 
Wanneer twee plannen uitkomen op een nagenoeg gelijk aantal punten, dan kunnen we een aantal dingen doen. Ten eerste 
kunnen we het geheel nogmaals evalueren met behulp van meer of nog nauwkeuriger faktoren. In de tweede plaats kunnen 
we opnieuw evalueren door andere mensen uit te nodigen deel te nemen aan het vaststellen van de waarderingen — met als 
bijkomend voordeel het feit dat zij het gevoel krijgen dat zij mede-beslissen in een zaak welke zowel henzelf als hun 
funktie raakt. Als derde mogelijkheid kunnen we de twee tot drie meest geschikte plannen nogmaals bestuderen en 
bekijken voor welke faktoren de laagste waarderingen vastgesteld zijn — de O's en de U's. Wellicht kunnen op de een of 
andere wijze deze zwakke punten versterkt of verbeterd worden. 
Het is beter in opeenvolging alle plannen per faktor te waarderen dan een plan in zijn geheel op alle faktoren te bekijken. 
Met andere woorden, werk op het formulier per regel van links naar rechts in plaats van per rij van boven naar beneden. Op 
deze manier kunnen we ervan verzekerd zijn dat een faktor eenduidig geihterpreteerd zal worden wanneer we achtereen-
volgeris de diverse plannen evalueren. Ook kunnen we op deze manier bevooroordeelde waarderingen voorkomen welke 
iemand om wat voor reden dan ook aan een bepaald plan zou willen toekennen. 

Waarderingen kunnen door een persoon of door een aantal personen vastgesteld worden. Wanneer het echter door een 
aantal personen gedaan wordt, dan is het aan te bevelen dat eerst elk — onafhankelijk van de anderen — zijn eigen 
waarderingen bepaalt. Daarna kunnen ze bij elkaar komen om de resultaten te vergelijken en eventuele verschillen op te 
lossen. 

SAMENVATTING 
In deze Stap 5 hebben we naar beste weten en kunnen een vergelijking opgesteld van de alternatieve plannen. We hebben 
dit gedaan door vast te stellen welke faktoren en overwegingen relavant waren met betrekking tot de effektiviteit van onze 
ruimte, door daarna het relatieve gewicht van elk van deze faktoren te bepalen, en door tenslotte elk alternatief plan met 
betrekking tot deze faktoren te waarderen. 

Vervolgens hebben we deze waarderingen herleid tot numerieke waarden, deze getallen getotaliseerd en de eind-totalen 
met elkaar vergeleken. Door het plan te kiezen met het hoogste punten-totaal weten we dat onze keuze gebaseerd is op een 
zorgvuldige en redelijk onbevooroordeelde analyse. 

WAT IS IN STAP 1 'UM 5 BEREIKT 

We hebben de relaties tussen de aktiviteiten alsmede de benodigde ruimten herleid tot een uiteindelijk layout plan 
door achtereenvolgens een relatie diagram, een reeks ruimte relatie layouts, en een evaluatie van de alternatieve 
oplossingen te maken. 

We zijn nu gereed voor de laatste stap — het opstellen van een plan voor de gedetailleerde indeling van de 
betrokken onderdelen. 



STAP 6: HET DETAILLEREN VAN HET 
GESELECTEERDE LAYOUT PLAN 
In deze Iaatste stap stellen we het geselecteerde layout plan op en geven hierop 
duidelijk de afzonderlijke apparatuur of onderdelen in detail aan. Het voltooide 

plan kan nu gebruikt worden om de installatie te begeleiden. 

WAT MOET ER GEDAAN WORDEN 
Zorg dat het geselecteerde layout plan nu op een passende schaal opnieuw getekend, overgetrokken of anderszins gerepro-
duceerd wordt. 

Identificeer de gebieden en de belangrijkste kenmerken. 

Teken vervolgens in detail de apparatuur in alsmede de machines en de overige afzonderlijke onderdelen. 

Beschouw nogmaals kritisch de passing en de aansluiting van de diverse details en breng eventueel kleine veranderingen aan. 

Registreer al le identificatie gegevens. 

Maak het noodzakelijke aantal kopieen. 

WAAROM MOET HET GEDAAN WORDEN 
In deze zesde stap zien we het resultaat van al het in voorgaande stappen verrichte werk. Wanneer we helemaal klaar zijn 
dan moet het gedetailleerde plan voldoende informatie verschaffen om een architect of onder-aannemer in staat te stellen 
met zijn deel van het projekt aan te vangen. De informatie moet zo gedetailleerd zijn dat de machines en/of apparatuur, de 
tussenwanden, de leidingen voor de energie voorzieningen, en dergelijke naar behoren geinstalleerd of geplaatst kunnen 
worden. 

Het gedetailleerde plan moet de documentatie zijn van wat is overeengekomen en wat in feite daadwerkelijk geinstal-
leerd is. Een kopie van het plan, en bij voorkeur het origineel, moet voor naslag-doeleinden in het archief aangehouden 
worden. 

HOE MOET HET GEDAAN WORDEN 
Zorg dat het geselecteerde layout plan overgetekend, overgetrokken of anderszins gereproduceerd wordt en wel bij 

voorkeur op een schaal van 1:50 of 1:100. (Nogmaals, de beste oplossing is een calque met een "verflauwend" raster dat 
niet reproduceerbaar is.) 

Identificeer de aktiviteiten en de belangrijkste kenmerken, de belangrijkste apparatuur, en de nog niet geplaatste 
primaire hulpdiensten. Teken deze op het plan. 

Zorg dat op het plan ingetekend worden de details van de afzonderlijke apparatuur, machines, energie voorzieningen 
en/of hulpdiensten alsmede de eventueel noodzakelijke, overige kenmerken. Vermeld de desbetreffende identificatie 
kenmerken op het plan indien dit praktisch is, maar gebruik hiervoor code-tekens en lijnen om een te uitbundige 
opeenhoping van tekens te voorkomen. 

Beschouw nogmaals kritisch de passing en de aansluiting van de diverse details en breng eventueel kleine veranderingen 
aan. Kontroleer terdege zulke zaken als vrije draaicirkel van deuren, voldoende ruimte voor gangpaden, ruimte voor 
onderhoud en reparatie, en dergelijke. Zorg ervoor dat de indeling funktioneel gezond is. 

Maak duidelijk melding van de schaal, de N-richting, de naam van de maatschappij, de naam van het projekt, de datum 
en de naam van diegene die het plan getekend heeft. 

Registreer eventuele sleutel-afstanden, maak het noodzakelijke aantal kopieen, en tref voorbereidingen voor de instal-
latie van het plan. 
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ACHTERGROND 
Het voorbeeld op de linkerbladzijde heeft betrekking op de totale layout van de S.C.S.M.-fabrikanten van reclame borden. 
Dit is dezelfde onderneming als in het tweede voorbeeld in Stap 4. Het is een service werkplaats van een distributie 
groothandel en de ligging is verdeeld over twee verdiepingen. 

Na de selectie van de beste indeling in Stap 5 worden nu in Stap 6 de machines en de apparatuur in detail binnen elk 
aktiviteitsgebied gelokaliseerd. 

ANALYSE 
Wanneer de apparatuur in detail op de tekening vermeld wordt, kan het zijn dat enige veranderingen aangebracht moeten 
worden in de gekozen algemene totaal-layout. Een bepaalde hoeveelheid geringe verschuivingen is logisch en moet ook in 
de verwachtingen opgenomen zijn, maar eventuele belangrijke veranderingen in de algemene totaal-layout die in deze fase 
veroorzaakt worden door met de apparatuur samenhangende details vormen een aanwijzing dat een hernieuwde kritische 
beschouwing van Stap 4, en mogelijkerwijze van de Stappen 1 en 2, wel eens noodzakelijk zou kunnen zijn. 

In de uiteindelijke layout zijn tenslotte de volgende gedetailleerde kenmerken opgenomen: 
De produktie lijn bestaat uit twee persen en een droog-apparaat; het gebied voor lakken is verdeeld in een ruimte voor 

opslag en een voor spuiten; in het gebied voor speciaal-borden staat een 15 M. groot layout bord, vertikaal gemonteerd, ten 
behoeve van bijzondere, grote reclame-borden; in de ontwerp ruimte op het balkon vier grote tekentafels. 

PRAKTISCHE WENKEN VOOR DE TOEPASSING 
Deze gedetailleerde layout is gemaakt door een calque te leggen over de in Stap 5 geselecteerde alternatieve layout. Calques 
met een gestandaardiseerd rasterpatroon zijn verkrijgbaar in maten die bij nagenoeg elk formaat tekening passen. Met een 
scherp 2-H potlood kan een goede tekening gemaakt worden. Wanneer ten behoeve van een formele presentatie een nog 
betere kwaliteit tekening gewenst is, dan is het gebruik van inkt in een reeks van kleuren aan te bevelen. 

Wanneer we bovendien met een bestaand gebouw te maken hebben — zoals in dit geval — dan kunnen we snel de 
bouwkundige kenmerken tekenen door een calque te leggen over de tekening of de plattegrond van de architect en daarna 
de gebieden over te trekken. Zelfs voor een nieuw gebouw is het eenvoudiger de details in te voegen door deze op calque 
over de geselecteerde layout heen over te trekken. 

Apparatuur en kantoor meubilair kan op schaal getekend worden of uitgebeeld worden met behulp van standaard 
plastic mallen. In de handel zijn tevens verkrijgbaar transparante plastic vellen met rasterpatroon waarop band en mallen 
met behulp van plakband bevestigd kunnen worden. Op deze manier kan een gedetailleerde layout tot stand gebracht 
worden die op de meeste reproduktie machines of drukpersen gereproduceerd kan worden met als voordeel een aanzien-
lijke besparing op de voor tekenen benodigde tijd. 

SAMENVATTING 
Het gedetailleerde layout plan is de laatste stap in de S.S.L.P.-procedure. Het plan omvat nu het grootste gedeelte van de 
informatie die nodig is om de onderhoudsmensen in staat te stellen het projekt te completeren en om het installatie- of 
verhuispersoneel in staat te stellen de apparatuur te plaatsen. Het geheel moet voldoende gedetailleerd zijn om de 
scheidswanden, de machines, de apparatuur, de gangpaden en de energie voorzieningen naar behoren te plaatsen. 

WAT IS IN STAP 1 TAM 6 BEREIKT 
Met de voltooilng van Stap 6 hebben we nu het gehele layout plan technisch afgestemd. In de Stappen 1 en 2 hebben 
we de noodzakelijke aktiviteiten geidentificeerd, de relaties ten opzichte van elkaar gewaardeerd en de hoeveelheid 
en soort per aktiviteit benodigde ruimte vastgesteld. In de Stappen 3 en 4 hebben we dit herleid tot een zo goed 
mogelijk sluitend diagram, de benodigde ruimte hieraan toegevoegd, en een aantal mogelijke alternatieve oplossingen 
opgesteld. 

In Stap 5 hebben we die alternatieve layouts geevalueerd die het meest acceptabel beschouwd konden worden. 
Daarna hebben we in Stap 6 het geselecteerde plan in detail uitgewerkt tot een werk-tekening waarop alle apparatuur 
en faciliteiten op de daartoe geeigende plaats vermeld staan. 

De S.S.L.P.-procedure is nu voltooid. We kunnen onze plannen nu overdragen aan de installateurs en/of de 
verhuizers om de werkelijke apparatuur te installeren. 
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STUDIEVOORBEELDEN 

Hierna volgen nu drie studie voorbeelden. Hierin worden de zes stappen getoond van de Vereenvoudigde Systematische 
Layout Planning (S.S.L.P.) zoals deze toegepast zijn bij de oplossing van de diverse problemen. 

De formulieren in de Stappen 1, 2 en 5 van elk voorbeeld zijn kopieen van de werkelijk bij die specifieke projekten 
gebruikte papieren. De werkformulieren en tekeningen van elk voorbeeld (Stappen 3, 4 en 6) zijn aangepast tot een maat 
welke voor reproduktie geschikt was. De zes bladen zijn daarna gemonteerd en fotografisch tot de gewenste maat 
verkleind. 

IN VOORBEELD EEN staan de zes stappen die betrekking hebben op de fabriek voor handgereedschappen. Dit is 
hetzelfde voorbeeld over een PRODUKTI E-GEBI ED dat we op bladzijde twee van elk van de zes hoofdstukken blijvend 
gevolgd hebben en dat nu op een bled met alle stappen bij elkaar getoond wordt. 

IN VOORBEELD TWEE staan de zes stappen zoals deze toegepast zijn op de layout van een klein maar volledig 
KANTOOR van een groep beroepspersoneel. Net  zoals in Voorbeeld Een is deze layout gemaakt om te zien of een 
voorgesteld bestaand kantoorgebied gebruikt zou kunnen worden en, indien dit het geval mocht zijn, hoe dit het beste 
ingedeeld zou kunnen worden. 

VOORBEELD DRIE is een tamelijk gecompliceerd voorbeeld, waarin de planning staat voor het hoofdkwartier waar 
men zich bezig houdt met verkoop-automaten. Dit is een typisch geval van de toepassing van S.S.L.P op een KLEINE 
ZAAK. De layout heeft betrekking op een grote verscheidenheid aan funkties welke varieren van een klein kantoor tot een 
ruimte van 300 M 2  voor een keuken welke in een later stadium toegevoegd dient te worden. In dit geval werd het layout 
plan gemaakt voor een geheel nieuw gebouw. , 



WERKFORMULIEREN 

Achter dit blad bevinden zich kopieen van de drie gedukte formulieren zoals deze voor S.S.L.P. gebruikt worden. Deze 
mogen uit het boek verwijderd en ten eigen bate aangewend worden voor het oplossen van eventuele layout-planning 
problemen. 

Op kopieen van deze formulieren welke ten eigen bate aangewend worden dient duidelijk de originele bron vermeld te 
blijven en bovendien moet het gebruik ervan beperkt zijn tot de in de copyright vermelde voorwaarden, welke op dit boek 
van toepassing zijn. 

Voor de stappen waarvoor geen specifieke formulieren gebruikt worden (Stappen 3, 4 en 6) zal het normaal in de 
handel verkrijgbare papier voldoende zijn. Voor Stap 3 is alleen maar blanko papier nodig. De stappen 4 en 6 kunnen op 
nagenoeg elk soort papier met rasterpatroon getekend worden. Veel tijd kan echter bespaard worden door gebruik te 
maken van calqueer-papier, waarop zeer licht een rasterpatroon gedrukt is. Dit bespaart veel moeite bij het maken van de 
alternatieve layouts in Stap 4 en bij het ontwikkelen van Stap 6 uit de geselecteerde alternatieve layout. Bovendien is het 
met calques mogelijk deze rechtstreeks over een bouwplan of een plattegrond heen te leggen. 

Opmerking: Een transparante plastic liniaal met een m.m. en een c.m. onderverdeling is een handig hulpmiddel bij layout 
planning, temeer wanneer er tevens uitgestanste proces-analyse symbolen in voorkomen, omdat dan een geschikte cirkel 
voorhanden is voor het maken van het diagram in Stap 3. Een dergelijke liniaal, met de relatie-formulering en de evaluatie 
afspraken erop gedrukt, kan op aanvraag verkregen worden. Dit laatste geldt tevens voor extra kopieen van de werkfor-
mu I ieren. 
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Totaal: Vermeld per kolom de 
eenheid en hoeveelheid 

	VEREISTE FYSIEKE KENMERKEN  	Fabriek 	 • 
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EVALUATIE VAN ALTERNATIEVEN 

Fabriek/Gebied 	  Projekt 	  Datum 	 

Omschrijving van Alternatieven: 
	 A . 	  

B . 	  C. 	  

D . 	  E . 	  

Weegfaktor bepaald door 	 Waarderingscijfer door 

 

Geteld door 

 

  

FAKTOREN/OVERWEGINGEN GW .  
WAARDERINGEN 
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EN GEWOGEN WAARDERINGEN 
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