



B4LEAN






Gebruikersgroepvergadering

LEAN Plannen en LEAN Bouwen met BIM als versterkende factor

B4LEAN
13 oktober 2017 – 15h00

PXL-Tech






Agenda:

o Kennismakingsronde 
o Onderzoeksteam
o Gebruikersgroep
o Nulaudits
o Cases
o BIM
o Klankborden
o Workshops
o LEAN in het onderwijs
o PWO
o Communicatie
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Kennismakingsronde:
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Onderzoeksteam:

B4LEAN






Gebruikersgroep:
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Gemiddelde score randvoorwaarden:
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Gemiddelde score LEAN tools:
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Nulaudit BIM
o Start afname: eind augustus 2017
o Reeds afgenomen: 11 / 19

o 10 afnames in bedrijf
o 1 via online afname

o Online formulier zie website






Nulaudit BIM
BIM randvoorwaarden
• BIM-volwassenheid
• Visie
• Protocol
• Samenwerken (Open BIM)
• Opleiding

BIM tools
• BIM op de werf
• 3D
• 4D
• 5D
• Input-Output
• Collision detection
• (parametrische) objecten
• Facility management






BIM randvoorwaarden

voorlopig resultaat!






BIM tools

voorlopig resultaat!

Input-Output






met BIM

o BIM-room op de werf






met BIM

o BIM-room op de werf






met BIM

o BIM-room op de werf






met BIM

o BIM-room op de werf ?






met BIM

o BIM-room op de werf

o Visual management






met BIM

o BIM-room op de werf

o Visual management

o Leanplanning voorbereiden 
en/of ondersteunen met 
BIM






met BIM






Case | Lean plannen ondersteund door BIM | Furnibo






Case | Lean plannen ondersteund door BIM | Furnibo






Case | Verbeteren workflow d.m.v. BIM | Enjoy Concrete

o Academiejaar 2016-2017
o Bachelor proef uitgevoerd door Seppe 

Rommens (student Howest)
o Ontwikkeling tool voor designers






Sketchup-design

Allplan: remodelling

Allplan: rebar-model

Production

Images by Seppe Rommens (Graduate Candidate @ Howest AA)

Case | Verbeteren workflow d.m.v. BIM | Enjoy Concrete












Case 1:

B4LEAN

LEAN planning

o Opstellen plan van aanpak door 
onderzoeksteam.

o Overleg plan van aanpak met 
projectteam Reynders.
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 Partnerdag
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 1ste  Plakdag









B4LEAN

 Daily stand 
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 + / ∆ 
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 2de  Plakdag
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 Afsluitmeeting
 Ervaring Reynders









Case 2: 
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Orde en netheid op een bouwwerf

o Opstellen plan van aanpak

o Overleg plan van aanpak met 
projectteam Democo juni 2017
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 Teaser 5S lego game 
 informeren 
 enthousiasmeren
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 Opvolging orde en netheid

 wekelijks / 2 wekelijks fotoverslag
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 Verzameling filmmateriaal voor analyse
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 Ervaring Democo






Case 3: 
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5S materiaalcontainer

 Eerste afspraak op de werf






Case 3: 
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5S materiaalcontainer

 Bespreking plan van aanpak met management

 Infilmen huidige toestand werfcontainer






Case 3: 
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5S materiaalcontainer

 Teaser met alle betrokken 
personen






Case 3: 
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5S materiaalcontainer

 ABC-analyse samen met 
ploegbaas

Scheiden
Schikken
Schoonmaken
Standaardiseren
Systematiseren






Case 3: 
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5S materiaalcontainer

 Herindeling werfcontainer

Scheiden
Schikken
Schoonmaken
Standaardiseren
Systematiseren






Case 3: 
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5S materiaalcontainer

 Ingebruikname gesorteerde 
werfcontainer

Scheiden
Schikken
Schoonmaken
Standaardiseren
Systematiseren






Case 3: 
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5S materiaalcontainer

 Ingebruikname gesorteerde 
werfcontainer

Scheiden
Schikken
Schoonmaken
Standaardiseren
Systematiseren






Case 4: 
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LEAN plannen

 opstellen plan van aanpak + 
meenemen ervaringen  bij Reynders nv

 overleg plan van aanpak met 
projectteam Vandenbussche
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 partnerdag 
 informeren en enthousiasmeren
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 1e plakdag
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 +/∆
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 2e plakdag






Case 5: 
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Value Stream D&B-proces zetel Oost

o doel

o unieke situatie

o monitoren

o analyseren/optimaliseren
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 geschiedenis

 proces in grote lijnen

 alles ontrafelen

 zoveel mogelijk vergaderingen bijwonen en alles 
opvolgen

 spilfiguren interviewen









Case 6: 
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werkplekoptimalisatie

o Opstellen plan van aanpak

o Overleg plan van aanpak met 
projectteam P & V oktober 2017









B4LEAN

 Area 1  
 informeren 
 enthousiasmeren
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 Area 3

 herinrichten werkplek






Andere afspraken omtrent cases:
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LEAN plannen

Value Stream aankoopproces

…

LEAN plannen ondersteund door BIM

Verbeteren workflow door middel van BIM









Klankborden:
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o Weert, 100 medewerkers

o specialistische prefab beton

o productie aangestuurd via BIM









Klankborden:
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o Steltloper Amsterdam

o BIM samenwerking

o 22 partijen

o coördinatiemodel

o 61 IFC modellen









Klankborden:
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o Weert, 100 medewerkers

o 4 jaar bezig met LEAN

o BIM

o kernwaarden bedrijf:

 plezier
 openheid
 innovatie
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o nederlandstaligen

o neemt klant mee in LEAN 

o LEAN planning start 
met aanbesteding

o droom directeur:

een zelfsturende lerende 
organisatie! 

Klankborden:









Tech transfer LEAN:

B4LEAN

• LEAN-teaserspel
• sensibilisering bouwpartners
• valorisatie PWO-project

• workshops WP3 (te organiseren i.s.m. Confederatie Bouw Limburg)
• LEAN plannen  one piece flow
• Daily Stand
• 5S
• FMEA
• 5Why?









LEAN in het onderwijs:
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PWO:
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o Intern gefinancierd Praktijkgericht 
Wetenschappelijk Onderzoek

o LEAN bouwen: faalkostbeheersing en 
value stream mapping
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 Werkpakket 1

o Overzichtstabel gekende LEAN technieken

o Ervaringen in binnen- en buitenland









B4LEAN

 Werkpakket 2

o Reële faalkosten en oorzaken van 
faalkosten voor 5 bouwprojecten

o Zeer gerichte bevraging 
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 Werkpakket 3

o Cross reference tabel LEAN vs
Faalkosten
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 Werkpakket 4

o 5 technieken geselecteerd en 
VIRTUEEL toegepast

o Virtueel uitgewerkt op 
bouwproject Construction 
Academy
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 Werkpakket 4: resultaat

o Faalkosten preventief en curatief aanpakken

o Efficiency verbetering

o Doorlooptijdverkorting

o Uitstraling

BOUWSECTOR

BOUWSECTOR
&
KLANT
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 Werkpakket 5

o Voorwaarden om LEAN te 
implementeren

o Factoren die invloed hebben op 
verspilling
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 Valorisaties naar werkveld toe

o Lean teaser game

o Publicaties

o Integratie in TETRA project
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 Valorisaties naar onderwijs toe

o Bachelorproeven

o Lean teaser lessen

o PXL = projectgestuurd onderwijs -
opnemen in projecten






Communicatie:
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Volgende vergadering:

maart 2018 
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Einde van de presentatie !
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