
LEAN
Vivare 
Opdrachtgever
•  Deelnemer proces
•  Acceptatiemomenten WABO/TO/Oplevering

Architect 01-10
Ontwerper in het proces
•  Tot WABO in opdracht van Vivare (ontwerp)
•  Na WABO in opdracht van Van Wijnen (bouwproces en beheer)

Leancoördinator
Voorzitter lean proces
•  Begeleiding proces
•  LEAN stimuleren, motiveren, afdwingen

Van Wijnen, Brenorm, Nieman, 
Heijm de Heer,  afbouwpartner
Ketenpartners in het proces
•  Ontwerp 
•  Realisatie
•  Monitoring KPI’s

Overheid
Ketenpartner in het proces
•  Intensief betrekken
•  Snellere indiening
•  Kortere doorlooptijd (mogelijk van  8 naar 2 weken)
•  Vertrouwen kweken
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26-27 Apr
Start Lean sessies

9-10 Mei
2e Lean sessie WABO aanvraag
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Oplevering B eheer en onderhoud

KPI’s 
- Contractuele KPI’s
- TCO, GPR, SROI
- Oplevercriteria en succes
  factoren

Het gehele traject wordt begeleid 
door de Leancoördinator. Deze zal 
de Leansessies verzorgen, 
vervolgacties uitzetten en de 
ketensamenwerking begeleiden.

Lean coördinatie

De ketenpartners 
werken vanaf start 
bouw tot oplevering 
in Bouwkeet samen 
aan het project.

Bouwcoördinatie Opleverprocedure
Lean planning & uitvoering
Gericht op Flow & Pull

projectruimte aan 
het project.
Dit versterkt 
continue 
ketenintegratie en 
leanafstemming 
door samenwerking.

Ketenpartners werken tot start bouw in één 
Ronde tafel 10 Mei - 20 Sept.  Week 20, 24, 28 , 33 en 37

Ontwerp lean-toetsmomenten

Omgevingsvergunning
(WABO) aanvraag

50% W&R Van Wijnen & Partners
-  Transparante verdeling
-  Gemaximaliseerd op 4%
-  Keten = continuïteit = keten 2.0
50% Kwaliteit/proces/prijs
-  Versterken ketenintegratie & lean
-  Vervroegd opleveren huurappartementen
-  Verkoopstimulatie
-  Kwaliteit van de realisatie
-  Woonlasten versus woongenot
-  Verlaging TCO

Kansenpotje    AK = 5, W&R = 2, € 38/u

2e Lean sessie 
Bouw- en opleverproces:
A3 projectplan, analyse en actieplan:
- Flow
- Pull
- PDCA
- Horizontaal /
  Verticaal 
  bouwen

Met alle ketenpartners wordt de huidige ketenaanpak in 
kaart gebracht, alle issues en verbeterpunten vastgelegd.

Daarna vindt redesign van het 
ketenproces plaats. Verspillingen in 
de keten worden geminimaliseerd. 
Acties en verbeteringen worden 
gemonitord via een A3 
projectmanagement- en actieplan.

1e Lean sessie   VSM Ketenontwerpproces

A3 
Projectmanagementplan 
met verbeterpunten, 
analyse en actieplan 

In het TCO-plan worden de keuzes t.a.v. 
kwaliteit en kosten inzichtelijk gemaakt.
KPI’s, PI’s en 
afhankelijkheden 
worden benoemd.

TCO

TCO plan
Ontwikkelfase  
en  Bouwfase

Afwegingsmodel:
- Materiaalkosten
- Ontwerp
- Uitvoering
- Risico’s en
  beheersmaatregelen

TCO

K waliteits niveau

Materiaalkeuze

Ontwerp

Uitvoering

kos ten

kos ten

Uitvoering

kos ten
Materiaalkeuze

kos ten

kos ten

Ontwerp

In de eerste sessies wordt, onder begeleiding van de 
BIM manager, alle gewenste informatie, die we uit het 
model willen halen geïnventariseerd. Dit is o.a. 
onderhouds- en beheer-informatie.
Hierbij heeft de 
opdrachtgever een 
belangrijke inbreng. 
Het vastgestelde 
VO wordt samen met 
het ontwerp van de 
architect in BIM opgezet. 

Tot WABO is de Architect de coördinator van 
het model. Werkwijze is dan volgtijdelijk. 
Levering van basisbibliotheek door Van Wijnen. 
Overige ketenpartners zijn BIM-partners.

Tot Beheer is Van Wijnen coördinator. 
De werkwijze is dan Real Time. 
Architect capaciteit afhankelijke inzet.
Freeze momenten synchroniseren 
met het proces en contract.

BIM

Woonlasten

Energiekosten

Beheerkosten

Stichtings -
kosten

• Isolatie
• HR installatie
• Uitvoering en 

detaillering

• Materialen
• Detaillering
• Ontwerp
• Uitvoering

Bouwkosten
- Proces en flow centraal

- Knelpuntenanalyse en opvolging

- Openheid en transparantie

- Dynamisch financieel overzicht

- Kopersbegeleiding

Ketenintegratie

Visueel projectmanagement
                   met dashboards

5S en JIT 
Op de bouw wordt met Lean 5S gewerkt. 
Door standaardisatie wordt er voor gezorgd 
dat er optimaal gewerkt kan worden zonder 
zoeken, wachten en verspillen.
Just in Time worden 
materialen
aangeleverd (Pull). 
Wachttijden 
worden 
geminimaliseerd.

Kwaliteitstoets en verbetering
- Voorkoming faalkosten ontwerpsessies
- Bouwkundig / bouwfysische adviseurs
- Directe terugkoppeling & oplossing

GPR monitoring
Alle KPI’s worden gemonitord mbv het dashboard.
- Transparantie
- Empirisch aantonen van
  succes
- GPR om duurzaamheid
  te meten

Startdocumenten
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