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Kies voor een LEAN bouwproces

met Winters bouw & ontwikkeling

Winters bouw & ontwikkeling

Voorwoord
LEAN Bouwen: een win-win bouwproces

Nooit meer hoeven kiezen tussen prijs of kwaliteit. Die mogelijkheid biedt werken volgens
de LEAN methode. De enige voorwaarde is dat u uw manier van werken durft te veranderen.
En te vertrouwen op uw partner die al bewezen successen heeft behaald met deze methode,
Winters bouw en ontwikkeling.
Het afstemmen van vraag en aanbod; een logisch proces in veel sectoren. Een proces dat in
de bouwsector nog maar moeizaam op gang komt. Het gunningscriterium van de laagste prijs
stimuleert de bouwsector niet om door de bril van de opdrachtgever te kijken. En te onderzoeken wat voor de klant belangrijk is. Zolang we blijven focussen op de laagste prijs hebben
we geen oog voor kwaliteit, doorlooptijd, service en onderhoud. Zo blijven we in een vicieuze
cirkel gevangen. Wie zet de eerste stap om dit proces echt te veranderen?
Het is de hoogste tijd om de procesinnovatie volgens de LEAN methode in de bouwsector
door te voeren. Talloze producenten zijn ons met veel succes voorgegaan. Zoals de Japanse
autoproducent Toyota, die met haar Toyota Production System de grootste en meest
succesvolle autoproducent ter wereld is geworden. Het hele proces wordt beschreven in
“The Machine That Changed The World” van de auteurs J.P. Womack, D.T. Jones en D. Roos,
een ware eye-opener voor geïnteresseerden in deze filosofie. Het westen heeft deze bedrijfsvoering vertaald naar het LEAN productiesysteem. Dat heeft geleid tot een wereldwijde
transformatie op het gebied van management en bedrijfsvoering in allerlei verschillende
sectoren en organisaties. Redenen genoeg om het LEAN productiesysteem toe te passen
in de Nederlandse bouwsector.
Sinds begin 2009 heeft Winters verrassende resultaten geboekt bij het invoeren van het
LEAN gedachtegoed in haar organisatie. Deze publicatie vertelt u over onze eerste behaalde
successen die in belangrijke mate tot stand zijn gekomen dankzij het vertrouwen en de medewerking van onze opdrachtgevers en onze partners. Want echte veranderingen doorvoeren,
doe je met elkaar.

Als je doet wat je altijd gedaan hebt,
zul je krijgen wat je altijd gekregen hebt!
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LEAN Bouwen

De vele voordelen van LEAN

Het LEAN productiesysteem is geïntroduceerd door Toyota. Dankzij deze nieuwe manier van
denken is Toyota uitgegroeid tot de grootste autoproducent van de wereld. Toyota heeft kosten
kunnen reduceren, de kwaliteit sterk verbeterd en het productassortiment sneller kunnen verbreden. Daarnaast profiteren werknemers van uitdagender werk en klanten van een optimaal
product. Door overzicht te houden over alle aspecten van het productieproces, ontwikkeling,
productie en verkoop, was het mogelijk om continue verbeteringen toe te passen. De LEAN
methode werkt alleen optimaal als alle partners hierin nauw samenwerken.

Tijdsinvestering die zich terugverdient

De LEAN methode doet sinds enkele jaren opgang in de bouw. Een filosofie met de doelstelling om klanten alleen te laten betalen voor activiteiten die succesvol bijdragen aan het
eindresultaat en niet voor verspilling en problemen. Procesmanagement speelt dan ook een
cruciale rol. Alleen wanneer alle aspecten in een vroeg stadium van het proces in beeld zijn, is
het mogelijk om te analyseren waar en wanneer verbeteringen kunnen worden doorgevoerd en
verspillingen kunnen worden geëlimineerd. Dat vereist een tijdsinvestering in de voorbereiding
van een project en frequent overleg tijdens het project met alle betrokkenen om werkzaamheden eventueel bij te stellen. Een investering die in de uitvoering ruimschoots teruggewonnen
wordt. Voor het succesvol toepassen van de LEAN methode moeten alle partners zich committeren aan deze manier van werken en moet iedereen getraind worden. Gemiddeld duurt het
vijf tot tien jaar voordat een organisatie zich deze manier van werken heeft eigen gemaakt.

Blijven verbeteren

Winters heeft uitstekende resultaten geboekt met de LEAN methode, zowel in nieuwbouw
als in (her)huisvesting. De voordelen: een kortere bouwtijd ten opzichte van de conventionele
manier van bouwen, een betere kwaliteit door het bundelen van alle kennis en ervaring en
aanzienlijke kostenbesparingen. LEAN werken bevordert teamwork waardoor medewerkers
en partners gestimuleerd worden om hun creativiteit te benutten. Achterover leunen is er
echter niet bij. Zoals Michiel Stevens, directeur van Winters bouw & ontwikkeling, verwoordt:
‘LEAN werken vereist durf. Je moet namelijk voortdurend je eigen processen kritisch beoordelen en verbeteren. Waarheden van vroeger moet je overboord durven te zetten.’

LEAN = MVO

De LEAN methode sluit naadloos aan op de drie peilers van het maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO), planet, people en profit. Het elimineren van alle soorten van verspilling,
respectvol omgaan met medewerkers en partners en een gezonde winst voor alle betrokkenen
staan centraal.
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De nieuwbouw RIJ Almata te Ossendrecht

Een tijdswinst van 50%

Winters heeft in opdracht van het Ministerie voor Jeugd en Gezin vier paviljoens voor RIJ
Almata, een organisatie voor gesloten jeugdzorg in Ossendrecht, gerealiseerd. De bouwtijd
bedroeg slechts vier maanden. Het totale bouwproces, vanaf de voorlopige ontwerpfase tot
en met de oplevering, heeft niet meer dan negen maanden geduurd. Als de LEAN methode
niet was toegepast zou het totale bouwproces op traditionele wijze waarschijnlijk gepland
zijn in 18 maanden. Behalve de tijdswinst zijn er meer voordelen: een flinke reductie van de
bouwplaatskosten, aanzienlijk minder faalkosten en een hogere productiviteit.
Om de LEAN methode succesvol toe te passen zijn er in het proces een aantal belangrijke
momenten en acties ingebouwd.
• Een projectteam van strategische partners en adviseurs is samengesteld en werd
geleid door één eindverantwoordelijke.
• Eén gedelegeerd opdrachtgever/architect vertegenwoordigde de drie opdrachtgevers.
• Wekelijks een vaste dag van overleg tussen de architect, adviseurs en alle strategische
uitvoerende partners (one room concept).
• Definitieve afstemming van het ontwerp in één dag met opdrachtgever, gebruiker,
adviseurs en alle uitvoerende partners.
• Controle, coördinatie en goedkeuring van het tekenwerk van alle uitvoerende partners
in nauw overleg met architect en adviseurs in twee dagen.
• In één dag is de uitvoeringsplanning per werkdag opgesteld en vastgesteld door alle
uitvoerende partners voor aanvang van de bouw.
• Creëren van teamgeest, wederzijds respect en vertrouwen bij alle betrokken partijen.
• Dagelijks werkoverleg tussen uitvoerders en voorlieden voor aanvang van de werkdag.
• Vaststellen en voorkomen van afwijkingen ten opzichte van de planning en toepassen
van verbeteringen tijdens de bouw.

‘Betere samenwerking en afstemming van werkzaamheden’

‘De uitvoerder heeft ’s ochtends in een uur tijd het grootste
deel van zijn werk geregeld en heeft daardoor veel meer tijd
om andere zaken te managen.’
Ton Reniers, hoofd bedrijfsbureau Winters
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Ossendrecht - bouwproces in 16 weken

Dag -3

Dag 34

Dag 2

Dag 39

Dag 7

Dag 44

Dag 14

Dag 49

Dag 17

Dag 64

Dag 29

Dag 78
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Ossendrecht - bouwproces interieur

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

‘Op het moment dat er met de bouw gestart wordt,
is bijna al het werk al gedaan. Het is dan nog een kwestie
Week 5

van in de gaten houden en hier en daar bijsturen.’
Rob van Huijkelom, projectleider Winters
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‘Door de besprekingen vooraf kennen de leden van het
bouwteam elkaar. Dit geeft een betere sfeer en het gevoel
van respect en waardering voor elkaar is veel groter. Ook het
vooraf afstemmen met elkaar heeft een positieve uitwerking
op het resultaat. Iedereen weet precies wanneer hij wat moet
doen als hij op de bouw komt, dit maakt het proces efficiënter
en effectiever. Er wordt niet sneller gewerkt, maar er is minder
tijdverlies en de productie is nuttiger. De gerealiseerde
kwaliteit is hoog en de uitvoeringstijd zeer laag. Elementen
die voor de opdrachtgever van groot belang zijn. Bovendien
is er nauwelijks sprake van meerwerk’
Nico van Ruitenburg, architect
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Rabobank en Winters

De samenwerking tussen Rabobank en Winters

Winters heeft de (her)huisvesting van ruim 40 vestigingen van de Rabobank turn-key gerealiseerd. Daarvan zijn er inmiddels 5 volgens de LEAN methode uitgevoerd. Door LEAN te
werken zijn er grote voordelen behaald voor wat betreft tijdsduur, kosten en kwaliteit en zijn
alle projecten binnen het programma van eisen, budget en planning opgeleverd. Gemiddeld
is de doorlooptijd met 66% teruggebracht en is er kostenreductie van 10% gerealiseerd.
Door goed teamwork en wederzijds respect was de sfeer op de werkvloer prima en verliep
het bouwproces rustig en gestructureerd. Er was sprake van een aantoonbare kwaliteitsverbetering. Om dat te realiseren is Winters als volgt te werk gegaan.
• De totale huisvesting inclusief inrichting, van ontwerp tot oplevering, wordt verzorgd
door Winters projectrealisatie. Ook de aanvraag bouwvergunning, beveiligingsinstallatie,
data- en geluidsinstallatie, signing en gevelreclame.
• Het hele bouwproces wordt geleid door één contactpersoon die ook verantwoordelijk
is voor het aansturen van de ontwerpers, adviseurs en de externe uitvoerende partijen.
• Winters werkt met vaste partners. Deze samenwerking staat garant voor een goed
georganiseerd en soepel verlopend proces.
• Er wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde materialen en beproefde systemen.
Daardoor kan er sneller, goedkoper en beter gewerkt worden.
• Winters werkt met een gegarandeerde prijs en planning, vanaf de schouwrapportage
tot aan de oplevering van het project. Prijsvergelijkingen door de Rabobank zelf hebben
telkens weer aangetoond dat Winters projectrealisatie het voordeligste werkt.

‘Niet harder werken, maar slimmer werken’

Rabobank Meerssen
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‘Ik vind dat wij als klant heel goed ontzorgd worden door
Winters. Met name de algehele regie, die wordt ons heel
goed uit handen genomen, in positieve zin uiteraard.
Winters die laat zien dat zij volledige grip heeft op het
aansturen van alle onderaannemers. Van begin tot einde.
En dat betekent voor ons als klant dat we er minimaal
aandacht aan hoeven te besteden.’
Myrco Webers, Manager Support Rabobank Maastricht en Omstreken

Rabobank Eijsden
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Winters voor vakmanschap en innovatie
Winters bouw en ontwikkeling verenigt twee belangrijke eigenschappen:
een lange traditie van vakmanschap gekoppeld aan de ambitie om continu
te verbeteren. Opgericht eind 19e eeuw als timmermansbedrijf en in 1949
verdergegaan onder de naam Winters Bouwbedrijf. 55 jaar later hebben wij
‘ontwikkeling’ toegevoegd aan onze familienaam: Winters bouw & ontwikkeling. Ontwikkeling staat niet alleen voor een van onze kernactiviteiten, maar
ook voor onze actieve betrokkenheid bij project-, plan- en productontwikkeling. Wij vinden ontwikkeling en innovatie van essentieel belang om onze
opdrachtgevers zeer tevreden te kunnen stellen en blijvend aan ons te
binden. Wij leggen de lat dan ook hoog als het gaat om het verbeteren
van onze manier van werken en om het voortdurend innoveren.

Winters bouwt omvangrijke nieuwbouwprojecten in de utiliteits- en woningbouw. Wij zorgen voor een gestroomlijnde projectorganisatie zodat ook grote
en complexe opdrachten bij ons in goede handen zijn. Daarnaast verzorgen
wij ook renovatie-, restauratie- en (her)inrichtingsprojecten. Voor omvangrijke
onderhoudsprojecten is onze eigen service- en onderhoudsdienst inzetbaar.
Wij zijn ISO en VCA gecertificeerd.
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Epiloog

Op weg naar een LEAN bouwproces

Winters is in 2009 gestart om een LEAN georganiseerde bouwonderneming te
worden. Een proces dat niet vanzelf gaat en waarin we nog een weg te gaan hebben.
We hopen dat met u te mogen doen want de voordelen van LEAN werken kunnen
alleen behaald worden wanneer alle partijen samenwerken.
Na de eerste successen met de LEAN methode hebben wij diverse nieuwe projecten
in voorbereiding en uitvoering.
Voor woningcorporatie Wonen Breburg renoveren wij 128 appartementen in zeven
woongebouwen in Breda. Dit project voeren wij in de helft van de vereiste bouwtijd
uit.
In Etten-Leur verzorgen wij de totale inrichting van een nieuwe kledingwinkel van
1500m2 voor H&M. Een korte bouwtijd is van cruciaal belang voor H&M en door de
LEAN methode te hanteren kunnen wij de bouwtijd in slechts zes weken uitvoeren.
Voor de corporatie Alleewonen Singelveste doen wij de uitvoering van een woonen opvangcentrum voor kinderen met een beperking, de Kleine Hoeve, in Breda.
Dit project is ook volgens de LEAN methode voorbereid, gepland en in uitvoering.
Daarom zijn wij in staat om de bouwtijd met ruim 30% terug te brengen.
Wij kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten over de LEAN methode. Natuurlijk
informeren wij u graag in een persoonlijk gesprek en hopen dat u na afloop net zo
enthousiast bent als wij. Onze partners nodigen of dagen wij uit om samen met ons
de weg naar een LEAN georganiseerd bouwproces te bewandelen. Samen staan we
sterker en samen kunnen wij meer dan een!
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