Basis voor de
perfecte
ketenpartner!
vinOptimum®
Beter worden
van je fouten!
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communiceren
plannen
voorbereiden
bouwproces
opleveren
verbeteren

vinOptimum ® is een productiefilosofie die
voor Van de Vin aanstekelijk werkt en waarbij we de resultaten graag willen delen met
anderen. Misschien kun je spreken van een
‘(w)vin-(w)vin-situatie’!?
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vinOptimum®
®

vinOptimum is een op LEAN gebaseerde procedure die door Van de Vin is ontwik®
keld voor het optimaliseren van de ketensamenwerking. vinOptimum is onze
manier om het bedrijfsproces efficiënter vorm te geven en continu te blijven verbeteren. Hierbij spelen kennis en inbreng van alle medewerkers een grote rol.
®
Daarnaast levert vinOptimum een positieve bijdrage aan het totale bouwproces
waardoor faalkosten worden gereduceerd en de doorlooptijd wordt verkort.
®
Het ‘Samen Verbeteren’ met vinOptimum is in de totale bouwketen merkbaar en
geeft een aantoonbare toegevoegde waarde voor onze partners en opdrachtgevers.
Het onderstaande schema laat zien waarom dat zo is.

vinOptimum ® als basis voor de perfecte ketenpartner
1

• helder informeren en communiceren
De noodzakelijke informatie verstrekken, vragen en ontvangen om de
wensen van de opdrachtgever te kunnen definiëren en vastleggen.
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• duidelijk plannen en afspraken maken
Samen het traject en tijdpad plannen en aan de hand van het ontwerp
de werkwijze, details en materialen bepalen.
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• misverstanden uitsluiten
Besluiten nemen en vastleggen aan de hand van duidelijke tekeningen,
eventueel uitgewerkt in 3D en/of Concurrent Engineering-sessies.
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• overbodige processtappen voorkomen
Mutaties zijn makkelijk door te voeren en met een heldere, inzichtelijke
terugkoppeling zijn extra controles niet nodig.
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• productieproces sturen en controleren
Eigen vakkundige productie van houten kozijnen volgens de overeengekomen normen en de afgesproken procedures.
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• levering op maat
Levering van de producten conform de gewenste planning en afspraken
en o.a. met het vinExtra-pakket, de spil in faalkostenreductie.
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• duidelijkheid op de bouwlocatie
Diefstal en beschadigingen op de locatie worden geminimaliseerd en
duidelijke verwerkingsvoorschriften voorkomen problemen.

8

• oplevering in perfecte conditie
Onze producten worden foutvrij opgeleverd en eventuele fouten leren
ons om continue te verbeteren om aan een hoge kwaliteit te voldoen.

9

• werken aan een geslaagd project met toekomst
®
vinOptimum draagt bij aan het projectsucces. Naar wens kan voor de
houten kozijnen een onderhoudsplan op maat worden aangeboden.

vinOptimum,...de perfecte ketenpartner
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