
 

vinOptimum/ketensamenwerking 

 

Van de Vin ramen en kozijnen introduceert vinOptimum,  

een concept in LEAN bouwen 

 

20% kostenverlaging en 40% kortere doorlooptijd 

door ketensamenwerking 

 

Deze week viel bij de relaties van Van de Vin ramen en kozijnen uit Heeze de 

uitnodiging in de bus voor de bouwbeurs Building Holland, die van 17 tot 19 

april wordt gehouden in de RAI in Amsterdam. De uitnodiging ging vergezeld 

van twee leaflets: vinActueel en vinOptimum®. Met vinOptimum presenteert Van 

de Vin een concept gebaseerd op LEAN bouwen. VinOptimum zorgt voor 

optimalisatie van de ketensamenwerking en leidt tot verlaging van de 

faalkosten en een kortere doorlooptijd. 

 

LEAN bouwen maakt gebruik van de kennis van alle bedrijven binnen de keten. 

Onderaannemers en toeleveranciers zijn partners in het bouwproces en brengen al in de 

ontwikkelfase hun visie in. Zaken die mogelijk leiden tot vertraging of problemen, worden 

in een vroegtijdig stadium onderkend. Van de Vin heeft het eerste project als 

ketenpartner binnen de nieuwbouw uitgevoerd en is ook betrokken bij een 

renovatieproject op basis van LEAN bouwen. Het nieuwbouwproject betrof de bouw van 

66 appartementen in Zaltbommel. Opdrachtgever woningcorporatie Woonlinie gaf de 

voorkeur aan LEAN bouwen. Mathee van de Vin, directeur van Van de Vin omschrijft hoe 

het proces verliep. 

Kostenverlaging 

“De opdracht bestond niet alleen uit het maken van een kostenraming. Aannemers en 

onderaannemers werden gevraagd om in 10 punten aan te geven, op welke manier de 

bouwkosten met 25% te verlagen. Ook diende elke partij 10 punten aan te geven hoe de 

doorlooptijd met 40 procent kon worden verkort. Vervolgens gingen alle partijen, 



 

waaronder constructeur, architect en opdrachtgever, 4 dagen in training om met elkaar 

inhoud te geven aan de samenwerking en te filosoferen hoe het project verder te 

optimaliseren in kwaliteit, doorlooptijd en kostenbeperking. Partijen overleggen met 

elkaar hoe ze hun deel kunnen bespoedigen, maar bieden tevens ondersteuning aan een 

snellere uitvoering voor de partijen die na hen komen. Mathee van de Vin: “Deze manier 

van werken vormde een bijzondere ervaring. Bij LEAN bouwen wordt de kennis van de 

toeleveranciers van onder uit de bouwkolom, naar voren getild, als meerwaarde in de 

ontwerpfase. LEAN bouwen laat vooral zien dat door samenwerking het bouwproces 

aanzienlijk wordt geoptimaliseerd”. 

Planningsdagen 

Een bijzondere belevenis waren de LEAN-planningsdagen, waarbij alle partijen samen er 

naar streven om de verschillende uitvoeringstrajecten optimaal op elkaar te laten 

aansluiten. Daarmee werd wederom aan bouwtijd gewonnen. 

Voordelen 

De voordelen van LEAN bouwen zijn o.a. dat beslissingen vroegtijdig worden genomen. 

Partijen anticiperen direct op de wijzigingen en aanvullingen, zodat geen tijd wordt 

verspild omdat men op elkaar zit te wachten. Het ontwikkelingstraject wordt snel en 

concreet doorlopen. En in de uitvoering komt men minder problemen tegen. Van de Vin: 

“LEAN bouwen leidt tot een prettige samenwerking. Voor de opdrachtgever betekent het 

minder bouwkosten, minder renteverlies, maar ook eerder huurinkomsten en besparing 

op uurloon en kwaliteitsverbetering. Ik spreek met respect over de aannemer BM Bouw 

en de opdrachtgever Woonlinie, die zich bijzonder flexibel hebben opgesteld. Juist in die 

flexibele opstelling van beiden schuilt de basis van het succes. Uiteindelijk heeft iedere 

partij in de keten voordeel bij LEAN bouwen.”  

Renovatieproject 

Naast dit nieuwbouwproject is Van de Vin ook betrokken bij een project binnen de 

renovatie dat volgens de LEAN filosofie wordt uitgevoerd. Het betreft het grootonderhoud 

van 62 woningen van de woningcorporatie WonenBreburg in Tilburg. Hier is de 

hoofdaannemer Huybregts Relou uit Son. 

 

 



 

vinOptimum® concept 

Het succes van deze projecten was voor Van de Vin de aanleiding om LEAN bouwen te 

implementeren binnen de eigen organisatie en projectoverstijgend toe te passen. Zo 

ontstond het concept vinOptimum, dat tijdens de beurs Building Holland wordt 

gepresenteerd. Een filmpje over dit concept is nu al te vinden op You Tube:  

http://www.youtube.com/watch?v=Jpz8ZizDYOg. 

 

 


