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LeaRn in de bouw: uniek traject in Vlaanderen
Lean bouwen: lang leve de klantwaarde, weg met verspillingen in de bouw.
Begin oktober 2015 start een uniek pilootproject. Uniek in de Limburgse bouwsector maar ook in
Vlaanderen! Acht toonaangevende Limburgse bouwbedrijven, zullen in een concreet bouwproject de
principes van leaRn toepassen. Confederatie Bouw Limburg zal - in samenwerking met Cevora – de
bouwbedrijven begeleiden en faciliteren. De opzet van dit project? De 8 pilootprojecten begeleiden
en coachen volgens LeaRn-principes, verhogen van LeaRn-vermogen, ervaringen delen met de rest
van de sector en anderen vervolgens inspireren om LeaRn ook toe te passen.
Officiële kickoff
1 oktober om 11 uur is de officiële kick-off van dit pilootproject met de persvoorstelling van alle acht
projecten. Deze Limburgse bouwbedrijven doen mee:





Democo
Dethier
Haex
Houben






Kumpen
Mathieu Gijbels
Van de Kreeke
Vanderstraeten

Lean? LeaRn? LeaRn in de bouw?
Lean is de sleutel achter het onbetwiste succes van Toyota en vele andere bedrijven. Ook binnen de
bouwsector blijken de eenvoudige principes uitstekend toepasbaar, getuige de positieve ervaringen
met Lean Construction in ondermeer Amerika, Engeland, en inmiddels ook Nederland. Confederatie
Bouw Limburg maakt zich sterk voor de implementatie van de lean filosofie en werkwijzen in de
Vlaamse bouwsector omdat het in onze beleving het antwoord is waar de bouw al jaren op zit te
wachten: meer klantwaarde, minder faalkosten en meer plezier in het werk.
Met lean de bouwsector transformeren
Het Strategisch Actieplan Limburg in het kwadraat (SALK) gaf duidelijk aan dat de Limburgse
bouwsector zich moet versterken om uit te groeien tot een solide cluster van bedrijven rond milieu,
energie en bouw. LeaRn in de bouw speelt daar perfect op in. Het initiatief voor het ontwikkelen van
dit project gaat uit van Transformatie Bouw Limburg. Dit LeaRn traject is een toegangspoort naar een
wereld waarbinnen je kan ervaren wat de transformatie bouw Limburg inhoudelijk te bieden heeft.

Praktisch
datum donderdag 1 oktober 2015
start 11u00
einde 12u00
locatie Confederatie Bouw Limburg, Prins-Bisschopssingel 34a 3500 Hasselt
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