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Die vertaalslag is immers essen-
tieel omdat de aanpak van 
lean management, oorspron-

kelijk ontwikkeld in de auto-industrie, 
niet zomaar gekopieerd kan worden 
naar de bouwsector. Het omzetten 
gebeurde in sessies die verzorgd werden 
door Ad Dane van Omneo Manage-
ment uit Mechelen. Dankzij zijn jaren-
lange ervaring met de ontwikkeling en 
implementatie van lean management 
bij aannemersbedrijven en op bouw-
projecten was hij de geknipte persoon 
om ook Van Roey hierin te adviseren 
en te begeleiden. 

“De keuze voor Ad was logisch, 
gezien zijn ervaring en aantoonbare 
successen met lean management in de 
bouw”, vertelt Ronny Van  Doninck, 
technisch directeur bij Van Roey. 
“Bovendien bood dit een mooie kans 
voor Michiel Bienens die als laatste-
jaarsstudent Bachelor in de Bouw (aan 
Thomas More Kempen) bij ons stage 
loopt en een echte passie heeft voor 
lean management. Het onderzoeken 
en implementeren van de mogelijkhe-
den van lean in de bouw was dan ook 
een opdracht op maat voor hem.”

Groep Van Roey  
implementeert lean 
management  
op de werven

PRAKTIJKGETUIGENIS UIT EEN LIDBEDRIJF

Van Roey uit Rijkevorsel staat bekend als een innovatief 
bedrijf. Niet alleen inzake technieken maar ook in 
de manier waarop de organisatie en de projecten 
geleid worden. Daarom is het steeds op zoek naar 
mogelijkheden om de klant op een nog efficiëntere 
manier te kunnen bedienen. Deze interesse in de 
nieuwste ontwikkelingen heeft ertoe geleid dat men al 
vroeg in aanraking kwam met lean management. Dankzij 
een aantal sessies bij de Confederatie Bouw Antwerpen 
raakte de firma geïnspireerd om deze principes te gaan 
vertalen naar de bouwpraktijk.

van links naar rechts: directielid, senior projectleider en 
stagementor Koen De Groof, stagiair Michiel Bienens en 
expert lean management Ad Dane.
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5S als basis
“In een eerste gesprek met Ad hebben 

we afspraken gemaakt over de manier 
waarop we zijn kennis en ervaring 
kunnen gebruiken om Michiel in zijn 
onderzoek te ondersteunen”, vervolgt 
Van Doninck. “We hebben er uiteinde-
lijk voor gekozen om de prioriteit te leg-
gen bij 5S op onze werven. Omdat we 
ervan overtuigd zijn dat de toepassing 
van 5S met betrekking tot de werfinrich-
ting en de materiaalcontainers, zal leiden 
tot een optimalisatie van onze uitvoe-
ring. Niet alleen de orde en netheid van 
onze werven maar ook onze organisatie 
zal zo naar een nog hoger niveau getild 
worden.”

Michiel Bienens vult aan:“5S (ofte-
wel scheiden, schikken, schoonmaken, 
standaardiseren en standhouden) in de 
materiaalcontainers en werfinrichting 
zal de veiligheid ten goede komen en ook 
zorgen voor een betere kwaliteit van ons 
werk. Bovendien zorgt een opgeruimde 
en ordelijke werkplek voor een hogere 
productiviteit, meer arbeidsvreugde en 
voor mogelijkheden om nog meer verbe-
teringen door te voeren. Waarbij de toe-

gevoegde waarde voor de klant centraal 
blijft staan”, zegt de gedreven stagiair.

Bouwen met mensen
Michiel wordt tijdens zijn stageop-

dracht bij Van Roey intensief begeleid 
door Koen De Groof, senior projectlei-
der en directielid.

“De baseline van ons bedrijf is niet 
voor niets Bouwen met mensen”, merkt 
de stagementor op. “En ook inzake 5S 
hebben we deze filosofie voor ogen 
gehouden. Zo hebben we onze werf- 
en projectleiders de principes van lean 
management en 5S persoonlijk toege-
licht om op die manier een echt draag-
vlak te creëren. De bedoeling is dat ze 
volgens de lean filosofie gaan werken 

en niet dat het ‘een trucje’ wordt. Ver-
volgens hebben we een aantal werven als 
pilootproject aangeduid. Daar zijn we 
samen met onze mensen begonnen met 
het implementeren van 5S in de materi-
aalcontainers en voor de werfinrichting. 
Proces waarvan uiteindelijk ook onze 
klanten de voordelen zullen ervaren.”

Samen voor win-win
“5S is de aanjager van lean manage-

ment en zeker niet het uiteindelijke 
doel. We streven in ons bedrijf naar een 
continue verbetering en maken daarbij 
gebruik van de nieuwste ontwikkelin-
gen in de sector. Het samenvoegen van 
de expertrol van Ad, de passie en inte-
resse van Michiel als student, de betrok-
kenheid en knowhow van zijn school 
 Thomas More Kempen, gecombineerd 
met de kennis en expertise van Van Roey 
zelf, is dé manier om samen een win-
win situatie te creëren. En dat op een 
maatschappelijk verantwoorde manier. 
Bovendien versterken we zo onze aan-
pak als specialist in totaaloplossingen 
op maat van de klant.” besluit een trotse 
directeur Ronny Van Doninck. •

Healthbox® 3.0
Dé slimme oplossing voor gezonde binnenlucht in de woning 

• Snelle & betrouwbare installatie via de app
• Communicatie met andere slimme 

toestellen via SmartConnect
• Slim omgaan met luchtkanalen in 

kleine ruimtes dankzij klepcollectoren

www.renson.be

NATURALLY FEELING GOOD...

bouwbedrijf_90x130_NL_0417.indd   1 13/04/17   08:51

Een ordelijke werkplek  
zorgt voor hogere 

productiviteit.

5S
Verwijder alle items van de werf 

die niet nodig zijn voor deze fase of 
de volgende fase. De werf wordt overzichtelijker 

en een veiligere, aangenamere en efficiëntere 
plaats om te werken.

Hou regelmatig opkuis op de werf.
Defecte machines zijn makkelijker te zien op een 

propere werf en verlagen de kans op arbeids-
ongevallen. Propere materialen  

werken efficiënter. 

De voordelen van 5S worden pas zichtbaar  
op lange termijn. Wij hebben jullie nodig.  
Spreek elkaar aan als het mis gaat. 

Bepaal welke materialen er nodig zijn 
op de werf en visualiseer deze zodanig dat  
iedereen alles kan vinden. Dit garandeert goede 
stockage, elemineert rommel en zorgt
voor vrije werfwegen.

Standaardiseren betekent het creëren van een 
constante  manier van uitvoeren op basis van  
scheiden, schikken en schoonmaken. Doe de  
juiste dingen op de juiste manier, elke keer.
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Een 5S bouwplaats
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Meer werkruimte • Meer werkplezier
Productiever • Veiliger


