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ruud.vanderstar@thebimpractice.nl
+316 48 333 884

E V E N  V O O R S T E L L E N
RUUD VAN DER STAR is mede-eigenaar van 
The BIM practice en is een ruimdenkende, 
creatieve visionair en een bron van 
inspiratie. Zijn manier van werken komt 
in de kern neer op: het laten ervaren van 
de toegevoegde waarde van BIM en LEAN. 
Hierdoor is het ontwikkelen, voorbereiden 
en bouwen van vastgoedprojecten 
met hem een feest. Vanaf 2012 is 
Ruud begonnen met het realiseren van 
vastgoedprojecten in BIM. Zijn passie 
rondom BIM en LEAN is ontwikkeld tot een 
adviesrol, die hij met veel enthousiasme 
vervult. Ruud neemt graag de regie en 

zet anderen in hun kracht om te komen 
tot de ultieme teamprestatie. Met zijn 
ervaring in de lokale politiek is Ruud in 
staat om de belangen vanuit verschillende 
perspectieven in kaart te 
brengen en zorgvuldig 
af te wegen om 
vervolgens tot een 
goed besluit te 
komen.

externe  procesbegele ider  
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Is dit volgende voorbeeld herkenbaar? Voor 
de voorbereiding van een project wordt een 
planning gemaakt door de projectontwikkelaar. 
Op papier ziet het er goed en strak uit. In de 
praktijk loopt het alleen nét even minder goed.

De planning is te krap opgesteld en niet met alle 
partijen afgestemd. Ook moest de planning vanaf 
de start alweer worden bijgesteld en aangepast, 
wat leidde tot extra kosten. Daardoor was de sfeer 
vanaf de start van het project wat bedrukt. En zo 
zijn er nog wat pijnpunten, die op de tekentafel 
niet waren voorzien. Dus dat betekent: extra 
overleggen, afstemmen met diverse partijen en 
nieuwe afspraken maken om het bouwproject af te 
krijgen. De uiteindelijke uitkomst: onnodige stress 
en de start van de uitvoering loopt uit met vier 
weken. Dit tot frustratie van diverse partijen. Je 
leidinggevende is bijvoorbeeld minder enthousiast, 
want ook de kosten lopen uit, dus intern moet zij 
dit verantwoorden. De directie vraagt zich op haar 
beurt af welke problemen zich nog meer gaan 
voordoen, terwijl ze zich juist wilden richten op de 
positieve kant van het bouwproject. Nu krijgen de 
toekomstige huurders de boodschap te horen, dat 
zij later in hun woning kunnen dan gecommuniceerd. 
Dat betekent ook uitstel van ingecalculeerde 
huurinkomsten… Dat moet toch anders kunnen? 

I N T R O D U C T I E

Tuurlijk dat kan anders! LEAN Plannen is 
een instrument, dat anders omgaat met 
het opstellen van een planning. 

Deze manier wordt al langer gebruikt 
door commerciële bouwbedrijven en met 
spectaculaire resultaten. De essentie zit 
in een professionele begeleiding, de extra 
kennis van de bouwpartijen en de start van 
het project. De start is namelijk bij het eind. 
Wat?! Jawel! En de start vindt plaats met 
alle partijen, die gaan samenwerken in het 
project. Op die manier wordt betrokkenheid 
gecreëerd en de verantwoordelijkheden 
vooraf vastgelegd. Dat is – in het kort – 
LEAN Plannen.

In deze white paper gaan we dieper in 
op het instrument LEAN Plannen. We 
laten aan de hand van een 6-stappenplan 
concreet zien wat het instrument inhoudt 
en welk nut en meerwaarde een (externe) 
procesbegeleider heeft bij de toepassing 
van het instrument. We starten met de 
introductie van LEAN en wat de voordelen 
van LEAN Plannen zijn ten opzichte van het 
traditionele planningsproces in de bouw. 
Spoiler: het traditionele planningsproces 
leidt tot een inaccurate planning met de 
welbekende ongewenste effecten als 
kostenoverschrijding, verlate oplevering 
en teleurgestelde stakeholders. Met LEAN 
plannen haal je deze weeffout uit het 
opdrachtgeverschap.

L E A N  P L A N N E N

* De groen gekleurde teksten in de white paper verwijzen naar websites met extra informatie. 
Klik op de tekst en lees meer over het onderwerp, dat besproken wordt.

Door LEAN te plannen gooien we – truc de la truc – middels de ‘pull methodiek’ het 
proces 180 graden om. We starten bij het eind. Dat klinkt gek, maar het betekent een 
wereld van verschil. We bepalen eerst hoe we samen, dus met alle partijen die bij het 
bouwproces betrokken zijn, over de finish komen. Dat is het startpunt. Die concrete 
prestaties (met de voorwaarden) plannen we in de tijd, waarop iedere partij offreert 
voor zijn prestatie(s). Als de prestaties, voorwaarden en kosten duidelijk zijn, wordt 
akkoord gegeven op de individuele en gemeenschappelijke opdrachten. De opdracht 
wordt dus pas gegeven, nadat de planning is gemaakt. 

Op deze manier – LEAN plannen dus – wordt allereerst en heel zorgvuldig het 
bouwproces en de eindproducten in kaart gebracht. En dan zijn er nagenoeg geen 
verrassingen meer als het bouwtraject daadwerkelijk start. Zo krijgt iedereen inzicht 
in de tijd die het bouwproces gaat duren en de kosten, die dat met zich meebrengt. 
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LEAN is gericht op het vermijden van 
verspilling. LEAN staat voor het zodanig 
inrichten van processen, zodat (bouw)
projecten met zo weinig mogelijk middelen 
worden gerealiseerd. Want waarom zou 
je? Verspilling van middelen is niet alleen 
zonde voor de portemonnee en het milieu. 
Het levert ook geen extra waarde toe 
voor de klant en kan leiden tot: tijdverlies, 
materiaalverlies, kostenoverschrijding en 
onbenutte capaciteit. 

LEAN Plannen betekent een andere aanpak 
voor het maken van een traditionele 
bouwplanning. Met de juiste inzet en 
uitvoering van LEAN Plannen wordt met 
maximale betrokkenheid en focus van 
partijen gewerkt, en daardoor vele malen 
efficiënter. Door de betere planning worden 
ook betere resultaten geboekt. Je houdt 
bovendien grip op het proces, omdat alle 
samenwerkingspartners en leveranciers 
gezamenlijk hebben meegewerkt aan de 
planning. Op deze wijze wordt de meest 
optimale oplossing verkregen. 

W A T  I S  L E A N  P L A N N E N

De voordelen van LEAN plannen  
 Duidelijke en concrete afspraken tussen de samenwerkende partijen

 Grotere commitment bij alle betrokkenen partijen

 Significant minder onduidelijkheden tijdens het project

 Kortere doorlooptijd

 Hogere kwaliteit van het project

LEAN Plannen in  % t .o.v.  t radit ioneel  p lannen  
 10% besparen op de projectkosten

 25% sneller

 Bijna 100% foutvrij

Hoe ziet LEAN Plannen er in de praktijk uit? 
Laten we beginnen bij het begin. Dat is – 
hoe vreemd dat ook mag klinken – bij het 
eind van het project. Dus: bij de verwachte 
eindresultaten van het bouwproject. Door 
de eindresultaten als uitgangspunt te 
nemen, gaan we vraag-gestuurd plannen. 
Dit wordt ook wel het pull-principe genoemd. 
Overigens is push is de tegenhanger van 
pull. In de push-variant ‘duw’ je de planning 
vanaf de start naar het eindresultaat toe. 
Kortom, dat is de traditionele planning, die 
nu nog dominant is bij veel bouwbedrijven 
en woningcorporaties.. 

Het Pull-principe betekent dat er wordt 
gewerkt vanuit de gewenste eindresultaten. 
Op basis van de eindresultaten wordt de 
planning opgesteld. Dus dat betekent 
óók dat alle partijen vanaf de start van 
het project zijn aangesloten. Alle partijen 
worden betrokken en zijn verantwoordelijk 
voor een deel van het project. Daarin 
werken ze samen en zijn ze dus afhankelijk 
van elkaar. 

LEAN Plannen zet alle partijen vanaf de 
start direct bij elkaar om de verwachtingen 
en gewenste uitkomsten te bespreken 
(de opdrachtdefinitie, rolverwachting en 
resultaten van het op te leveren product). 
En het blijft niet bij nadenken en bespreken. 
Concrete afspraken worden gemaakt, 
vastgelegd en nagekomen. Op het niet 
nakomen van afspraken wordt in dit proces 
ook besproken wat de sancties zullen zijn. 
Daarna wordt er concreet gemaakt wat er 
nodig is om de finish te halen. Deze fase 
van ‘wie, wat, wanneer en hoe’ wordt door 
alle partijen bijgewoond. En vervolgens kan 
de opdracht worden gedefinieerd. Heel 
logisch dus… als je het eenmaal doorhebt. 
Daarom hebben we het proces inzichtelijk 
gemaakt in zes stappen. 

B E G I N  B I J  H E T  E I N D

https://youtu.be/OTH0z6xSSJM 
https://youtu.be/SIS30inadho 
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De eerste drie stappen (voorbereiding, kick-
off en afstemming) worden in de praktijk 
als relatief lastig ervaren. Dit komt omdat 
deze drie stappen tijd kosten vanwege 
de brede afstemming. Het is echter een 
cruciale fase van het LEAN plannen. Die 
afstemming lijkt op het eerste oog veel tijd 
te kosten, maar die tijdsinvestering wordt 
ruimschoots terugverdiend. Hoe komt dat?

Door te werken via LEAN Plannen worden 
processen betrouwbaarder, de planning 

realistisch en de doorlooptijd van een 
project gehaald (zie kader). Ook zijn er 
nagenoeg geen budgetoverschrijdingen 
meer. Hoe dat kan? Dat komt, omdat er voor 
de opdrachtverstrekking wordt gestart 
met het definiëren van het eindproduct. 
En vanuit dat punt worden de processen 
en producten gedefinieerd, waarin alle 
partijen hun verantwoordelijkheid nemen. 
Op die manier wordt de planning gemaakt 
en de opdracht verstrekt.

D E  Z E S  S T A P P E N  V A N  L E A N  P L A N N E N Let wel: het is noodzakelijk om alle stappen te doorlopen. 

 S T A P  1   Alles begint met een goede voorbereiding. Dat is dan ook stap 1. Samen met 
de projectleider stellen we de scope en uitgangspunten vast, en wie daarbij nodig zijn: de 
samenstelling van het bouwteam. 

 S T A P  2   Met die grondige voorbereiding nemen we stap 2 – de Kick Off met het 
hele bouwteam. Daarin nemen we samen de opdracht door. Bespreken we de resultaten: 
hoe we over de finish komen. En maken we werkafspraken over proces en techniek. Na 
deze Kick Off is duidelijk waar we samen aan werken. Het is, kortom, de stap waarin de 
betrokkenheid van alle partijen wordt verkregen.

 S T A P  3   En kunnen we door met Stap 3 – de afstemming. Voor een kraak heldere 
demarcatie ofwel afbakening over “wie doet wat”, beschrijven we alle resultaten in 
een prestatiematrix. De ‘boodschappenlijst’ voor het bouwteam. Hierdoor weten alle 
deelnemers precies wat ze moeten maken en aan wie ze informatie leveren. In deze derde 
stap vindt dus de afstemming plaats. 

 S T A P  4   De stap waarin er plakkertjes worden geplakt. Dit kan digitaal, maar wij 
doen het graag fysiek met de mensen in een ruimte en met echte plakkertjes. De waarde 
van fysiek plakken: 1. Je zit met elkaar om tafel, 2. Zelf het plakkertje plakken maakt de 
verantwoordelijkheid (= commitment) heel duidelijk. Het voortkomt daarbij dat mensen 
zich gaan verschuilen achter . Daarbij kan een digitale instrument worden ingezet, zoals 
KYP: een digitale planningstool.

 S T A P  5   Dan gaan we aan de slag. Iedereen kan zijn werk doen. Waarbij de voortgang 
van de werkzaamheden door alle bouwteamleden wekelijks wordt gemeld. Proactief je 
eigen werk gereed melden dus; geen na-belrondje van de projectleider. De vijfde stap gaat 
over de voortgang. De planning moet je wel bewaken! Daarom kort (circa 15 minuten) en 
regelmatig (wekelijks) de planning checken. Hoofdvraag: loopt alles nog zoals gewenst? Dit 
is te zien als een regulier bijstuurmoment. De planning is immers niet in beton gegoten, 
maar wel van groot belang om grip te houden op het proces. 

 S T A P  6   De laatste stap is die van de (fase)oplevering. Dit is het moment dat het 
product (deels) wordt opgeleverd. Zo rollen we als team over de finish. Op tijd en precies 
volgens afspraak. En dat mag gevierd worden!

https://kypproject.com/nl/ 
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De procesbegeleider helpt het bouwteam 
bij het doorlopen van de verschillende 
stappen. Het is idealiter een expert 
met ervaring. De procesbegeleider stelt 
scherpe vragen aan de partijen om het 
bouwproces sneller te laten verlopen. Hij 
of zij stuurt strak om optimale efficiëntie 
te krijgen en jaagt de partijen aan om 
concrete afspraken te maken. Daarbij zit 
de procesbegeleider strak op de stappen 
en kijkt waar extra winst te behalen valt. 

Een externe begeleider is bovendien een 
onafhankelijke partij. Hij bewaakt het 
bouwproces en begeleidt dusdanig dat het 
team de juiste afwegingen maakt. Tijdens 
het doorlopen van het proces, verandert 
de rol van de procesbegeleider. In de laatste 
twee stappen is de procesbegeleider veelal 
coachend, waarin hij/zij in de eerste aantal 
stappen vooral aanjager en een sturende 
rol heeft.

H E T  N U T  E N  D E  W I N S T  V A N  E E N 
E X T E R N E  P R O C E S B E G E L E I D E R

Drie  handige t ips  bi j  LEAN Plannen:  
 Neem een externe procesbegeleider in de arm

 Train alle deelnemers in LEAN Plannen

 Eerst plannen, dan pas inkopen

Het is belangrijk dat iedere betrokken partij weet wat LEAN plannen is en betekent. 
Een training zet de neuzen dezelfde kant op. The BIM practice geeft deze trainingen. 
Spreekt voor zich. 

T r a i n i n g e n  i n  L E A N  p l a n n e n

Een extra kostenbesparing vindt plaats door pas in te kopen wanneer de planning is 
gemaakt. Als de planning strak en realistisch is, weten alle partijen ook exact wat ze nodig 
hebben. En zijn alle dubbelingen uit het werk gehaald. Dat kan duizenden euro’s (extra) 
besparen. Pure winst!

E e r s t  p l a n n e n ,  d a n  i n k o p e n

De kansen en voordelen zitten dus in de 
voorbereidingen van de ontwikkeling van 
een project. De aandacht en tijd in het 
voorbereidingstraject leveren winst op in 
het beheersbaar houden van de kosten en 
een betere afstemming in het doorlopen 
van het ontwikkelproces. 

En het is breder dan dat. Er zijn 
bijvoorbeeld ook voordelen op het gebied 
van huurdersparticipatie. Een renovatie 
brengt verplichtingen en (wettelijk) 
vastgelegde verantwoordelijkheden 
met zich mee, zoals: het informeren van 
huurders, de uitplaatsing bij renovatie en 
sloop/nieuwbouwprojecten. 

En uiteraard de inspraak van huurders en 
bijbehorende reactietermijnen. Daarmee 
is bewonersparticipatie een wezenlijk 
onderdeel van een planning. Door LEAN 
te plannen, kan je je huurders (en 
stakeholders) betrekken en een realistisch 
tijdspad geven. 
Als je alle projecten LEAN plant, houd je grip 
op het proces én de (financiële) uitkomsten. 
Daarmee heeft de inzet van het instrument 
ook positieve consequenties voor de 
interne organisatie. De meerjarenbegroting 
van de woningcorporatie is bijvoorbeeld 
beter in te schatten, omdat de planningen 
van projecten accuraat zijn.

K A N S E N  E N  V O O R D E L E N  V A N  L E A N 
P L A N N E N

Werken met LEAN plannen biedt dus kansen en voordelen ten opzichte van bedrijven, die 
werken met een traditionele planning. Dat zit zo.

“In  het  grootschal ige  renovat iepro ject  Van  Deysse lbuurt  in  Amsterdam 
hebben we a l le  neuzen deze l fde  r icht ing  op,  en  weet  iedereen wat  er 
opgeleverd  moet  worden aan wie  en  b innen welk  t i jdsbestek.  Dankz i j  het 
bes lu i t  om het  pro ject  LEAN te  p lannen.  Heer l i jk  om zo  te  kunnen werken. 
Iedereen neemt  z i jn  verantwoordel i jkhe id  en  dat  scheel t  t i jd ,  gedoe en 
ge ld.  En  het  lever t  ext ra  p lez ier  in  het  werk  op”.

-  Ruud van der  Star
Extern  procesbegeleider  bi j  woningcorporat ie  Rochdale

https://thebimpractice.nl/bimbase/


12 13

Inderdaad, het klinkt wederom makkelijker gezegd dan gedaan. Stappenplan, externe 
begeleider, trainingen en focus. En het klopt ook: als een organisatie gewend is om 
traditioneel te plannen, dan is LEAN plannen geheel andere koek en dat kost commitment 
en tijd. Wij willen bijdragen aan die cultuurverandering. Daarom wilt the BIM practice 
ook uw partner zijn bij het adviseren, implementeren en begeleiden. We zijn ervaren, 
onafhankelijke producers die met veel energie en overtuiging elke opdrachtgever het 
beste van ons krijgt. 

Neem contact op met the BIM practice. We komen graag bij u langs om kennis te 
maken en te praten over wat we voor uw organisatie kunnen betekenen. Wij staan voor 
je klaar!

E N  N U :  H O E  V E R D E R ?

T H E  B I M  P R A C T I C E
Heereweg 348
2161 CC Lisse

+316 833 953 08
info@thebimpractice.nl
www.theBIMpractice.nl

https://thebimpractice.nl
http://www.theBIMpractice.nl

