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 Voordelen	
	
•  Ui t l eg  en  voo rde len  van  

In teg ra ted  P ro jec t  De l i ve ry  
( IPD)   

•  De meerwaarde  van  Lean  
me thoden  in  he t  
p lann ingsp roces   

•  F lex ibe le  Lean  me thoden  en  
he t  Las t  P lanne r  Sys tem a ls  
P ro jec tmanagemen t  m idde l  

 
 

Beoogde doelgroep 
Architecten, Projectontwikkelaars, 
Ingenieursbureaus, Planners, 
Uitvoerders, Aannemers en 
Projectmanagers 
 

 Inleiding 
 
Recente ontwikkelingen in de bouwbranche, zoals Building 
Information Modeling (BIM), virtueel plannen en bouwen, Lean 
methoden in de planning en uitvoering en Partnerschappen voor 
plannen en bouwen, hebben alle op zichzelf staand grote 
voordelen aangetoond. 
 
Echter, ‘Geïntegreerde Project Ondersteuning (Engels; 
Integrated Project Delivery (IPD)) voegt al de bovenstaande 
benaderingen samen en biedt volledig nieuwe mogelijkheden. 
IPD maakt een planningsproces mogelijk dat in een zo vroeg 
mogelijk stadium rekening houdt met de input van Architecten, 
projectontwikkelaars, hoofd- en onderaannemers, alsook van de 
klant. 
De effecten zijn indrukwekkend: IPD-projecten zijn in een veel 
kortere tijd afgerond (gepland en gebouwd), en komen tegen 
lagere totaalkosten en met minder hulpmiddelen tot stand. 
 
Deelnemers aan deze cursus zullen leren begrijpen welke 
meerwaarde Lean methoden in de planningsfase hebben. Ze 
zullen ervaren hoe samenwerking middels proces georiënteerde 
(in vergelijking tot product georiënteerde) contracten, betere 
resultaten voor alle betrokkenen oplevert.  
 
  

Cursus Doelen 
 
De deelnemers leren: 
 
• Hoe men een project ontwerpt dat een maximale waarde 

voor de klant biedt met minimale verspilling 
• Hoe men het samenwerkingsproces van ’Target Value 

Design’ met flexibele methoden en het Last Planner System 
managet 

• Welke methoden wanneer en hoe bij Geïntegreerde Project 
Ondersteuning toegepast worden   

  

 
 

  



 

 
 
Inhoud van de Workshop  
 
Deel 1: Verschillen en bijzonderheden van de Geïntegreerde 
Project Ondersteuning in vergelijking tot de conventionele 3 
stappen aanpak, Ontwerp-.  Aanbesteding- en Bouwproces 
	
• Voordelen van Geïntegreerde Project Ondersteuning  
• Zwaktes van de tot nu toe gebruikte planningsmethoden  
• Mogelijkheden voor een simultane planning van het bouwwerk 

als ook het eigenlijke bouwproces 
 
Deel 2: Methoden bij de Geïntegreerde Project Ondersteuning 
 
• Werken in één grote ruimte aan een gemeenschappelijk 

Bouwwerk-Informatie-Model (BIM)  
• Simultaan werken aan één set van planningsvoorstellen 
• Uitwerken van de juiste planning tegen de laagst mogelijke 

kosten voor het gehele project, met behulp van Target Value 
Design 

• Tussen ontwerpalternatieven kiezen met behulp van de 
methode ‘Choosing by Advantage’ 

• Flexibele Lean methoden en het ‘Last Planner System‘ om IPD 
projecten te managen	

 
Deel 3: Relationele contracten en de praktische gevolgen bij 
het ontwerpen van een project		
	
• Nieuwe proces georiënteerde contracten bevorderen echte 

samenwerking 
• Manieren	en	mogelijkheden	voor	toepassing	in	uw	eigen	omgeving  

 
Aanpak 
 
Tijdens de cursus wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen, 
simulaties en noodzakelijke voorbereidingen ter toepassing in de 
praktijk.  
 
 

Hoe kunt u zich aanmelden 
 
U heeft interesse aan deelname van de cursus en wenst zich te 
informeren over datums wanneer workshops gehouden worden? 
Bezoek dan a.u.b. onze homepage www.reoss.com voor verdere 
informatie, of neem a.u.b. contact op via info@reoss.com. 
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REOSS 
 
Al meer dan 20 jaar levert REOSS 
services en diensten aan haar klanten 
om Operational Excellence te bereiken. 
Met ons internationaal team van 
experts, bieden we onze klanten in 
verschillende talen wereldwijd; 
consulting, training, project-
management & implementatie 
ondersteunende diensten, aan. 
 
Onze referenties: 
 
REOSS kan een veelzijdigheid aan 
ervaring en referenties aantonen, 
opgedaan in diverse sektoren: Industrie, 
Gezondheidszorg, Diensten & Bouw, en 
• gaf meer dan 500 cursussen 
• trainde meer dan 9000 deelnemers 
• hield meer dan 250 Lean & Six 
  Sigma implementatie projecten in  
  meer dan 30 landen. 
 
Onze Expertise 
 
REOSS biedt haar klanten een zeer 
hoog prestatieniveau en meerwaarde 
aan.  
REOSS hecht daarbij veel waarde aan 
vertrouwen en samenwerking voor de 
lange termijn, en biedt binnen 
‘Operational Excellence’, naast nog 
andere onderwerpen, het volgende aan: 
• Lean & Six Sigma Training and  
  Certificering    
• Lean & Six Sigma Consulting &  
  Coaching 
• Interim & Change management 

 


