Just-in-Time

|

Just-in-Place

VOLLEDIGE LOGISTIEKE

ONTZORGING

Leanworks staat voor het logistiek ontzorgen
van de klant. Door Leanworks worden de juiste
materialen op een zo efficiënt mogelijke wijze
Hoofdkantoor Raab Karcher
Atlasstraat 1
5047 RG Tilburg
Tel. 013 - 458 00 00
Email: leanworks@raabkarcher.nl
www.raabkarcher.nl

PROMOTIEFILM
Scan de QR-code om de
promotiefilm te bekijken

op de door u gewenste locatie én het gewenste
tijdstip geleverd.

OOK OP HOOGTE |

AFVAL |

Indien materialen op hoogte

Raab Karcher biedt de mogelijkheid om het sloop-

WERKWIJZE LEANWORKS

geleverd moeten worden, kan Raab Karcher dit

en verpakkingsafval dat vrijkomt op het betreffende project

Met Leanworks ontzorgt Raab Karcher u van het volledige

verzorgen. Raab Karcher heeft een samenwerkings-

retour te nemen. Bij het aanleveren van de materialen op de

logistieke proces op het bouwproject. Binnen Leanworks

verband met een landelijk opererend kraanverhuurbedrijf. Door

bouwplaats wordt het afval met dezelfde transportstroom retour genomen.

werken alle betrokken partijen in een bouwproject samen

de toevoer van materialen goed af te stemmen met de inhuur

Afhankelijk van de types afvalstromen, kan Raab Karcher per woning, blok

om de aanvoer van materialen zo efficiënt mogelijk te

van materieel ten behoeve van verticaal transport, worden de

of straat een zogenaamd milieuplein inrichten ten behoeve van

verzorgen. Hierdoor staan bijvoorbeeld de goederen

kosten én de overlast tot een minimum beperkt.

gescheiden afvalinzameling. Voordelen van deze werkwijze zijn: geen

’s ochtends al op de werkplek opgesteld waardoor

extra transport van afval, geen grote afvalcontainers op de bouw en een

de vakmensen meteen aan de slag kunnen en is er

opgeruimde werkvloer.

een productiviteitsverbetering van 10 tot 15% haalbaar.
Daarnaast reduceert de toepassing van Leanworks het

CARRY-ON, JUST-IN-PLACE |

aantal vervoersbewegingen naar de bouw.

biedt de mogelijkheid om middels zogenaamde
‘runners’ de materialen vanaf de losplaats tot op de

Leanworks kent een vijftal fasen:
1.

Schoon en droog opslaan van materialen

2.

Bundelen van transport

3.

Ook op hoogte

4.

Carry-on

5.

Afval

Raab Karcher

plaats van verwerking te brengen. Hiermee kan de productiviteit
van de vakmensen worden verhoogd en de bouwtijd worden
verkort. Ter ondersteuning van deze bouwplaatslogistiek
beschikt Raab Karcher over diverse hulpmiddelen zoals
(elektrische) pompwagens, stapelaars en E-trekkers +
transportkarren (horizontaal/verticaal), zo nodig met hydraulische
werking. De toelevering kan Just-in-Time, zodat de materialen
de volgende dag gereed staan voor de vakmensen. In het kader
van Social Return on Investment spant Raab Karcher zich in om

SCHOON EN DROOG OPSLAAN
VAN MATERIALEN | Alle materialen ten behoeve van
het betreffende project worden aangeleverd op een logistieke

MET LEANWORKS HELPEN WIJ U
10 TOT 15%

PRODUCTIVITEITSVERBETERING

aanspreekpunt om het betreffende project in goede banen te
leiden, waaronder afstemming tussen uitvoerende partijen en het

voor Raab Karcher (installatie, vloerbedekking e.d.). Voor de

coördineren van de goederenstroom.

aan te leveren en zo het aantal vervoersbewegingen richting de

KALKZANDSTEEN
TERMINAL

Raab Karcher

GIPSPLATEN
TEGELS

VLOERBEDEKKING
INSTALLATIE

HUB RAAB KARCHER

Derden

BOUWPLAATS

PERSONEN

BUNDELEN VAN TRANSPORT,
JUST-IN-TIME | Door de materialen van alle
betrokken partijen aan te leveren bij de HUB van
Raab Karcher, kunnen alle materialen middels één vrachtbeweging
gebundeld en Just-in-Time naar de bouwplaats getransporteerd worden.
Dit geeft een reductie tot 75% op vrachtvervoer. Door de reductie van het
aantal vervoersbewegingen in de wijk is er een minimale overlast voor

Retour afval

omwonenden en een beperkte voorraad aan materialen op de
bouwplaats.

Schematische weergave werkwijze van transport naar de bouwplaats.

SAMENVATTEND IS LEANWORKS...
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD:

KETENCOÖRDINATOR

LINOLEUM

Raab Karcher. De ketencoördinator is aangesteld als vast

vorstvrij magazijn. Dit geldt ook voor materialen die branchevreemd zijn

altijd een HUB in de buurt van iedere bouwplaats.

KOZIJNEN

worden aangestuurd door een ketencoördinator van

HUB van Raab Karcher. Een HUB is een geconditioneerd, stof- en

bouwplaats te reduceren. Dankzij een landelijke dekking is er

BETON

runners te selecteren ten behoeve van de carry-on. De runners

leverancier biedt dit de mogelijkheid om goederen in een volle vracht

TE REALISEREN

LIJMBLOKKEN

via UWV en WWB (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)

•

Veilige situatie voor overig verkeer (voetgangers, fietsers)

•

Minimale overlast voor omgeving (geluid, uitstoot fijnstof)

•

Social Return on Investment (runners)

•

Voorkomen en scheiden van afval

EFFICIËNT:
•

Reductie van het aantal vervoersbewegingen

•

Geen wachttijden en oponthoud overig verkeer

•

Just-in-Time aanlevering van goederen

•

Verhoogde productiviteit vakmensen

•

Geen voorraad op de bouw waardoor minder schade en diefstal

•

Ketencoördinator als vast aanspreekpunt op projectniveau

•

Geen extra transport ten behoeve van afvoeren afval

•

Reductie doorlooptijd project

JUST-IN-TIME JUST-IN-PLACE

MINDER VRACHTWAGENS
IS BETER VOOR

VEILIGHEID EN
MILIEU

