Handlingsplan for LCDK Strategi
Handlingsplanen tager udgangspunkt i Lean Construction – DKs strategi 2018 – 2022 og beskriver de
konkrete tiltag, foreningen vil arbejde for i perioden.
Handlingerne står i prioriteret rækkefølge og de punkter, der er markeret forventes at kunne igangsættes
indenfor sekretariatets og foreningens nuværende forretning. De øvrige prioriterede punkter skal initieres
gennem sideløbende fondsansøgninger og andre initiativer.

Vidensdriver
Branding og videndeling
1. Der skal løbende indsamles og formidles historier fra både medlemmer og ikke-medlemmer, så både
de gode og de mindre gode erfaringer kan give læring.
2. Foreningen skal være aktiv og synlige i både presse og på sociale medier. Der skal laves artikler og
Facebook og LinkedIn skal bruges som formidlingsplatform.
3. Der skal arrangeres Kaizen Events hvor de gode tiltag kan fejres

Værktøjer
1. Formidling af Lean Værktøjer som VSM, 5S, Gemba, Kanban, Kaizen etc.
2. Vejledninger til brug i branchen

Uddannelse
1. Medlemmer får mulighed for uddannelse indenfor Lean Construction
2. Uddannelse udvikles i samarbejde med uddannelsesinstitutioner.

Lobbyarbejde
1. Lobby arbejde overfor branche organisationerne
2. Deltage aktivt i debat i branchen

Relationsskabende
Arrangementer
1. Virksomheds- /projektbesøg med lean sparring som afrunding
2. Årlig konference
3. Topmøder med bygge- og anlægsbranchens beslutningstunge interessenter

Samarbejder
Foreningen vil løbende vurdere værdien i og arbejde for værdiskabende samarbejder med følgende mulige
partnere:
1. Værdibyg

2. førende institutioner/ uddannelsessteder indenfor Lean Construction
3. Brancheorganisationer

Guides
Foreningen fokuserer på udgivelse af guides indenfor følgende områder:
1.
2.
3.
4.

Relationer
Viden
Projekter
Erfaringer

Netværk
Oprettelse af netværk med fx følgende fokus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Netværk på tværs af siloer, men på ca. samme hierarkiske niveau
Faseopdelte netværk
Netværk omkring faseskift
Netværk ift. standarder
Netværk om procesrådgivning
Netværk med deling af nyeste viden – udviklings forkant (”edge”)
Netværk om produktudvikling

Rådgivende
1. Skabe en platform, der viser medlemmernes kompetencer indenfor Lean Construction, så
interesserede virksomheder kan finde samarbejdspartnere gennem sekretariatet eller på
hjemmesiden.
2. Udvikle et paradigme for et udbudsmateriale, der fremmer brugen af Lean Construction i
byggeprojekter
3. Lave et advisory board for Lean Construction

