Lean Construction DK – Strategi 2018-2022
Lean Construction Danmark er en forening, der fokuserer på processer på tværs af byggebranchen. Processer bliver komplekse når der foregår overlevering. Varetages overlevering og processer ikke ordentligt, vil
produktiviteten ikke være optimeret og værdien vil falde for alle projektets parter.
Lean Construction – DK ønsker at være med til at forbedre kompetencerne i byggeriet, således at processerne bliver optimeret og byggerierne dermed skaber værdi for alle i branchen. Dette kan kun gøres ved at
fokusere på tværs af brancheskel, hvorfor Lean Construction – DK ønsker at medlemmerne skal være bredt
repræsenteret af følgende parter:






Bygherrer
Arkitektvirksomheder
Ingeniørvirksomheder
Entreprenørvirksomheder
Håndværksvirksomheder






Leverandører
Brancheorganisationer
Uddannelsesinstitutioner
Studerende

Foreningen vil bringe grupperne sammen og derved skabe rammerne for udvikling af processer i byggeriet
med følgende mission:
Lean Construction – DK vil arbejde for at skabe en dansk kultur for produktive byggeprojekter
Dette formål vil foreningen opfylde gennem tre værdimål:
 Vi vil være Vidensdriver inden for optimering byggeprocesser
 Vi vil være Vejvisende samarbejde med vores medlemmer
 Vi vil være Relationsskabende for aktører i byggeriet
Der er i Danmark ingen anden interesseorganisation, der arbejder på tværs af fagskel i bygge- og anlægsbranchen. Som medlem af Lean Construction – DK fås en platform, der både aktivt arbejder for, at sikre
bedre produktivitet i branchen og formidler den nyeste viden til medlemmerne. Medlemsskabet er samtidig en mulighed for at vise fremtidige samarbejdspartnere at processer og værdiskabelse tages seriøst.
Med vækst i sekretariatet og inddragelse af en deltagende medarbejderskare vil Lean Construction - DK i
strategiens løbetid arbejde for følgende vision:
Lean Construction – DK er det førende center for formidling og udvikling af gode processer i den danske
bygge- og anlægsbranche og er netværket for virksomheder, der ønsker at forbedre produktivitet og værdiskabelse.
Lean Construction – DK bestyrelse består af 11 valgte personer, 2 suppleanter og 2 studenterrepræsentanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Det tilstræbes at antallet af bestyrelsesmedlemmer fra
uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer ikke overstiger halvdelen af de siddende medlemmer
og at de øvrige bestyrelsesmedlemmer bredt repræsenterer de udførende i bygge- og anlægsbranchen.

Sekretariatets arbejde og varetagelse skal afspejle visionen om at være det førende center for formidling og
udvikling af gode processer i den danske bygge- og anlægsbranche samt netværket for virksomheder, der
ønsker at forbedre produktivitet og værdiskabelse.

Vidensdriver
Foreningen vil sikre at medlemmerne får adgang til inspiration og viden, der kan være med til at udvikle
dem i retning af mere produktive byggeprojekter. Dette vil foreningen gøre ved med tiden at fokusere på
følgende områder:





Branding og videndeling
Værktøjer
Uddannelse
Lobbyarbejde

Branding og videndeling
Foreningen vil fokusere på at videreformidle viden og værktøjer både til medlemmerne og til ikkemedlemmer. Dette gøres gennem en målrettet indsats i forhold til brug af formidlingskanaler.
Værktøjer
Lean Construction filosofiens værktøjskasse skal udbredes til både medlemmer og ikke-medlemmer, således at flere kender til de muligheder, der er for at forbedre processerne. Større kendskab giver flere muligheder for udvikling.
Uddannelse
Uddannelse er vejen til ændringer i kulturen. Derfor vil Lean Construction være en aktiv spiller inden for
udviklingen af uddannelsesmuligheder i Danmark. Foreningen vil derfor sikre uddannelse af både nye og
nuværende aktører i bygge- og anlægsbranchen.
Lobbyarbejde
De store organisationer og den politiske sektor i Danmark har stor betydning for udviklingen af byggebranchen. Derfor skal Lean Construction – DK være aktive og påvirke beslutningstagerne.

Vejvisende
Foreningen er et samlingspunkt for virksomheder med kompetencer indenfor procesudvikling. Vi ønsker i
samarbejde med vores medlemmer at være en formidler af disse kompetencer. Der ligger en uvurderlig
viden om gode processer hos Lean Construction – DKs medlemmer, som foreningen både skal formidle og
gøre synlig.

Relationsskabende
Foreningen skal sikre mulighed for at der bliver skabt relationer på tværs af brancheskel, hvilket er der den
største effekt af procesforbedringer finder sted. Dette vil foreningen gøre ved, at fokusere på følgende områder:






Arrangementer med videndeling (gå hjem møder, seminarer og lignende)
Samarbejder
Guides
Netværk

Medlemsarrangementer
Foreningen vil skabe mulighed for at mødes gennem medlemsarrangementer, der både giver mulighed for
inspiration, læring og netværk.
Samarbejder
Relationer skabes i samarbejde med andre aktører. Foreningen vil derfor hele tiden være opsøgende i forhold til samarbejde med øvrige organisationer, foreninger og lignende.
Guides
Foreningen ønsker at skabe samarbejde om udvikling af guides på tværs af brancheskel, for at fremme produktivitet i byggeprojekter.
Netværk
Foreningen ønsker at samle medlemmer på tværs af brancheskel til løbende diskussion og udvikling af
branchen.

