Arbeidsmiddelen
(mondkapjes in drukke gebieden)

Arbeidsbewegingen
(gesloten perimeter organisatie in dezelfde gebieden)

logistischbouwen.nl

(ver-) bouw activiteiten in deze drukke gebieden
Snel worden uitgangspunten bedacht.
Snel worden spatschermen en mondkapjes ingeregeld.
Snel wordt handgel voorzien
.

Snelle correctieve maatregelen
Zodat we snel vooruit kunnen.

Algemene gedragsregels
We rijden niet met vier-negen personen.
Maar met maximaal drie en spatschermen

We wassen meer onze handen als gebruikelijk

We hoesten in onze elleboog
Bij ziekte verschijnselen blijven we thuis
We maken gebruik van papieren (zak-) doekjes

We schudden géén handen

We houden 1,5 meter afstand van elkaar

Analoge werkgang

voorzie een georganiseerd logistiek proces
- voor alle arbeidsbewegingen buiten en binnen de bouwplaats
- voor alle vervoers- en hijsbewegingen.

1. Quickscan
- inzichtelijk maken beperkingen
inzichtelijk maken beïnvloeding
- basis voor elke brainstormsessie

- inzichtelijk maken wetten / criteria
- inzichtelijk maken beïnvloeding
- basis voor beheersen logistieke
aansprakelijkheden etc.

Definiëren
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Evalueren

Volgtijdelijkheid logistiek DOBE-proces

2. Workshop
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- collectieve uitgangspunten
- met mogelijkheid tot inspraak
- basis voor gestructureerd proces
Bewaken

Berekenen van een proces
Om zorg te dragen dat het werk uitvoerbaar wordt,
zijn collectieve spelregels vereist, waar alle betrokkenen
zich aan dienen te conformeren. Wij noemen dit het beleid.
Deze is vooraf gezamenlijk, met veel zorg opgesteld en wordt
continu verder geoptimaliseerd. De hoofdlijnen (routing/
parkeren/ reserveren/ bundelen etc.), kan iedereen 24/7 nalezen
en nakijken (webcam) via het communicatieportaal van het project.
Met een transparante deelbare agenda, welke partijen op
welk tijdstip, en welke plaats en volgorde, waar te vinden zijn.
Zodat we het aantal bewegingen vooraf berekenen.

2.

Beïnvloeden van taken en rollen
Vanuit deze basis worden logistieke taken en rollen
toegekend, wie waar en wanneer voor verantwoordelijk zijn.
Welke voldoen aan wettelijke kaders en plaatselijke criteria.
Zodat deze het aantal bewegingen kunnen gaan beïnvloeden.

3.

Bewijzen met gerelateerde hulpmiddelen
Uitsluitend vanuit deze basis, krijgen de operationele
hulpmiddelen een werkelijke meerwaarde om het aantal
vervoers- / hijs- en arbeids- bewegingen beheersbaar
te maken, en waar mogelijk te reduceren.
Zodat we het aantal gereduceerde bewegingen kunnen bewijzen.

Overdragen

3. Draaiboek

- centrale helpdesk/ vraagbaak
- onderhoud instructies/ draaiboek
- neutrale monitoring (bonus-malus)

1.

+

Planopmaak - & coördinatie

4. Weekly support

Op basis van 3B - Berekenen, Beïnvloeden, Bewijzen

Mogelijkheden om te starten

1. Ondersteunen
Externe specialisten inhuren
Zorg dat we voldoen aan wetgeving en richtlijnen

2. Opleiden
Intern mensen bekwamen
Zorg dat onze mensen zich bekwamen

www.timmersbouwlogistiek.nl

3. Ontwikkelen
Op maat van organisatie/ project
Zorg dat onze organisatie optimaliseert.

