DE KANSEN VAN
BOUWLOGISTIEK

WORKSHOP
TIMMERS

e traditionele opperman heeft zich ontwikkelt tot bouwlogistie ketenregisseur; hij is de
ij ondersteunt het hele bouwproces op allerlei gebied: • samenwerking • materieel • pla
PRAKTISCHE BOUWLOGISTIEK

BOUWLOGISTIEK IS MEER DAN

BOUWLOGISTIEK VAN BINNEN UIT

binnenstedelijke utiliteit, de bewegingen over de weg of de supply
chain. Bouwlogistiek is eerder een manier van werken waarbij alle
bewegingen op, van en naar de bouw op elkaar worden afgestemd.

Een goede en doordachte bouwlogistiek kan al bij de aanbesteding
de doorslag geven. Wie de bouw het snelst en met de minste
overlast kan realiseren, heeft immers direct een groot voordeel.

Aan de hand van (internationale) voorbeelden geven we inzicht in
bouwlogistiek en de mogelijkheden.

Structureel voordeel ten gevolge van een goede bouwlogistiek is
alleen te bereiken als het gedragen wordt vanuit uw hele organisatie.
Het vergt een andere denk- en werkwijze. Maar vooral ook tijd om
stap voor stap bouwlogistiek te implementeren.

Wat betekent dat voor uw organisatie op de langere termijn, maar
vooral wat heeft bouwlogistiek u direct te bieden?

WAAR LIGT UW VOORDEEL...

... EN WAAR DE VERSPILLING
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BRAINSTORMSESSIE
Bouwlogistiek is als het kloppend hart van elk bouwproject. Door
de toename het aantal partijen op de bouw, het (binnenstedelijke)
verkeer, milieu eisen en tijdsdruk moet dat hart steeds meer topsport
bedrijven. De workshop is een eerste test of uw organisatie hier op
voorbereid is.
Naar aanleiding van deze sessie met uw medewerkers ontvangt u
een verslag met daarin aanbevelingen voor verdere ontwikkeling
van bouwlogistiek in uw praktijk. Kosten: e 850,-

Timmers heeft ruim 25 jaar ervaring met kraanverhuur, speciaal transport,
machineverplaatsingen en montage. Als onafhankelijk ketenregisseur adviseren
en ondersteunen wij bedrijven bij bouwlogistieke vraagstukken.
Timmers Praktische Bouwlogistiek
Haverhof 16, 5341 ML Berghem • Dome-X, Kanaalstraat 12b, 5347 KM Oss •
Bouw Advies Instituut, Scheiweg 26, 5421 XL Gemert
www.timmersbouwlogistiek.nl • info@timmersbouwlogistiek.nl

