Doel
Werknemers in de zorg, of ze nu direct met zorg bezig zijn of een meer ondersteunende
taak hebben, krijgen steeds meer te maken met activiteiten die niet direct bijdragen aan de
zorg. Om dat enigszins in de hand te houden moeten zorgorganisaties hun werk slim blijven
aanpakken. Een beproefde methode daartoe is Lean werken.
Medewerkers blijken het besluit van het management om Lean te gaan werken op heel
verschillende manieren op te vatten. Soms wordt er enthousiast op gereageerd, omdat men
de positieve effecten van nabij heeft meegemaakt. Vaak ook wordt er enigszins angstig of
zelfs cynisch gereageerd.

“We doen het altijd al zo, waarom moet het nu opeens anders?”
En dat is helemaal geen slechte vraag! De huidige manier van werken is niet zomaar tot
stand gekomen. Het was ooit waarschijnlijk de beste manier gezien de stand van zaken op
dat moment. Er is echter zoveel veranderd in en rond de zorg, dat het verstandig is om eens
opnieuw van dichtbij te kijken wat de beste manier is.
Veranderen is moeilijk, en kost energie. We laten in deze ‘proeverij’ zien dat het voor het
team en de medewerkers veel op kan leveren om de werkwijze weer eens van dichtbij te
bekijken, en dat Lean technieken kunnen helpen om het werk zo handig mogelijk aan te
pakken. We willen het team ervan overtuigen dat Lean werken al snel juist veel tijd en extra
werkplezier oplevert, met meer resultaat.

Inhoud
•
•
•
•
•

Bezwaren van de deelnemers tegen Lean werken komen aan de orde.
We bieden enige theorie, en passen die meteen toe in de praktijk.
We spelen een Lean spelletje om te ervaren wat Lean werken betekent.
We laten zien dat je met relatief weinig inspanning grote resultaten kunt bereiken.
We maken een eerste inventarisatie van waar in de praktijk de bottlenecks zitten.

Resultaat
De eerste koudwatervrees ten aanzien van Lean werken is overwonnen.

Voor wie
Teams in de zorg.

Tijdsduur
2 uur

Groepsgrootte
Maximaal 12 personen.

Investering
Het tarief voor 2 uur op locatie is € 459,- excl. 21% BTW.
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Proeven van Lean

Meer dan 12 personen? Vraag een offerte op maat aan.
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Deze prijs is inclusief materiaalkosten voor de training en exclusief 21% BTW en reiskosten
(de helft van de reistijd á € 105 per uur en € 0,45 per kilometer).

