Training Lean voor gevorderden
Doel
Om een organisatie slim en slank in te richten kan je gebruikmaken van verschillende Leaninstrumenten. Je maakt in de training kennis met verschillende instrumenten, die je kunt
inzetten op beleids- en uitvoerend niveau.

Inhoud
Tijdens deze training wordt de basis van Lean kort herhaald. Vervolgens gaan we dieper op
de materie in. Je ervaart wat Lean betekent aan de hand van een simulatiespel.
Onderwerpen die aan de orde komen:
• Korte herhaling kernprincipes, verspillingen en Kaizen
• 5S (scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en stand houden)
• Lean transformatie (beleidscyclus slim en slank inrichten)
• Je kunt je eigen praktijkproblemen hier inbrengen
• Een simulatiespel

Resultaat
•
•

•
•
•
•

Je hebt inzicht in verschillende instrumenten uit de Lean-gereedschapskist, die je
kunt toepassen in de dagelijkse praktijk en op beleidsniveau.
Je weet hoe je, samen met je team, 5S kan toepassen in je dagelijkse werk, zodat je
een schone opgeruimde omgeving hebt, waar je niet meer hoeft te zoeken, niet meer
misgrijpt, geen onnodige meters aflegt en iedereen volgens dezelfde standaard
werkt, zodat het werk zonder problemen overgenomen kan worden door een collega.
Je beleidscyclus heb je op een slimme en slanke manier ingericht. Dat bespaart je
kilometers tekst en veel tijd en moeite.
Uiteindelijk spaar je tijd en geld en lever je betere kwaliteit.
Jouw cliënt/patiënt wordt er blij van, want hij wordt beter door jou bediend.
Je ontvangt een certificaat als bewijs van deelname.

Voor wie
Je hebt de training Lean voor beginners gevolgd of op een andere wijze basiskennis vergaard
over Lean.
Deze training is zeer geschikt voor beleids- en kwaliteitsmedewerkers, managers en voor
iedereen die verder wil kijken dan de basisprincipes van Lean.

Tijdsduur
2 aaneengesloten dagdelen

Groepsgrootte
6 tot maximaal 12 personen.
Heb je binnen je eigen organisatie niet genoeg kandidaten voor deze training, dan mag je
ook collega’s uit andere organisaties uitnodigen om de training te volgen. Zolang we het
maximum van 12 personen niet overschrijden.
Meer dan 12 personen? Vraag een offerte op maat aan.
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Investering
Afhankelijk van de groepsgrootte.
Voor een groep tot 12 personen is 1 trainer nodig. De investering voor 2 aaneengesloten
dagdelen in company is dan: € 1.950 excl. BTW en reiskosten. Voor grotere groepen: vraag
een offerte aan.

Link naar blog
http://www.eenvoudinkwaliteit.nl/index.php/blog/item/eindelijk-mijn-mappen-zijn-weer-oporde
http://www.eenvoudinkwaliteit.nl/index.php/blog/item/beroepsdeformatie
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