Workshop
Lean Kennismaking
Incompany

De basis van deze workshop is een simulatie waarin deelnemers in een
aantal rondes de kracht van Lean zelf ervaren. Er wordt gewerkt met een
gesimuleerd proces. Op een leuke, energieke manier worden theorie en
praktijk gecombineerd. De deelnemers ervaren dat zij alleen kunnen
verbeteren als ze samenwerken met alle spelers in het proces. De wens
van de klant staat centraal in de verbeteringen. Dit stimuleert
klantgericht gedrag.

Wat levert deze training je op?
•
•
•

Deelnemers kennen de principes van Lean en weten welke technieken hierbij
gebruikt worden
Deelnemers zijn in staat de mogelijkheden van Lean in hun eigen bedrijfsproces te
herkennen
Deelnemers zijn enthousiast over Lean

Wat gaan we doen?
Programma in hoofdlijnen
(4 uur)

De volgende onderwerpen
komen aan de orde

Simulatiespel

Waardestroomanalyse

Simulatiespel in 3 rondes. Een ronde
bestaat uit het spelen van het proces,
terugkijken op de bereikte resultaten,
toelichting van theorie en het uitvoeren
van een verbetersessie.

Waardestroom
management

5 principes

Standaardisatie

•

•

Lean principes:
klantwaarde, waardestroom, Flow,
Pull en perfectie
Houding en gedrag, Kaizen,
continu verbeteren

Houding &
gedrag

Continu
verbeteren

Kaizen

Doelgroep

Meer weten?

Deze workshop is gericht op personen met
geen of beperkte kennis en ervaring in
Lean en is geschikt om door grotere
groepen te laten volgen (8-20 personen,
meer personen mogelijk in overleg).

Neem contact met ons op via
info@leancg.nl of +31 (0)85 0655 392.

Kosten:
Prijs op aanvraag
Inclusief:
• Reis- en verblijfkosten
• Voorbereidende werkzaamheden
• Trainingsmateriaal
Exclusief kosten van eventuele zaalhuur
indien Incompany niet mogelijk is.

LCG is trots op haar klantwaardering
Deze training wordt beoordeeld met een 9,1
“De inhoud is behapbaar, helder, duidelijk uitgelegd. Jullie trainingsskills zijn van zeer hoge kwaliteit.
Jullie brengen enthousiasme, praktijkvoorbeelden, visualisatie en plezier. En kijken/luisteren heel
goed naar de behoefte van de klant.”
Nienke Hemelaar
“Kennis, diepgang, breed, maar niet breedsprakerig. Actieve werkvormen met concrete
toepassing. De positieve feedback instellingen en open houding geven een heel fijn
en veilig leerklimaat.”
Joris Kampmeijer
“Heel inspirerend, goed toepasbaar in de praktijk. Je leert echt wat! Goede afwisseling tussen theorie
en opdracht. Uitdagend.”
Janine Westra
“Duidelijke uitleg, korte blokken, mooie presentatiewijze (flips), afwisseling theorie-actief, tijdige
energizers.”
Michiel Oostveen
“Toepasbaarheid. Gebruik van visuele presentatie. Kracht van uniformiteit LCG en eigenheid van de
trainers.”
Esther Kamphuis

