TRAINING
PRAKTISCH LEAN
Locatie
Ede
Georganiseerd door
Bunt Groep B.V.

Voor wie?
U bent ondernemer, manager,
leidinggevende en loopt tegen één of meer
van onderstaande uitdagingen aan:
-

-

U wilt de levertijd van uw
producten/diensten verkorten;
U wilt dat het aantal
kwaliteitsproblemen minder wordt;
U wilt werken aan een betere
klanttevredenheid;
U ziet dat er van opdracht tot
oplevering vaak zaken opnieuw gedaan
moeten worden;
U wilt graag meer weten over Lean en
hoe u dat kunt toepassen.

U kunt zich inschrijven via
www.buntgroep.nl. Schrijf u snel in!
Het aantal plaatsen is beperkt.
Heeft u nog vragen en/of
opmerkingen, neem gerust contact
met ons op. Wij zijn bereikbaar via
telefoonnummer 0318-830226 of via
mailadres info@buntgroep.nl.

Van harte welkom!

Doel
Lean is een manier van kijken naar de
processen binnen uw organisatie.
Van Lean
maakt onderscheid tussen watde
waarde
koffie klaar!
oplevert voor uw klant en wat niet.
In de Training Praktisch Lean gaan we uw
bedrijfsproces in kaart brengen en
bedenken welke korte termijn
verbeteracties u kunnen helpen met
bovenstaande uitdagingen. U leert in
processen te denken en van daaruit
verbeteringen te realiseren.

Bunt Groep B.V. - Galileilaan 23D - EDE

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de training:
-

Wat is Lean en wat kunt u ermee bereiken?
Wat is het verschil tussen waarde toevoegen en verspillen?
Hoe ziet uw huidige bedrijfsproces eruit?
Waar zitten verspillingen in dit bedrijfsproces?
Welke ideeën kunt u realiseren om doorlooptijd te verkorten, minder
kwaliteitsgebreken te krijgen en hogere klanttevredenheid te bereiken?
Hoe selecteer ik de juiste verbeteringen en hoe vind ik tijd om ze uit te voeren?

Wat levert het op?
Door met een andere ‘bril’ naar uw organisatie te kijken, doet u frisse en concrete
ideeën op om verbeteringen te realiseren op het gebied van kwaliteit, efficiency,
doorlooptijd en klanttevredenheid.

Duur
2 middagen van 13.00 – 16.00 uur.
Aantal deelnemers
Minimaal 4 en maximaal 6 personen.
Investering
€ 595,- per persoon.
Dit bedrag is exclusief BTW. (inclusief koffie, thee en certificaat)

