BUNT PROCESOPTIMALISATIE SPEL
LEAN SIMULATIE
Locatie
Ede
Georganiseerd door
Bunt Groep B.V.

Voor wie?
Als u in uw rol als ondernemer of leidinggevende zich afvraagt hoe u meer uit uw
organisatie kunt halen, zonder dat dit meer
vraagt:
-

Met minder voorraad en onderhanden
werk sneller leveren;
Met betere kwaliteit een beter resultaat
onder aan de streep;
Minder inspanning, meer efficiency.

Als u spelenderwijs wilt leren hoe u Lean kunt
toepassen en de effecten daarvan wilt
ondervinden.

Hoe en wat?

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!

Tijdens het Bunt Procesoptimalisatie Spel
maakt u kennis met de belangrijkste
aspecten van Lean als middel voor
Van
procesoptimalisatie.
de koffie klaar!
U gaat aan de slag met vliegtuigfabrikant
VOGEL, een producent van authentieke en
traditionele vliegtuigen voor zakelijke
reizen en sportvluchten. Deze fabriek is
verliesgevend en tijdens de simulatie gaat
u, met uw medecursisten, het bedrijf
winstgevend maken.

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

Wat u gaat leren:
-

Het (visueel) organiseren van het werk;
Het verschil tussen produceren op voorraad en produceren op order;
Het FTR (in één keer goed) principe;
De 8 verspillingen waar het bij Lean over gaat;
Verbeteren door de doorlooptijd te verkorten en onderhanden werk te
verlagen.

Wat het u oplevert:
‘Al doende leert men’ is het gezegde wat deze dag kenmerkt. Door het spel te spelen
leert u samen met collega ondernemers en leidinggevenden van en met elkaar. Een
dag van leren, spelen en netwerken.

Duur
1 dag (9.00 – 16.00 uur).
Aantal deelnemers
Minimaal 4 en maximaal 6 personen.
Investering
€ 695,- per persoon.
Dit bedrag is exclusief BTW. (inclusief lunch, koffie, thee en certificaat)

