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BV&T opleiding & advies 
Cursus Lean by Kaizen Procesverbetering

Training Informatie
Elke organisaties kent zijn eigen productieprocessen.
Voor bedrijven die tastbare goederen produceren is
dit heel duidelijk zichtbaar, maar ook zorg- en
dienstverlenende organisaties kennen processen.
Hetzelfde geldt voor afdelingen die indirect betrokken
zijn bij de productie, zorg of dienstverlening. Denk aan
de schoonmaakdienst, de receptie, de engineering, het
bedrijfsbureau, de inkoop of verkoop, de administratie
enzovoort. Binnen elk van die afdelingen en hun eigen
processen vindt verspilling plaats. Soms zijn wij ons
hiervan bewust maar vaak ook helemaal niet. Die
verspilling kan een organisatie zodanig in de weg zitten
dat er als het ware verlamming optreedt waardoor de
gestelde doelen niet bereikt worden. Deze cursus
geeft inzicht in die verspillingen en bespreekt de
technieken die je kunt toepassen om deze verspilling
te vermijden.<br/>

Lean by Kaizen (procesverbetering) is het vervolg op
de cursus Lean by Kaizen (verbetermanagement).
Samen vormen zij de basis om uw organisatie
succesvol te verbeteren. Aansluitend op deze
cursussen is het mogelijk om onder leiding van onze
ervaren expert door middel van workshops en small
group activities het geleerde direct in praktijk te
brengen. De inhoud van deze workshops wordt altijd
in overleg met u vastgesteld.

Doelgroep: 
Lean by Kaizen procesverbetering richt zich op alle
medewerk(st)ers binnen uw organisatie.<br/>

Programma

»  lean
»  Kaizen werkwijze
»  verspillingen
»  lerende organisatie
»  5S-methode
»  JIT
»  small group activities.

Resultaat
Daarbij kunnen de deelnemers de werkwijze van
Kaizen succesvol toepassen in de dagelijkse praktijk.
Ook kennen zij de 5S-methode en worden
verspillingen in de organisatie vermeden.

Maximaal resultaat
In de training Lean by Kaizen Procesverbetering vormt
~maatwerk~ steeds het uitgangspunt. Praktijkgerichte
oefeningen, opdrachten en rollenspelen vormen de
basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluit de onderwerpen in de training direct aan
bij uw dagelijkse praktijk. Hierdoor behaalt u meer
resultaat na de training. U zult de omgang met de
trainer als zeer prettig ervaren.

Voorafgaand aan deze cursus Lean by Kaizen
Procesverbetering bepalen wij met u het startniveau
door middel van een doelstellings of intake gesprek.
Ook bespreken wij het beoogde eindniveau met u.
Tevens bestaat de mogelijkheid om het niveau van een
gehele afdeling of organisatie te laten bepalen of
functieprofielen te voorzien van kenniseisen. Hiervoor
heeft BV&T een unieke gouden formule ontwikkeld.

Investering

Maatwerk:
In-Company 1 groep:
Deelnemersprijs pp:

Dag(delen) / uren per sessie:
Totaal:

Calculeer uw eigen (groeps)-training
zie www.bvtopleiding.nl

altijd
1750,-

178,-
2 / 8

1928,-

Flexibele agenda/afstemming
Flexibilteit is onontbeerlijk in onze dienstverlening aan
u. Onze trainer zal met u samenwerken om de Lean by
Kaizen Procesverbetering in te zetten hoe, wanneer en
waar u het nodig hebt. De agenda wordt bijvoorbeeld
met onze trainer persoonlijk afgestemd.
BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld:
training, gecombineerde leerontwerpen, training voor
trainers, onderzoeken (medewerker- tevredenheid)
workshops, coaching (persoonlijk of per team) en
w.v.t.t.k.

BV&T opleiding & advies

Locatie: In-Company

Telefoonnr: 088-7744333

Mail: fgboerman@bvtgroep.com

Mvrgr, Ingrid Boerman

Wenst u deze aanbieding of andere training? Mail voor meer informatie fgboerman@bvtgroep.com.
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