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BV&T opleiding & advies 
Cursus Lean by Kaizen Verbetermanagement

Training Informatie
Vrijwel elke organisatie is voortdurend op zoek naar
mogelijkheden om haar resultaten te verbeteren.
Iedereen wil graag een voorsprong op zijn
concurrenten hebben en houden. Om dat te kunnen
moeten wij beter zijn dan onze concurrent en moeten
wij onze prestaties verbeteren. Innovatie is daarvoor
een vertrouwde oplossing maar vraagt enorme
investeringen in tijd en geld. En wij hebben vaak alles,
behalve tijd en geld! De huidige kredietcrisis is bij
uitstek de tijd om u te richten op de voordelen van
deze managementmethode.

Lean by Kaizen is een filosofie die staat voor een
werkwijze die al menige organisatie aan een
vooraanstaande positie in zijn branche heeft geholpen.
In deze cursus wordt uitgelegd wat zo kenmerkend is
voor deze aanpak en hoe u dit zelf kunt toepassen.

Lean by Kaizen verbetermanagement en Lean by
Kaizen procesverbetering vormen samen de basis voor
het succesvol verbeteren van uw organisatie.
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.

Programma
»  lean manufacturing
»  traditioneel management versus lean management
»  de piramide van Maslow
»  visie en missie
»  innovatie versus Kaizen
»  Kaizen werkwijze
»  heilige huisjes
»  VSM-VSD en resultaten.

Resultaat
Daarbij weet u wat Lean by Kaizen is en wat u als
manager moet doen om uw organisatie succesvoller te
maken. Een logisch vervolg is de cursus Lean by Kaizen
procesverbetering waarin de technieken worden
behandeld om deze filosofie efficient en effectief toe
te passen op de processen binnen uw organisatie. De
praktijk wijst uit dat organisaties die hiermee aan de
slag gaan binnen korte tijd hun bedrijfsresultaten vaak
spectaculair zien verbeteren. Dit resultaat geldt niet
alleen voor productiebedrijven, maar ook voor zorg-
en dienstverlenende organisaties.

Maximaal resultaat
In de training Lean by Kaizen Verbetermanagement
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
Verbetermanagement 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 Verbetermanagement 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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