Training

Lean Management Overview
2 Dagen
Wil je gelijktijdig hogere klanttevredenheid en efficiëntere processen
realiseren? Door het toepassen van Lean Management zijn
organisaties in staat beide doelen te bereiken. Door het elimineren
van activiteiten die geen waarde toevoegen voor de klant wordt de
klanttevredenheid verhoogd en worden de kosten verlaagd. Lean
Management betekent een organisatieverandering naar een cultuur
van continu verbeteren, gericht op het elimineren van verspillingen.
Wil je weten wat Lean Management voor jouw organisatie kan
betekenen? Dan is deze waardevolle training uitstekend geschikt.
Je brengt jezelf en je organisatie naar een hoger niveau.

Resultaat

Programma

• Je hebt inzicht in de belangrijkste principes van Lean
Management
• Je weet hoe je op een gestructureerde manier de klantwensen in
kaart brengt
• Je kent de acht verspillingen die zich voordoen in ieder proces
• Je kent het onderscheid tussen waarde en niet-waarde
toevoegende activiteiten
• Je kunt de waarde en niet-waarde toevoegende activiteiten in
kaart brengen door middel van een waardestroomanalyse
• Je weet op een gestructureerde wijze problemen op te lossen
door je te richten op kernoorzaken
• Je bent in staat Lean Management duurzaam te implementeren
in je organisatie
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Studiewijze
Tijdens de training staat het Lean werken centraal. Door theorie,
oefeningen en interactie in de bijeenkomsten en via de online
leeromgeving raak je thuis in de materie. De training wordt op
interactieve wijze verzorgd door een deskundige trainer met brede
ervaring in de toepassingen van de Lean-methodiek in verschillende
branches. Tussen de twee bijeenkomsten ga je in je eigen praktijk
aan de slag met een huiswerkopdracht. Bij voorkeur voer je deze – in
overleg met je leidinggevende – uit binnen je organisatie. Op de online
leeromgeving werk je samen met je medecursisten aan opdrachten
en wissel je ervaringen uit.
Heb je de gehele training gevolgd en de praktijkopdracht met een
voldoende afgerond, dan ontvang je het ICM certificaat.
Deze training is tevens onderdeel van de opleiding Post-HBO
Bedrijfskunde. Na het succesvol afronden van deze training kun je je
verder ontwikkelen en krijg je vrijstelling voor 1 module binnen deze
opleiding.

Duur, data en plaatsen
De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda, Den
Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht,
Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Training: vr 20 sep – vr 4 okt 2019

De filosofie van Lean Management
De vijf Lean-principes
Werken in een Lean-team
Continu verbeteren met teams
Fases binnen Lean Management
Waarde- & waardestroomanalyse
Communiceren over prestaties
Kaizen-workshop als techniek voor verbetering
Oplossingen voor knelpunten genereren
Borging van continu verbeteren
Praktijksituaties en -voorbeelden
Praktijkopdracht

Vervolgtraining
Lean Six Sigma Yellow Belt, Lean Six Sigma Green Belt.

Investering
De investering bedraagt € 1.195.
Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement. Alle prijzen zijn onder
voorbehoud, bekijk de website voor actuele informatie. De totale investering is excl. btw.
Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie www.icm.nl/btw.

Doelgroep
Deze training is uitstekend geschikt voor iedereen die geïnteresseerd
is in het verbeteren van processen aan de hand van de Leanmethodiek. De training is ook geschikt voor diegene die leidinggeeft
binnen een organisatie of aan een verandertraject en zijn of haar
proceskennis wil vergroten.

Studievoorbereiding
Iedere studiebijeenkomst vereist ongeveer 5 tot 7 uur studievoorbereiding. Tussen de bijeenkomsten ga je aan de slag met een
praktijkopdracht.

Training: di 19 nov – di 3 dec 2019
Training: vr 24 jan – vr 7 feb 2020
Training: di 10 mrt – di 24 mrt 2020
Training: vr 8 mei – vr 22 mei 2020
Maximale groepsgrootte: 12 personen

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/lmo

