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Workshop: LEAN by KaiZen (verbetermanagement)
De schakel tussen mens en organisatie

INFO

BV&T staat voor:

Bedrijfstraject (In-Company):
Vanaf:
Programma opzet
• LEAN
• Traditioneel management vs LEAN management
• Piramide van Maslow
• Visie & Missie
• Innovatie vs KaiZen
• KaiZen werkwijze
• Heilige huisjes
• VSM/VSD & Resultaat

Resultaat
Na deze introductiecursus weet u wat LEAN by KaiZen is en wat
u als managers moet doen om uw organisatie meer succesvol te
maken. Een logisch vervolg is de cursus LEAN by KaiZen
“procesverbetering” waarin de technieken worden behandeld om
deze filosofie efficiënt en effectief toe te passen op de processen
binnen uw organisatie. De praktijk wijst uit dat organisaties die
hier mee aan de slag gingen binnen korte tijd hun
bedrijfsresultaten vaak spectaculair zagen verbeteren. En dat
geld niet alleen voor productiebedrijven maar ook voor zorg- en
dienstverlenende organisaties.
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 d.m.v.
workshops en Small Group Activities het geleerde direct in
praktijk te brengen. De inhoud van deze workshops wordt altijd
in overleg met u vastgesteld.
De prijzen zijn geldig tot 30 dagen na: 14-06-2021
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€ 3179,-- trajectkosten per groep

Deelnemerskosten:

p.p.

In-company vanaf:

1 t/m ..

Uw doelstelling:

wordt vooraf

Aantal dagen / dagdelen:

2

zichtbaar op offerte!
deelnemer(s)
besproken
(8 uren per dag)

Openinschrijving (per persoon):
Lage kosten hoog rendement, maximaal aansluiten op uw
praktijk. Nadat u zich heeft aangemeld nemen wij contact
met u op.
Kosten: €1195,- excl. BTW en dagarrangement à € 39,-.
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In de workshop vormt ~maatwerk~ steeds het uitgangspunt.
Vrijwel elke organisatie is voortdurend op zoek naar
Praktijkgerichte oefeningen, opdrachten en rollenspelen
mogelijkheden om zijn resultaten te verbeteren. Iedereen wil
vormen de basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
graag een voorsprong op zijn concurrenten hebben en houden.
match, sluiten de onderwerpen in de training direct aan bij uw
Om dat te kunnen moeten wij beter zijn dan onze concurrent,
dagelijkse praktijk. Hierdoor behaalt u meer resultaat na de
moeten wij onze prestaties verbeteren. Innovatie is daarvoor
training. U zult de omgang met de docent/trainer als zeer
een vertrouwde oplossing maar vraagt enorme investeringen in
tijd en geld. En wij hebben vaak alles, behàlve……tijd en geld! De prettig ervaren.
huidige kredietcrisis is bij uitstek dé tijd om u te richten op de
De praktijksituatie van de cursist, positie, werk- en
voordelen van deze managementmethode.
omstandigheden is medebepalend voor de inhoud van het
traject en de vormgeving van het totale traject. Stages en
LEAN by KaiZen is een filosofie die staat voor een werkwijze die
andere oriënterende trajecten of activiteiten buiten het lokaal
al menige organisatie aan een vooraanstaande positie in zijn
kunnen onderdeel zijn van de doelstelling / programma.
branche heeft geholpen. In deze cursus wordt uitgelegd wat zo
kenmerkend is voor deze aanpak en hoe u dit zelf kunt
toepassen.

