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LEAN 
INTRODUCTIE
TRAINING 
Continu verbeteren en meer 
plezier door sl immer werken



Kennismaking
Smit Supply Chain Advies helpt organisaties om hun toekomstvisie te
realiseren en de klantwaarde te maximaliseren. Dit doen wij door het
inrichten en optimaliseren van strategie, bedrijfsprocessen, leiderschap
en IT.

Onze dienstverlening is gericht op lange-termijn relaties met kleine en
middelgrote organisaties (in handel, productie en/of dienstverlening), op
het gebied van bedrijfsstrategie, supply chain management en
bedrijfsopvolging. Dit realiseren wij door uit te blinken in kennis, expertise
en innovatie wat wij omzetten in praktische en duurzame oplossingen.

Slimmer en handiger werken met Lean!  
Wil jij graag actief aan de slag om jouw werk slimmer en handiger te
organiseren? En leren hoe je jouw klanten nog beter kunt helpen? Tijdens
deze training geven we je een korte introductie in het Lean
gedachtengoed.  

Lean is een manier van werken waarbij je kijkt naar wat wel en niet
waardevol is voor de klant. Dit noemen we Klantwaarde. Wat ziet de klant
als toegevoegde waarde en waarvoor is de klant dus bereid te betalen?
Alles wat geen waarde toevoegt noemen we binnen Lean Verspilling. Vaak
voeren bedrijven nog ontzettend veel overbodige stappen uit. Dit kunnen
bijvoorbeeld verspillingen zijn op het gebied van wachttijden, voorraad of
onnodig transport.  
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Prestaties

Doorlooptijd

Wat is  Lean
5S
Verspillingen
Continu verbeteren
Kaizen
Houding en gedrag bij veranderen

Wat komt er aan bod
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Klachten

Snellere 
processen 

Wat levert het op
Lean betekent dat het niet stopt na één keer kritisch kijken naar een
proces. Het is een voortdurend proces van verbeteren. Verbeteren in
kleine stapjes. Het gaat hierbij niet om harder werken, maar om slimmer
werken. Dit zorgt onder andere voor meer plezier in het werk, betere
prestaties en tevreden klanten. 

Na afloop van de training ben je op de hoogte van de basisbeginselen van
Lean en kun je de eerste stappen zetten op het gebied van continu
verbeteren. 

Verspilling reduceren en waarde maximaliseren
Het is belangrijk om de activiteiten die waarde toevoegen te behouden
en te optimaliseren. De activiteiten die geen waarde toevoegen moeten
zoveel mogelijk verwijderd worden. Dit doe je door gestructureerd en
logisch na te denken. Lean is hierdoor toepasbaar op elk niveau in een
organisatie en op elk bedrijfsproces.  

Als processen in een bedrijf Lean zijn, dan worden alle activiteiten in één
keer succesvol, dus foutloos, en zonder verspillingen uitgevoerd. En dat
niet eenmalig, maar continu!  

Lean betekent dus ook dat het niet stopt na één keer kritisch kijken naar
een proces. Het is een voortdurend proces van verbeteren. Verbeteren
in kleine stapjes. Het gaat daarbij niet om harder werken, maar om
slimmer werken. Dit zorgt onder andere voor meer plezier in het werk,
betere prestaties en tevreden klanten.

Inhoud

Tijdsduur:                              1 dag
Inhoud programma:           theorie en interactieve opdrachten
Investering:                           € 345,-  per deelnemer
                                                (groepskorting of in-company mogelijk)


