Introductie Workshop LEAN
Uw vraag:
“Hoe maak ik mijn mensen op hoofdlijnen theoretisch en praktisch duidelijk wat we
onder “Lean Werken” verstaan?”
Ons antwoord: De introductie workshop van een dag.
Aanpak op hoofdlijnen
Op basis van onze ervaringen in “Lean Werken” hebben we als introductie de
volgende opzet gekozen:
In een bijeenkomst van een dag (twee dagdelen) behandelen we aan de hand van
een simulatie de basisprincipes van “Lean Werken” met onder andere:
-maken wat de klant vraagt tegen lage kosten en met hoge kwaliteit;
-verspillingen (Muda)herkennen en uitbannen;
-samenwerken zichtbaar maken (Kanban);
-verbeteren kan altijd (Kaizen);
-effectief plannen van werk met behulp van “Takt”-tijden
.
Een ander aspect dat eveneens aan bod komt is de stijl van leidinggeven die hoort
bij “Lean Werken”. Voordeel van deze aanpak is dat we en theorie en praktijk al een
impuls geven op basis waarvan mensen al direct te verbeteren situaties en
voorkomen van verspilling in het werk gaan herkennen.
Doelgroep
Alle medewerkers die meer willen weten over de principes van Lean. Voor succes is
enige homogeniteit van de groep qua opleiding en functie wenselijk, maar niet strict
noodzakelijk.
Dagprogramma
09:00 Welkom, korte inleiding
Spelronde 1 van de simulatie “Geblaro” waarin volgens “traditionele principes”
gewerkt wordt in een produktieproces.
Korte theoretische toelichting en uitwisselen ervaring.
Spelronde 2 van de simulatie waarin een aantal basisprincipes van “Lean
Werken” worden toegepast. Met name is er aandacht voor verspilling in al zijn
verschijningsvormen
Korte theoretische toelichting en uitwisseling van ervaring.
12:30 Lunchpauze
13:30 Inleiding in verbetermogelijkheden (Kaizen, Takt-tijden, Lean Plannen),
waarna deelnemers met inachtneming van de principes van “Lean Werken”
het proces van Geblaro verder naar eigen inzicht optimaliseren.
Vertaling geleerde naar de eigen situatie, theorie en discussie.
17:00 Evaluatie en afsluiting.
Budgetraming:
Bij groepen tot 14 personen:
€ 2675,= exclusief BTW
Bij groepen van meer dan 14 personen (2 trainers): € 3875,= exclusief BTW
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