LEAN Verbeeten
Vogelvlucht

Samen Leren, Samen Vernieuwen!

Vogelvlucht
Wil jij in een paar uur meer te weten komen over lean? Dat kan tijdens onze Lean
Vogelvlucht workshop. Op een interactieve manier maak je kennis met de basisprincipes
van lean als bedrijfsfilosofie. Door middel van een simulatiespel en voorbeelden uit de
praktijk leer je wat lean voor jou kan betekenen. We staan stil bij wie jouw klant is en
hoe je te weten kan komen wat waarde is voor jouw klant. Ook leer je hoe je
verspillingen kan herkennen in je eigen werkzaamheden.
De kracht van simulatie geeft je energie en een andere kijk op processen in je huidige
werk. Leren door te doen!

Duur en studiebelasting
De Lean Vogelvlucht duurt 2 uur tot maximaal een heel dagdeel. Er is geen
studiebelasting van toepassing.

Doelstellingen
•

Bekendheid met de vijf basisprincipes van lean

•

Herkennen van de acht verspillingen in de eigen werkomgeving en handvatten
om deze te elimineren of te reduceren

Doelgroep
De doelgroep van de Lean Verbeeten Vogelvlucht zijn mensen die interesse hebben om
meer te leren over lean management. Met de Lean Vogelvlucht maak je kennis met de
basis van lean.

Accreditatie
Lean Instituut @ Verbeeten is CRKBO geaccrediteerd. Daarom zijn de kosten van de
opleiding vrijgesteld van BTW.

Kosten
De Lean Verbeeten Vogelvlucht training wordt verzorgd door twee trainers per groep,
met een maximale groepsgrootte van 12 deelnemers. Per lichting, in-company, kost de

opleiding € 1.500,- per groep. Dit is inclusief: voorbereiding, reiskosten,
cursusmaterialen.

Mogelijkheden
De Lean Vogelvlucht kan incompany, bij Lean Instituut @ Verbeeten of op een externe
locatie worden gegeven. Wil je net wat meer kennis opdoen? Dan is er ook een
tweedaagse Lean Verbeeten Yellow Belt opleiding, een vijfdaagse Lean Verbeeten Green
Belt opleiding beschikbaar of een en een Lean Leiderschap opleiding voor
leidinggevenden beschikbaar!

Contactinformatie
Wilt u meer informatie of een vrijblijvend verdere mogelijkheden verkennen? Neem dan
contact op via telefoon: 013-5947671 of via de mail: infolean@bvi.nl.

