Zet jezelf
op voorsprong

Management

Wil jij doorgroeien
als teamleider of manager?
En wil je weten hoe de Lean-filosofie je hierbij kan helpen?
Dan is deze tweedaagse training een absolute meerwaarde.
Na deze training beschik jij over de skills om een cultuur
van continu verbeteren te creëren, bestaande routines
te doorbreken en verbetertrajecten te leiden.

Vo or wie i s d e ze tra i n i n g ?

Deze training is bestemd voor teamleiders en managers die meer willen weten
over het managen van verbetertrajecten. Maar ook voor professionals die
willen doorgroeien naar managementrollen in de organisatie. In deze training
verdiep jij je niet alleen in de Lean-principes die je hiervoor nodig hebt.
Je besteedt ook veel aandacht aan leiderschap. Je leert nieuwe technieken
om jouw leiderschap te verstevigen binnen jouw organisatie.

Anke
Een praktisch toepasbare, interactieve en informele training.

Wat g a j e d o e n?

In deze training maak je uitgebreid kennis met Lean Management. Hoe koppel
je de strategie van een organisatie aan de dagelijkse operatie en hoe begeleid jij
medewerkers hierin? Na deze training weet jij hoe je medewerkers individueel en
in teamverband motiveert voor Lean. Bij Lean.nl vinden we het belangrijk dat je
meteen aan de slag kunt met de kennis. Je leert de strategie toe te passen op je
eigen dagelijkse praktijk. Na deze training ben jij de drijvende kracht achter
continu verbeteren en Lean Management.

Programma
In deze training behandel je de volgende onderwerpen:
› DAG 1:
			
			

Teamdynamiek, Verandermanagement, Visueel Leiderschap,
Visueel Team, Obeya Room, A3 methode,
Total-Toyota Production System en verschillende vormen van Kaizen.

› DAG 2:
			
			

Lean Management Beleid, Hoshin Kanri, Operations - Goals Strategy-Measures, Toyota Total Management System,
Toyota Kata en verbeterdialogen met week -en dagstart.

O p le idin gs d uur
De Lean Management training duurt twee dagen.
Je volgt de lessen van 09.00 uur - 17.00 uur.

Lo catie s & d a ta

Wij geven onze in-company trainingen door heel Nederland.
Deze Lean Management training vindt plaats op locatie:
Landgoed de Horst in Driebergen.

W at kr ijg j e ?

Bij de dagopleiding krijg je:
› Studiemateriaal
› Certificaat van deelname
› Koffie / Thee / Frisdrank en Lunch

Management

Sneller doelen bereiken
Continu verbeteren
Verhogen van de klantwaarde

a anmeld en@l e a n. nl
0 6 - 57 57 5 7 31
0 58 - 843 33 52

