Naar de bron
van Lean: Japan

Studiereis

Lean Studiereis Japan

Laat je inspireren door één van de meest fascinerende
culturen op aarde. Doorkruis het universum van Lean en
doe kennis en ervaring op die je nergens anders ter wereld
op kunt doen. Deze negendaagse Lean studiereis verandert
jouw kijk op organisaties, leiderschap en
management voorgoed.

Maak kennis met Japan

Tijdens deze Lean-studiereis ga je terug naar de wortels van de Leanfilosofie. Je bezoekt organisaties die Lean tot een kunst hebben verheven:
Toyota Factory, Nissan, Yamaha Piano, Tsjukiji Fishmarket maar ook zorgondernemingen en overheden. Van Lean Sensei’s, managers én medewerkers leer je hoe deze organisaties Lean succesvol toepassen. Daarnaast volg je
diverse workshops in het kader van het Toyota Production System (TPS).
De Japanse cultuur staat voor de passie voor superieure kwaliteit en het inspireren van klanten. Creating ‘Kando’ together noemen ze dit. Uiteraard krijg
je volop de gelegenheid om ‘Kando’ te ervaren. Zo heb je twee dagen om Tokio
te ontdekken: maak gebruik van de befaamde zwevende Yurikamometrein,
bezoek het indrukwekkende Koishikawa Korakuen Park, Tokio Tower of de
uitgaanswijk Izakaya (mét karaokebars).

O ve r de ze s tud i e re i s

Of je nu beginner of gevorderde bent: deze excursie is een meerwaarde voor iedere
Lean-liefhebber. Je kunt deze studiereis ook boeken zonder een opleiding bij ons te
volgen.
De studiereis richt zich op (toekomstige) functies zoals Lean Specialist, Lean Black
Belt, procesmanager, kwaliteitsmanager of verbetermanager.
Je doorloopt het negendaagse leertraject onder leiding van een Master Black Belt.
Aan het eind van de studiereis ontvang je een deelnamecertificaat.

Reisinformatie
Deze negendaagse studiereis is compleet verzorgd. De rechtstreekse vlucht met KLM,
het vervoer in Japan, de accommodatie en de georganiseerde activiteiten zijn bij de
prijs inbegrepen. Dit geldt ook voor het verblijf op basis van volpension en begeleiding
door een Nederlandstalige gids. Tijdens de reis verblijf je in het centrum van Nagoya
en Tokio in uitstekende hotels met ruime eenpersoonskamers. Een ideale plek om na
een drukke dag te ontspannen.

W at kr ijg j e ?
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Vlucht vanaf Schiphol
Alle hotelovernachtingen op basis van volpension
Alle georganiseerde activiteiten
Al het vervoer in Japan
Deelnamecertificaat

De kosten van deze studiereis zijn (grotendeels) aftrekbaar.
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De Lean-opleidingen van Lean.nl zijn sinds 2016 geaccrediteerd
voor het Toyota Production System (TPS). Hiermee zijn we uniek in
West-Europa. Buiten Japan zijn er slechts een handvol opleidingsinstituten die aan de standaarden en eisen van TPS voldoen.
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Naar de wortels van de Lean filosofie
Ontdek Tokyo
Ontvang een Deelnemerscertificaat

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

