Online Orange belt
Een cultuur creëren waarin continu verbeteren de standaard is.
Geeft uw medewerkers het begrip om met het Lean gedachtengoed praktisch aan de slag
te gaan.

Biedt handvatten om zelf een
positieve verandering in gang
te kunnen zetten ten aanzien
van Leane werkprocessen.

Toegespitst en op maat verzorgd met verdieping op bepaalde aspecten die voor u het
verschil maken.

Ook in deze bijzondere tijd, kun je stappen zetten op weg naar een Leane organisatie. Een organisatie die flexibel en
slagvaardig is en waarin dagelijks tijd
wordt genomen om te verbeteren, voor
klanten, de organisatie en in de medewerker.
DOELGROEP
Deze leergang is bedoeld voor leidinggevenden
of high potentials werkzaam binnen organisaties die actief met lean aan het verbeteren zijn.
Interactief, in kleine groepen, praktisch en met
aandacht voor specifieke vertaling naar de
praktijk, dat zijn de kenmerken van de online
trainingen van LeanENT. Wij werken middels
direct contact met ervaren trainers, die delen
vanuit hun eigen praktijkervaring. De groepen
bestaan uit 4-6 deelnemers (uit verschillende
organisaties). Deelnemers leren zo ook van elkaar.
LEERDOELEN
Onze zeer deskundige en ervaren professionals
leiden de deelnemers naar: Kennis en begrip
van (de impact van) lean principes. Praktische
en toegankelijke kennis van continu verbeteren.

MODULE 1: Lean begrijpen
• Wat is lean? Dezelfde taal

spreken

• Grip op eigen werkprocessen
• Continu verbeteren: Wat doe

• Klantwaarde: Hoe creëer je

ik met een kwaliteitsafwijking?

klantwaarde?
• Verspillingen: herkennen van

niet-waarde toevoeging

• Next steps
• Inventarisatie keuzeonder-

• Flow: hoe bevorder ik door-

werpen Module 2

stroming in een proces

MODULE 2: Lean toepassen (verdieping
op 2 van de volgende 4 onderwerpen)
• 5S: Het creëren van een opge- • Kata verbetermethodiek:

ruimde en effectieve werkomgeving om trots op te zijn volgens 5 stappen.
• Dagstarts: grip krijgen op je

stapsgewijs dagelijks beter
worden via een gestructureerde en unieke aanpak
• Visueel management: in één

dagelijkse operatie. Kort en
effectief leren overleggen en
de voortgang van de dagelijkse operatie bespreekbaar maken.

oogopslag zien wat de voortgang is , hoe het werk gedaan
moet worden en of het afwijkt van de standaard.

De kracht van de LeanENT verbetermethodiek

LEANENT
LeanENT bestaat uit zeer enthousiaste, betrokken en bedreven consultants. Samen begeleiden wij sinds 2003 organisaties in uiteenlopende disciplines bij de implementatie van lean.
Mensen bewegen tot resultaten, dat is de kern
van ons werk.
INVESTERING
De Online Orange Belt Opleiding bestaat uit 2
online modules van 2 uur, die zowel op maat
voor uw organisatie als op open inschrijving in
ene gemixte groep plaatsvindt. De investering
bedraagt € 195,- per deelnemer, exclusief
BTW.

De LeanENT verbetermethodiek is
gebaseerd op ruim een decennium
praktijkervaring binnen diverse
branches, van overheid tot industrie. De methodiek daagt mensen
uit om inventief én continu hun
eigen werkprocessen te verbeteren middels creatieve

werkvormen met doorlooptijdverkorting als krachtige focus.
Het gevolg hiervan zijn meetbare resultaten en aantoonbaar
ander gedrag binnen alle lagen
van uw organisatie met de leidinggevende(n) als belangrijke
spil.
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