Open LeanEnt Lego Workshop halve dag variant
AGENDA

LeanENT
Lego Workshop ‘de eerste stap naar Lean’
12.30 uur
lunch
13.00 uur

aftrap
HET DOEL VAN DEZE WORKSHOP
IS OM DE DEELNEMERS:
start workshop
> op hele praktische wijze in aanraking te brengen met LEAN;
Bijna 30.000 enthousiaste
introductie 1e speeljaar Lego bedrijf
> dezelfde taal te laten spreken;
deelnemers uit Publieke sector,
1e
> te laten ervaren dat
echtspeeljaar
samenwerken het verschil maakt;
> de kracht van spelregelveranderingen te laten ervaren;

resultaat
theorie Lean 1e deel

> paradigma’s te laten doorbreken;

> te enthousiasmeren om de eigen processen te verbeteren.
OPZET

samen verbeteren
deelnemers een aantal productiejaren in een denkbeeldige
2e speeljaar
onderneming.
Tijdens de workshop “De eerste stap naar LEAN” spelen de

Industrie, Bouw en Zorg

Wereldwijd deden tot nu toe bijna 30.000 mensen
met veel enthousiasme aan de workshop mee!
Voor veel ondernemers, bestuurders en managers
was deze workshop de start van een intensief en
succesvol verbetertraject in hun organisatie.

resultaat
feedback gegeven over het achterliggende jaar. Na een korte
theorie Lean 2e deel
analyse veranderen en verbeteren de deelnemers hun
paradigma’s
onderneming en spelen
vervolgens het volgende productiejaar.
Aan het eind van elk jaar wordt middels prestatie-indicatoren

In korte tijd realiseren de deelnemers ingrijpende verbeteringen.

samen verbeteren
3e
speeljaar
treffende gelijkenis met
gerealiseerde
verbetertrajecten.

De gevolgde aanpak en de behaalde resultaten vertonen een

O.a. Scania Trucks, Koninklijke Nooteboom
Trailers, Struik & Hamerslag Yacht Interiors,
Clondalkin Group, Akzo Nobel, UPC, ABN
Amro en ruim vijftig gemeentes (waaronder
Almere, Assen, Barneveld, Berkelland, Dronten,
Groningen, Katwijk, Meppel, Rijssen-Holten,
Terneuzen, Vlaardingen en Zwolle) hebben
deze workshop ingezet om veel van hun
medewerkers te laten beleven wat LEAN is.

resultaat
evaluatie
LEAN uitstekend toepasbaar
is in zowel productie als

DE DEELNEMERS ERVAREN DAT:

> ze in korte tijd ingrijpende verbeteringen kunnen realiseren;
>

‘niet productie’ en administratieve omgevingen;
> focus op doorlooptijd enorm helpt.
17.30
uur
afsluiting
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