LEAN SIMULATIESPELLEN
You can’t stop the waves from coming,
but you can learn how to surf

Accent Organisatie Advies heeft
een team van ervaren adviseurs
uit de praktijk. Wij helpen
organisaties om hun doelen te
realiseren. Wij doen dat op een
praktische, betrokken en
interactieve manier, met oog
voor de mens in de organisatie.

SPELENDERWIJS ONTDEKKEN
Lean Management. U heeft er vast
al eens van gehoord. Misschien
vraagt u zich af wat Lean
Management nu eigenlijk voor uw
organisatie kan betekenen? Of u
bent al overtuigd van de kracht
van Lean Management en u wilt
uw collega’s en medewerkers ook
de toegevoegde waarde van Lean
laten ervaren?

Lean - Bewustwording

Lean - Technieken

Het simulatiespel ‘Bewustwording’
bestaat uit een aantal speelrondes. Elke speelronde staat voor
een balansjaar. Doelstelling is
binnen het jaar zoveel mogelijk
rendement te behalen. Hoe? Door
de organisatie Lean te maken!

Op een gecontroleerde wijze wordt
in teams een (verbeter)proces
doorlopen. Tussen de speelrondes
door wordt uitleg gegeven over de
principes van Lean en de te
gebruiken technieken, waarna deze
worden toegepast in het simulatiespel. Hierdoor ervaren de teams
het effect van hun handelen.

Om op een snelle, leerzame –en
vooral leuke– manier te ontdekken
wat Lean Management betekent
voor een organisatie, heeft Accent
Organisatie Advies verschillende
simulatiespellen ontwikkeld:

Dit spel is een goede introductie
voor Lean Management, waarbij
de deelnemers veel verspillingen
in hun eigen organisatie zullen
herkennen. Tijdens het spelen van
het simulatiespel Bewustwording
komen alle principes van Lean,
inclusief samenwerken, aan bod.







 Duur: 3 – 4 uur
 Groepsgrootte: minimaal 8 –
maximaal 40 personen

Bewustwording
Technieken
Snelle Basis
Management Game
Lean Bordspel
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Bij dit spel ligt de nadruk op de
verschillende technieken zodat het
de deelnemers duidelijk wordt wat
Lean kan doen voor een organisatie
en welke technieken daarbij
gebruikt kunnen worden.
 Duur: 3 – 4 uur
 Groepsgrootte: minimaal 4 –
maximaal 60 personen

LEAN SIMULATIESPELLEN

Exceeding
yourself

OVER ACCENT
Wij helpen organisaties het beste uit
zichzelf te halen
Waarom is het nog niet zo eenvoudig
om altijd uw doelen te behalen?
Waar komt de ruis in uw organisatie
vandaan? Veel processen binnen
organisaties zijn complexer ingericht
dan nodig. Door het verloop van de
tijd of doordat de markt en/of
wetgeving andere eisen stellen aan
de organisatie. Wij helpen om uw
medewerkers op een andere wijze
naar de organisatie te laten kijken.

Van strategie naar uitvoering
Ons doel is uw organisatie in
beweging te krijgen naar de
toekomst die u voor ogen heeft. Met
oplossingen die werken voor de
lange termijn. Wij maken met onze
klanten de vertaalslag van strategie
naar uitvoering. Wij zorgen dat
doelen, mensen, middelen en
processen op elkaar afgestemd
worden, zodat de uitvoering de
strategie ondersteunt.
Doeners die luisteren
De adviseurs van Accent Organisatie
Advies zijn ervaren adviseurs uit de
praktijk en helpen u het beste uit uw
organisatie te halen. Wij doen dat op
een praktische, betrokken en interactieve manier.
Wij zijn doeners die luisteren. Bij
onze aanpak spelen uw medewerkers
in de organisatie een belangrijke rol
en besteden wij
aandacht aan
gedrag en cultuur.

Lean - Snelle Basis

Lean - Bordspel

Wilt u binnen een uur een
simulatiespel spelen met een grote
groep? Dan is ons simulatiespel
‘Snelle basis’ de oplossing. In korte
tijd kunt u uw medewerkers met
een aantal basis principes van Lean
laten kennis maken. In drie korte
spelrondes ervaren deelnemers wat
het effect is van onder andere flow,
pull en standaard werken.

Wilt u zelf een simulatiespel spelen
zonder onze begeleiding? Dat kan
met ons bordspel Lean
Management. Elke speler kiest zijn
bedrijf, variërend van ziekenhuis tot
fietsenfabriek. In korte rondes wordt
er door elke speler ‘geproduceerd’,
worden de Lean principes toegepast
en ervaren de spelers de
verbeteringen. Na elke ronde
worden de spelers geconfronteerd
met verspillingen, kansen of
leiderschap.

 Duur: 1 uur
 Groepsgrootte: minimaal 20
personen
Lean - Management Game
Tijdens de Management Game
vertegenwoordigt elk team een
bedrijf. De opdracht is om door het
nemen van de juiste beslissingen op
het gebied van Lean,
risicomanagement en financiën een
betere prestatie neer te zetten dan
de concurrenten.
Het spel omvat meer dan Lean
Management alleen en gaat
daardoor niet specifiek in op alle
principes en technieken van Lean
Management. Het benadrukt meer
de samenhang tussen Lean, Finance
en Risk Management. Hierdoor
onderscheidt dit spel zich van
andere Lean simulatiespellen.
 Duur: 2,5 uur
 Groepsgrootte: minimaal 12
personen

Het bordspel Lean Management is
ontwikkeld om laagdrempelig en
eenvoudig de effecten van Lean
implementaties na te bootsen.
 Duur: 2,5 – 4 uur
 Groepsgrootte: minimaal 2 –
maximaal 7 personen
 Tarieven beschikbaar op
aanvraag (onder andere
afhankelijk van de
groepsgrootte)

