TRAINING LEAN IN DE ZORG
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.

KWALITEIT … OOK UW ZORG?
De zorgsector heeft te maken met
klanten en een externe omgeving
die steeds meer eisen stellen aan
de bedrijfsvoering. Er wordt een
uitstekende en meetbare kwaliteit
verwacht, een snellere
doorlooptijd voor patiënten en
een doelmatige uitvoering tegen
een zo scherp mogelijk prijs.
Waarschijnlijk heeft u vragen als:

Hoe ziet een training bij ons
eruit?

Hoe helpt het u in uw dagelijks
werk?

Tijdens de training Lean in de Zorg
wordt een solide basis voor Lean
Management gelegd bij de
deelnemers en krijgt men goed
zicht op de mogelijkheden die
Lean brengt voor de eigen
zorgorganisatie.

Door deze training bent u in staat
om de basisprincipes van Lean
Management toe te passen in uw
dagelijks werk. Na afloop van de
training:

 Hoe verhoog ik de kwaliteit en
de veiligheid binnen mijn
organisatie?

Aan de hand van diverse
voorbeelden uit de praktijk krijgt u
inzicht in de meest gehanteerde
Lean Six Sigma technieken en leert
u deze toe te passen op uw eigen
situatie.

 Hoe vergroot ik het resultaat
zonder concessies te doen aan
de kwaliteit?
 Waar in mijn organisatie voeg
ik daadwerkelijk waarde toe
voor mijn klant?

Ook krijgt u de mogelijkheid een
Operational Excellence selfassessment uit te zetten binnen
uw organisatie om zo snel de
juiste prioriteiten te bepalen.

MEER WETEN OF INSCHRIJVEN?
E-mail: info@accentadvies.nl of bel: 035 - 69 20 108
Voor online inschrijven ga naar: www.accentadvies.nl/inschrijven
Accent Organisatie Advies  Olmenlaan 16  1404 DG Bussum

 Herkent u de verspillingen in
uw processen
 Kunt u de vertaalslag naar uw
eigen werkomgeving maken
 Kunt u direct met een aantal
Lean technieken aan de slag in
uw organisatie
 Heeft u zicht op de ‘do’s &
don’ts’ bij een Lean
implementatie en bent u
voorbereid anderen in de
organisatie mee te krijgen
 Bent u enthousiast over Lean
Management en wilt u er direct
mee aan de slag

TRAINING LEAN IN DE ZORG
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.

Leermethode

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.

 Training in een kleine groep,
verzorgd door trainers met
ruime praktijkervaring
 Twee- of driedaagse incompany training
 Veel afwisseling van
praktische oefeningen en
theorie
 Simulatiespel om de opgedane
kennis direct in de praktijk te
ervaren
 Hand-outs, artikelen en cases
 Operational Excellence selfassessment
 Dag drie: praktijkgerichte
opdrachten op de werkvloer
Voor wie?
Deze training is speciaal ontwikkeld
voor iedereen in de zorg die de
grondbeginselen van Lean
Management wil gebruiken in zijn
of haar dagelijks werk of actief wil
deelnemen in Lean werkgroepen.
Locatie
De training wordt gegeven op een
door u gewenste locatie en
aangepast aan uw specifieke
behoeften.

Wat leert u?
 Lean principes en verspillingen
herkennen
 Waardestroomanalyse (VSM
en Makigami)
 5S (werkplekinrichting en
visualisatie)
 Flow en Kanbansystemen
 Kaizens en PDCA (plan – do –
check – act) uitvoeren
 Diverse Lean Six Sigma analyse
technieken
 Cultuur, mens en organisatie
Kosten
De kosten voor de training Lean in
de Zorg bedragen € 1.250,- p.p.
(BTW vrij) voor twee dagen en
€ 1.700,- p.p. (BTW vrij) voor drie
dagen (bij een minimale deelname
van vier personen).

