
 

 

MEER WETEN OF INSCHRIJVEN? 
Neem dan contact met ons op, email: info@accentadvies.nl  

telefoonnummer: 035 - 69 20 108 
Direct inschrijven?  accentadvies.nl/training-lean-basis 

Accent Advies - Amalialaan 126-e - 3743 KJ Baarn 

Uw organisatie heeft te maken 
met klanten die steeds meer 
eisen. Ze verwachten een 
uitstekende kwaliteit en snelle 
levering tegen zo laag moge-
lijke kosten. Hoe krijgt u uw 
organisatie in beweging om dit 
te realiseren?  

Ons antwoord is om iedereen uit 
te dagen en te equiperen om 
anders tegen hun werk aan te 
kijken.  

‘The real voyage of discovery 
consists not in seeking new lands 
but in having new eyes’ - Marcel 
Proust.  

Tijdens de Lean Basis training 
krijgt u inzicht in hoe Lean 
Management u kan helpen bij 
het realiseren van deze 
ombuiging.  

Aan de hand van diverse voor-
beelden uit de praktijk, krijgt u 
inzicht in de meest gehanteerde 
Lean Six Sigma technieken. U 
leert gelijk deze technieken toe 
te passen op uw eigen situatie.  

U identificeert activiteiten en 
processen die geen waarde aan 
uw product of dienst voor uw 
klant toevoegen.  

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

Door ons Lean simulatiespel, 
waarin theorie en praktijk elkaar 
raken, ervaart uw hoe het voelt 
om Lean te denken en te 
werken. 

Hoe helpt het u in uw dagelijks 
werk? 

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

� Herkent u door ‘anders te 
kijken’ 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 en resultaat 
boeken 

� Heeft u zicht op de ‘do’s & 
don’ts’ bij een Lean 
implementatie 

� Bent u enthousiast over Lean 
en wilt u er direct mee aan de 
slag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

LEAN TRAININGEN 
 

Accent 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. 

 

ANDERS LEREN KIJKEN … 

Lean Basis Training 
 



 

 

Leermethode 

� Training in kleine groep, 
verzorgd door een trainer met 
ruime praktijkervaring 

� Tweedaagse 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 self-

assessment 

Wat leert u? 

� Lean principes en 
verspillingen herkennen 

� Klantwaarde analyse 
� Value Stream Mapping (VSM) 

en Makigami 
� 5S 
� Flow, Pull en Kanbans 
� Kaizens en PDCA (plan - do - 

check - act) 
� Diverse Lean Six Sigma 

analyse technieken 
� Cultuur, mens en organisatie 

Locatie 
 
De training wordt gegeven op 
onze locatie in Baarn. Ook 
verzorgen wij in-company 
trainingen, waarbij de training 
wordt aangepast aan uw 
specifieke behoeften.  

 

Voor wie? 

De Lean Basis training is voor 
iedereen die de grondbeginselen 
van Lean Management wil 
gebruiken in zijn/haar dagelijks 
werk en/of actief willen 
deelnemen in Lean werkgroepen. 
Denk bijvoorbeeld aan: productie-, 
zorg en kantoormedewerkers, 
groepsleiders en afdelings-
managers. 

Mocht u de basisprincipes van 
Lean Management al onder de 
knie hebben, dan is de Lean 
Expert training wellicht geschikt 
voor u. 

Kosten 

De kosten voor de Lean Basis 
training bedragen € 1.250,- p.p. 
(excl. btw). Inbegrepen zijn de 
training, alle studiematerialen en 
lunches. 

Volgt u zowel de Lean Basis 
training als de Lean Expert 
training, dan betaalt u € 2.250,- 
(excl. btw).  

Groepstarieven beschikbaar op 
aanvraag. 

 

 

 

 

 

 

 

LEAN BASIS TRAINING  
 

 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 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. 

Exceeding 
yourself 


