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Training  Lean Practitioner  

Trainingsbureau  Lean Six Sigma Company 

Omvang   Eén training van drie dagen 

Werkvorm 
 

Klassikaal 

Aantal personen  10 - 12 deelnemers 

Voor wie 
 

Apothekers en farmaceutische managers werkzaam in een openbare apotheek,  
die zich verder willen verdiepen in de Lean methodiek. 
 

Accreditatie  18 KNMP accreditatiepunt voor apothekers  

Afronding 
 

De training Lean Practitioner wordt afgesloten met een examen (open-boek) aan het  
eind van dag drie. Het examen wordt digitaal afgenomen. Hiervoor heeft u een laptop  
of tablet nodig. 
 

Kosten € 1.510,00 per persoon (exclusief btw) 
 

Data De driedaagse training wordt georganiseerd op de volgende data: 
 

• Woensdag 6 september 2023  

• Donderdag 7 september 2023 

• Donderdag 5 oktober 2023 
 

Tijdstip 
 

09:00 - 17:00 uur 

Locatie Distributiecentrum van Brocacef, Maroastraat 43 te Amsterdam  
 

Omschrijving nascholing Heeft u de ambitie om, met behulp van de Lean technieken, processen te verbeteren 
binnen uw praktijk? Dan is de Lean Practitioner een passende training voor u. U leert  
de belangrijkste Lean principes en verbetermethodieken toe te passen in uw praktijk.  
In deze training wordt ook aandacht besteed aan verandermanagement.  

Doel van deze leergang Tijdens een training van drie dagen gaan we dieper in op de methodiek. Daarbij maken 
wij gebruik van een game. Het is leuk en leerzaam om de geleerde theorie op die manier 
toe te passen. Daarnaast worden de Lean tools behandeld en gaat u aan de slag met 
een verbeterproject voor uw eigen praktijk. Dit verbeterproject kan na de training worden 
afgerond met de mogelijkheid van praktijkbegeleiding door een ervaren consultant van 
Brocacef. 
 

De volgende kennis gaat 
u opdoen 

• Basis van Lean begrijpen: wat is het wel, wat is het niet; 

• Begrijpen wat het verschil is tussen Lean en Six Sigma; 

• Bottleneck theorie begrijpen zodat u kunt kijken wat als eerste verbeterd kunt 
worden; 

• Inzicht krijgen wat klantwaarde - businesswaarde - verspillingen betekent; 

• De acht verspillingen begrijpen, herkennen en actie ondernemen;  

• Inzicht in de veel gebruikte Lean tools en de belangrijkste tools kunnen toepassen; 

• Het principe van Flow begrijpen en kunnen toepassen; 

• Het principe van Push en Pull begrijpen;  

• Het principe van Little’s law begrijpen; 

• De theorie van het maken van een A3 begrijpen en toepassen op uw eigen 
probleem; 

• Basiskennis over change management 
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Coaching Na afloop van de training begeleidt een ervaren Brocacef consultant u graag om uw 
kennis verder in de praktijk toe te passen.  
 

Huiswerkopdracht Op dag twee krijgt u een huiswerkopdracht mee naar huis om aan de hand van de A3 
methode een eigen verbeterproject te starten. De inspanning zal een halve tot één dag 
zijn.  
 

Schrijf u snel in! Meld u aan via deze link 
  

Contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw regiomanager of een 
e-mail sturen naar businessacademy@brocacef.nl 
 

 
 
  

https://www.brocacef.nl/business-academy/2023/lean-practitioner-apo
mailto:businessacademy@brocacef.nl

