
                                                                                                                                                                                                   
 

 

Referentie: 2023-106_AHHA (dag)    

Training 
 

Lean Awareness training voor het team (opmaat)  

 
Trainingsbureau  

 
Lean Six Sigma Company 
  

Omvang   Training van 1 dag (8 uur)  
  

Werkvorm 
 

Deze training wordt op basis van uw wensen exclusief samengesteld voor uw team.  
De trainer neemt voorafgaand aan de training contact met u op.   
 

Aantal personen  Het aantal deelnemers voor deze training bedraagt minimaal 8 / maximaal 10 
  

Doelgroep 
 

Apotheekteam, die bekend willen worden met de Lean methodiek 
 

Accreditatie  Deze training is niet geaccrediteerd  
 
Afronding 
 

 
Deelnamecertificaat 

Kosten De kosten bedragen €2.750,00 per training (exclusief btw) 
De prijs is gebaseerd op een dag training van 8 uur voor maximaal 10 personen. 
De kosten voor de locatie en de cateringvoorziening zijn voor uw eigen rekening. 
  

Datum & locatie In overleg met de trainer 
 

Locatie  U verzorgt zelf een locatie naar keuze  
 

Omschrijving  Wilt uw team bekend worden met de Lean methodiek? 
 
Meld u dan aan voor de Lean Awareness training en laat uw team kennis maken met 
Lean als verbetermethodiek om ervoor te zorgen dat diensten en producten snel kunnen 
worden geleverd. Als Lean professional ben je een procesverbeteraar die de Lean 
filosofie naleeft en de verbetertools in de praktijk toepast. 
 

Doel van deze leergang Tijdens de Lean Awareness training maakt uw team kennis met Lean als 
verbetermethodiek. De aanpak is praktisch en staat dichtbij de werkvloer, waardoor het 
werk in de apotheek eenvoudiger en overzichtelijker wordt. Lean wordt in verschillende 
sectoren gebruikt en is goed toepasbaar in de apotheek, omdat het daar draait om de 
klant en diverse logistieke processen. Na de Lean Awareness training heeft uw team  
inzicht in de aard van Lean en de toepasbaarheid ervan in eigen praktijk. 
 

De volgende kennis gaat 
u opdoen 

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

• Inzicht krijgen wat klantwaarde - businesswaarde - verspillingen betekent; 

• De acht verspillingen begrijpen en herkennen;  

• Kennismaking met de veel gebruikte Lean tools zoals: VSM, root cause analyse,  
5s, verbeterborden en poka yoke; 

• Basiskennis om de eerste stappen in uw eigen praktijk te zetten.  
 

Schrijf u snel in Meld u aan via deze link 

 
Contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw regiomanager of een mail sturen 

naar businessacademy@brocacef.nl 

 

 

 

 

 

https://www.brocacef.nl/business-academy/2023/Lean-teamtraining
mailto:businessacademy@brocacef.nl

