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Training 
 

Lean Awareness  

Trainingsbureau 
 

Lean Six Sigma Company 

Omvang  
 

Eén dagdeel (inclusief lunch) 

Werkvorm 
 

Klassikaal 

Aantal personen 
 

10 - 12 deelnemers 

Doelgroep 
 

Huisartsen en praktijkmanagers werkzaam in een apotheekhoudende huisartsenpraktijk, 
die bekend willen worden met de Lean methodiek. 
 

Accreditatie 
 

Accreditatiepunten worden toegekend aan huisartsen 

Afronding 
 

Deelnamecertificaat 

Kosten De kosten voor deze training bedragen € 430,00 per persoon (excl. btw) 
 

Datum 14 april 2022 
  

Tijdstip 
 

10:00 - 15:00 uur 

Locatie  Hotel van der Valk, Laveldelheide 4 te Drachten 
 

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

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

 basiskennis om de eerste stappen in uw eigen praktijk te zetten.  

 
Coaching Na afloop van onze trainingen begeleidt een ervaren Brocacef consultant u graag om uw 

kennis verder in de praktijk toe te passen. Wij hebben een speciale strippenkaart 
ontwikkeld die u kunt aanschaffen en hiervoor kunt inzetten. Meer weten? Stuur een mail 
naar consultancy@brocacef.nl    
 

 
  

mailto:consultancy@brocacef.nl
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Huiswerkopdracht Niet van toepassing 
 

Schrijf u snel in! Wilt u deelnemen aan deze training? Dan kunt u zich aanmelden via deze link. 
  

Deadline inschrijving Uw aanmelding ontvangen wij graag vóór 14 maart 2022. 

 
Annuleringsvoorwaarden Als u twintig werkdagen voor de training uw inschrijving annuleert wordt 50% van het 

inschrijfgeld in rekening gebracht. Annuleert u vijf werkdagen voor de training, dan zijn wij 

genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen. Als u verhinderd bent dan kan 

een collega zonder extra kosten uw plaats innemen.  
 
Brocacef behoudt zich het recht voor om de training te annuleren wegens onvoldoende 
deelname. Indien deze training door het coronavirus geen doorgang kan vinden, zoekt 
Brocacef naar een passende oplossing.  
 

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

 

https://brocacef.nl/nl-nl/lean-awareness-AHHA-2022
mailto:businessacademy@brocacef.nl

