
LEAN workshop
woensdag 20 november

Graag nodigen we u uit voor onze LEAN workshop
om antwoord te krijgen op de volgende vragen:
  - Eist uw klant een kortere levertijd?
  - Staat uw machine iets te vaak stil?
  - Stapelen de voorraden zich op?

PROGRAMMA:
  9.30 uur  Ontvangst bij Bystronic in Meerkerk Lean spel 
10.00 uur  SpartnerS
12.30 uur  Lunch
13.30 uur  Vertrek naar Forceertechniek Koolmees B.V.
14.15 uur  Rondleiding Koolmees, 
15.00 uur  Presentatie Antil Automatisering door
  Alessandro Corvetti / Toepassen van de lean
  principes bij Koolmees vanuit het Lean spel.
16.30 uur  Borrel en afronding

Deelname is kosteloos. Het aantal plaatsen is beperkt dus
meld u snel aan! Dit doet u door een email te sturen naar:
koolmees@spartners.nl. Vermeldt daarbij uw voor- en achter-
naam, functie en bedrijfsnaam. U mag een introducé mee
nemen. Graag ook de gegevens van deze introducé compleet
vermelden.

Graag tot ziens bij de LEAN Workshop!

Adres workshop
Bystronic Benelux BV

Duurzaamheidsring 11
4231 EX Meerkerk

Adres bedrijfsbezoek
Forceertechniek Koolmees B.V.

Gildenweg 18
3334 KC Zwijndrecht

LEAN WORKSHOP 
Vrijdag 21 september 
Duurzaamheidsfabriek  
Dordrecht  

“OM LEAN TE BEGRIJPEN, MOET JE HET ERVAREN!”  

- Eist uw klant een kortere levertijd?  
- Staat uw machine iets te vaak stil?  
- En stapelen de voorraden zich op?  

Om antwoord te krijgen op deze vragen organiseert SpartnerS op vrijdag 21 
september aanstaande wederom de SpartnerS LEAN workshop voor beslissers 
in de maakindustrie.  

Tijdens deze beproefde LEAN workshop maakt u kort en bondig kennis met de 
LEAN-principes. U ervaart zelf hoe leuk verandering kan zijn door het 
simpelweg te doen. Via het speciaal ontwikkelde simulatiespel leert u snel en 
succesvol verandering tot stand te brengen.  
 

BEDRIJFSSIMULATIE 

Het startpunt is een doorsnee productiebedrijf zoals we het allemaal kennen, 
met afdelingen zoals materiaalvoorziening, productie, planning, kwaliteit.  

U krijgt als deelnemer een rol binnen deze gesimuleerde organisatie. 
Gaandeweg leggen we samen de pijnpunten van de huidige organisatievormen 
bloot; pijnpunten die we allemaal herkennen! 

Vervolgens organiseren we hetzelfde proces, maar dan volgens de LEAN-
principes. Zo ervaart u al heel snel dat u betere resultaten krijgt door anders te 
werken. De LEAN-principes zijn praktisch, simpel, effectief en direct toe te 
passen in uw eigen praktijk 

INTERESSE? 

Meldt u dan aan voor de SpartnerS LEAN workshop. Deze vindt plaats op 
vrijdag 21 september van 08:30 tot 13:00 in de Zaal Innovare van de 
Duurzaamheidsfabriek aan de Leerparkpromenade 50 te Dordrecht. 

Deelname is kosteloos, maar na aanmelding niet vrijblijvend. Het aantal 
plaatsen is beperkt, waardoor wij verwachten dat u na aanmelding ook echt 
komt. De workshop is exclusief voor directieleden en managers die werkzaam 
zijn in de maakindustrie.  

Aanmelden doet u door een email te sturen naar: zwaan@spartners.nl. 
Vermeldt daarbij uw voor- en achternaam, functie en bedrijfsnaam.  

U mag een introducé mee nemen (uit uw eigen bedrijf of een collega 
ondernemer). Graag ook de gegevens van deze introducé compleet vermelden. 

Graag tot ziens bij de LEAN Workshop! 


