WORKSHOP Ervaar de mogelijkheden van LEAN
nu weer beschikbaar !
Ook al veel gehoord over LEAN, maar nog niet zelf ervaren? Kom dan nu op maandag 23 mei naar
Zeist!
LEAN werkt van buiten naar binnen. LEAN denkt vanuit het totale proces. Wat maakt het zo succesvol? Het leidt niet alleen
tot substantiële financiële resultaten. Het leidt ook tot meer enthousiasme en plezier bij de medewerkers en
vooral een grotere klanttevredenheid. Omdat het LEAN proces beantwoordt aan een fundamentele menselijke
behoefte aan het leveren van kwaliteit. En aan het leveren van een waardevolle bijdrage aan een proces.
Met LEAN zeg je
- Nee tegen suboptimalisatie
- Nee tegen verspilling
- Nee tegen denken in afdelingen en barrières
- Ja tegen continue verbetering
- Ja tegen de behoeften van de klant
Interesse in LEAN?
Tijdens deze gratis workshop:
leer je over de LEAN principes
ervaar je zélf hoe processen sneller en beter kunnen
ervaar je hoe verspilling het proces verstoort
hoe eenvoudige maatregelen snel resultaat kunnen opleveren.
en je gaat naar huis met ideeën over wat LEAN voor jouw organisatie zou kunnen betekenen.
Wanneer:      maandag 23 mei 2011
Waar:            Lokaal Victoria, Zeist (www.lokaalvictoria.nl)
Tijd:              van 14.30 uur tot 19.00 uur, inclusief een borrel en hapjes
                     (ontvangst 14.30 uur, start workshop 15.00 uur)
Inschrijven:   stuur een mailtje met je gegevens voor deze gratis workshop naar            
                     louis.brackel@co-efficientconsulting.nl
Tot de 23e !
Met vriendelijke groet,
Louis Brackel en Marco Tielemans

Louis Brackel is een gedreven coach, trainer en adviseur, en met een passie voor resultaat.
Ruime ervaring als controller, financieel manager en als procesbegeleider bij grote
prestatieverbeteringsprojecten. Hij geniet ervan om het resultaat samen met de klant daadwerkelijk te
realiseren. Hij gaat graag verbindingen aan met mensen op alle niveaus in de organisatie. Zodat zij het
beste uit zichzelf kunnen halen, en daarmee hun klanten een fantastische ervaring kunnen geven.

Met een sterke nadruk op attitude, gedrag en de bijbehorende cultuur.

Marco helpt als verbetercoach bedrijven om hun werkprocessen, doelgerichtheid, en samenwerking te
verbeteren. Hij doet de dingen waar hij energie van krijgt en dat betekent: veel afwisseling. Van werkvloer
tot management. Van verbeterteam tot heidag. Van persoonlijke coaching tot open space bijeenkomsten.
Pas op: hij is besmet met het verbetervirus. Schept een veilig klimaat. Pakt de bronoorzaak aan. Zorgt voor
slimme gedragen oplossingen. Prikkelt je om zelf verantwoordelijkheid te nemen en naar je eigen hand te zetten.´ Het geeft
hem een enorme kick als hij teams resultaten ziet halen. Echt mensenwerk.

Meer informatie? Kijk op onze website www.co-efficientconsulting.nl of stuur een mailtje naar
Louis Brackel via louis.brackel@co-efficientconsulting.nl of bel 06 51 11 65 99

