
Nieuwe workshop Go to Gemba

Monozukuri in de praktijk
Leren door te doen!

Continu verbeteren zal voor velen geen nieuw begrip zijn. 
Hiervoor zijn inmiddels een heel arsenaal aan technieken  
en methoden beschikbaar gekomen, die bij veel bedrijven 
in meer maar ook mindere mate hun vruchten hebben  
afgeworpen. Deze workshop is een aanrader voor iedereen 
die met deze methoden werkt en de volgende stap op het 
pad van verbeteren van de effectiviteit en de productiviteit 
wil zetten en tevens een omgeving wil creëren waar ieder-
een met plezier kan werken.

In deze vierdaagse workshop behandelen we met u de  
gedachte van Monozukuri; ‘de kunst van het doen met  
aandacht.’ ’s Morgens wordt de theorie behandeld en ver-
taald naar praktische opdrachten die we ’s middags op de 
werkvloer uitwerken. U gaat de werkvloer op bij gastbedrijf 
Oskomera Group BV in Deurne, waar u praktisch aan de slag 
gaat met Monozukuri-tools en –kennis.

Veel bedrijven die bezig zijn met het invoeren 

van TPM, Six Sigma, Lean of WCM ervaren,  

alhoewel er veel energie in wordt gestoken, 

dat als een moeizaam traject. Dit komt omdat 

het Technische Systeem (5S, SMED, OEE etc.) 

niet verbonden is met het Sociale Systeem 

(Aansturing, Overtuigingen).

In deze workshop ervaart u de missing link en 

worden ideeën en methoden aangedragen om 

stappen in het verbeteren van de productivi-

teit wel ten volle te realiseren met de juiste 

aandacht voor de medewerkers: Monozukuri; 

‘de kunst van het doen met aandacht’.

De Monozukuri-filosofie, -principes en  

–verbeteraanpak richt zich op:

   Continu lerende en innoverende  

organisaties;

   Maximale klant- en medewerkers- 

tevredenheid.

De verbinding tussen het Technische en Sociale 

systeem laten we u ervaren aan de hand van:

   Value Stream Mapping en/of Makigami;

  Daily Management;

  Gestandaardiseerd werken;

   Aansturingselementen voor training en  

opleiding op de werkvloer.

De laatste middag presenteren de deelnemers 

de resultaten aan mederwerkes en manage-

ment van het gastbedrijf en vertalen we uw 

ervaringen naar uw eigen organisatie.T h e  M o n o z u k u r i  C o m p a n y

‘De kunst 

van het doen 

met aandacht’



Deze workshop is een aanrader voor productieleiders, teamleiders, kwaliteitsmanagers, changemanagers en 

ieder ander die continu verbeteren omarmd.

Wat levert deelname aan deze workshop u op?

   De mogelijkheid om de Monozukuri-principes te ervaren en er mee aan de slag te gaan in een unieke 

leeromgeving;

   Inzicht in de volgende stap op het pad van verbeteren van de efficiëntie en de productiviteit;

   Op de werkvloer van het gastbedrijf, de handen uit de mouwen te steken zodat u de Monozukuri-principes 

en –tools letterlijk en figuurlijk in uw vingers krijgt;

   Praktisch en concreet samen te werken met enthousiaste mensen uit andere branches;

   Leren door doen.

Aanvullende informatie:

   De workshop wordt gegeven voor maximaal negen deelnemers en begeleid door twee trainers/consultants.

   Uitvoering in vier dagen: 31 oktober & 1 november en 7 & 8 november 2013.

   De kosten bedragen € 3.498,- p.p. exclusief BTW (inclusief lesmateriaal en lunch). 

   Eventuele verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Aanmelden:

   Via de website: www.blomconsultancy.nl/trainingen/monozukuri-in-de-praktijk

   Telefonisch aanmelden bij Claudia Beekman tel. 0492 - 47 41 49.
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MONOZUKURI ‘De kunst van het doen met aandacht’



Ja, wij nemen graag deel aan de Monozukuri in de praktijk workshop.

  Dhr.          Mevr.

Naam:  ....................................................................................................

Functie:   .................................................... Afdeling:    .................................

Telefoon:  .................................................... E-mail:       .................................

  Dhr.          Mevr.

Naam:  ....................................................................................................

Functie:   .................................................... Afdeling:    .................................

Telefoon:  .................................................... E-mail:       .................................

Bedrijf: ....................................................................................................

Adres: ....................................................................................................

Postcode/Plaats: ....................................................................................................

Telefoon: ....................................................................................................

E-mail: ....................................................................................................

Inschrijfformulier
Monozukuri in de praktijk workshop

Aanvullende informatie:
   De workshop wordt gegeven voor maximaal negen deelnemers en begeleid door twee  

trainers/consultants.

   Uitvoering in vier dagen: 31 oktober & 1 november en 7 & 8 november 2013.

   De kosten bedragen € 3.498,- p.p. exclusief BTW (inclusief lesmateriaal en lunch). 

   Eventuele verblijfskosten zijn voor eigen rekening.
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