
Monozukuri
Basics 
Training

Deelnamecertificaat
Deze training leidt op tot gecertificeerd 

Monozuri Basics Practitioner.

Voor wie?
Operationele medewerkers, teamleiders, 

managers, bedrijfsleiders, plantmanagers, 
productieleiders, kwaliteitsmanagers, 

Lean, WCM of TPM coördinatoren

Wanneer?
 Data in overleg.

Investering
Afhankelijk van aantal deelnemers.

Inclusief trainingsmateriaal en het boek 
“Monozukuri, doen met aandacht“.

Aanmelden
www.blomconsultancy.nl/training 

of via het inschrijfformulier

Hoe zorgt u ervoor dat de implementatie van 
Lean in uw bedrijf wél lukt?
Belangrijk is dat iedereen dezelfde taal spreekt 
en samen de schouders zet onder verbeteren, zodat 
dit doordringt tot het DNA van uw organisatie. 
Direct gevolg: duidelijke verbetering van de resultaten.

Tijdens de Monozukuri Basics Training staat het opdoen van essentiële basiskennis centraal. 
U gaat de werkwijze achter de Lean, WCM, TPM en Monozukuri filosofieën leren toepassen, 
om zowel de processen in uw bedrijf als de performance van mensen te optimaliseren. 
Via praktijkgerichte opdrachten gaat u de problemen echt aanpakken. Door samen te leren 
en oefenen in kleine groepjes, bent u na de training in staat om ook binnen uw 
eigen bedrijf succesvol te zijn. 

Werkwijze
U gaat op de eigen werkplek kijken, zien en begrijpen wat er gebeurt. 
Door de juiste vragen te leren stellen, gaat u op een andere manier 
kijken naar het proces en anders denken. Zo ontstaat een nieuwe 
standaard die de basis is voor continu verbeteren in uw organisatie.

Voorafgaand aan deze 2 x 2 daagse theorie en praktijk training, 
bepaalt u wat er op de werkplek verbeterd gaat worden. 
Tijdens de training gaat u hiermee zelfstandig aan de slag. 

Kortom een training met aandacht voor verschillende Lean 
methoden (technisch systeem), maar zeker ook voor de 
menselijke kant en effectief leiderschap (sociaal systeem).

IN COMPANY, DATA IN OVERLEG



Monozukuri Basics Training
Wilt u de productiviteit in uw bedrijf verhogen, de kwaliteit 
van uw producten verbeteren én meer werkplezier 
in uw bedrijf realiseren, tegen lagere kosten?

Dan is de Monozukuri Basics Training een mooie start. Hierbij hanteren we het principe van zelfredzaamheid 
(Harada methode): eigen motivatie en duidelijke leerdoelen vormen de basis van het leerproces. 

Waaruit bestaat deze training?
Deze 2 x 2 daagse training bestaat uit theorie én praktijk: vanuit een 
theoretische basis gaat u aan de slag met een concreet vraagstuk op de 
eigen werkplek. Direct toepassen van het geleerde in kleine groepjes, zorgt 
voor direct effect en een goede borging van de training.

• Lean, WCM, TPM,en Monozukuri in de praktijk
• Klantwaarde, 7 verliezen, 5S, SGA, daily management, visualiseren, 
 standaardiseren, flow
• Persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en de kracht van vragen stellen
• Praktijkopdracht op de eigen werkplek

U doet veel praktijkervaring op voor uw eigen functioneren én uw bedrijf en 
komt vol energie en nieuwe inspiratie terug.

Netwerk
De Monozukuri Basics Training geeft toegang tot het LinkedIn Monozukuri Basics 
Netwerk. Op deze manier blijven deelnemers met elkaar in contact, wisselen 
kennis en ervaring uit, waardoor u blijft leren leren en netwerken.

Door wie wordt de Monozukuri Basics Training gegeven?

Benieuwd? Bel of mail:
+31 (0)6 5316 4940
info@blomconsultancy.nl
www.blomconsultancy.nl

Schrijf
nu in!

 

www.blomconsultancy.nl/training
of via het inschrijfformulier

Bart de Roos helpt u anders leren zien via de lean filosofie 
en de methodes die daarbij horen. Hij zorgt ervoor dat 
iedereen dezelfde taal spreekt, zodat u samen de schouders 
zet onder verbeteren en dit doordringt tot het DNA van 
uw organisatie.


