
 
M O N O Z U K U R I

Doen met 
aandacht 
voor duurzame 
resultaatsverbetering  

Verbinding door 
samen continu te 
verbeteren

Medewerker 
Waarde Stroom

Product Waarde 
Stroom

M O N O Z U K U R I  D N A

Het maken van excellente producten 
door excellente medewerkers

E X C E L L E R E N  D O O R  M O N O Z U K U R I 

Focus op tevreden klanten 
én tevreden medewerkers

Monozukuri bestaat uit twee woorden: Mono is product en Zukuri is 
maken. Deze methode komt uit Japan en is een overkoepeling van 
Lean, World Class Manufactoring, Six-Sigma, Operational Excellence, 
Continues Improvement en TPM. 

Aan de hand van praktijk cases leggen we uit hoe u mislukking kunt 
voorkomen en successen kunt beleven. U leert om continu en elke dag 
stappen te nemen om uw processen te verbeteren en de implementatie 
kracht van uw mensen te vergroten. Hoe u teams op de werkvloer 
begeleidt en aanstuurt om aan de slag te gaan met het  
verminderen van verliezen. Ook krijgt u inzicht in hoe u als  
manager en leider medewerkers kunt betrekken door ze écht  
aandacht te geven (ontwikkelen) en zichtbaar te zijn op de  
werkvloer (Gemba). Bovendien biedt deze training een  
unieke kans om mensen van andere bedrijven te leren  
kennen, met hen kennis en ervaring te delen en samen  
te bouwen aan een netwerk van World Class Managers. 

Onderdelen van de training: 
   De basis van WCM, TPM, Lean en Monozukuri 
   Verandermanagement 
   Coachende rol van de manager, leiderschap en de  

      kracht van vragen stellen 
   Mislukkingen voorkomen & succes verzekeren    

 
Leer de trainers kennen: 

Bram van ’t Hoff 
 
 
Martin Arends 

 

 

 

Monozukuri  
Advanced Training 

L E R E N   I N   D E   P R A K T I J K 

Wanneer is de workshop? 
De training is drie keer twee dagen: 

8 en 9 maart 2023 
29 en 30 maart 2023 

19 en 20 april 2023 
 

Voor wie? 
Voor iedereen die te maken heeft met  

intensieve verandertrajecten: directeuren, 
bedrijfsleiders, managementteamleden, 

plantmanagers, productieleiders, 
kwaliteitsmanagers, Lean – of TPM coördinatoren. 

 
Locatie 

Bij drie verschillende gastbedrijven. 
Informatie volgt 

 
 

Investering 
€ 3.500,- excl. btw per persoon. 

 

Geïnteresseerd of vragen? 

Contact ons via: 

+31 (0)6 53 16 49 40 

info@blomconsultancy.nl 

www.blomconsultancy.nl 

Wilt u de productiviteit in uw bedrijf structureel verhogen, de kwaliteit van 
uw producten verbeteren én meer werkplezier in uw bedrijf realiseren, 
tegen lagere kosten? Hoe zorgt u ervoor dat de implementatie van Lean of 
TPM in uw bedrijf wél lukt? Dat staat centraal in deze Monozukuri 
Advanced Training.  


