Leer om met meer werkplezier én tegen
lagere kosten de gast beter te bedienen.
Leer hoe je slimmer kunt werken met Lean!
Onze uitgebreide Lean training (Green Belt
IIBLC®) gaat dieper in op de theorie, de
Lean principes en Lean tools voor
verbetering. Maar er wordt ook stil gestaan
bij het toepassen van Lean en het
leidinggeven aan een succesvol Lean team.
Lean is een manier van denken en werken, die
vele bedrijven succesvol heeft gemaakt. Teams
die Lean toepassen, hebben passie voor
efficiënt werken door het elimineren van
verspilling. Hierdoor houden zij meer tijd over
om aandacht te besteden aan de gast. Dit leidt
doorgaans tot een hogere gasttevredenheid
én meer omzet.
Tijdens de training passen we de
theorie toe in simulaties en
oefeningen. Zo brengen we de
praktijk dichtbij en leren we zelf
verbeteren met Lean!

Over Lean Hospitality Partners
LHP is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in
het verbeteren van prestaties in de wereld van
Hospitality. Dit doen wij op operationele locaties,
maar
ook
in
kantooromgevingen.
Naast
verbetertrajecten verzorgen wij een scala aan
Lean trainingen. Deze zijn allen praktisch en
gericht op resultaat.
Lean Hospitality Partners is de enige partij in de
markt die haar Lean aanpak en trainingen
volledig heeft toegespitst op de Hospitality
branche. Onze trainingen zijn ontwikkeld in
samenwerking met b-lean!

Programma, kosten en inschrijving
Wat we gaan doen
 Verdiepen in de 5 Lean principes die
bedrijven succesvol maken
 Gestructureerd verbeteren met de Lean
verbetercyclus (DMAIC)
 Introductie op Lean leiderschap: hoe coach
ik mijn medewerkers?
 Toepassen in praktijk van Lean
instrumenten
 Lean games en zelf verbeteren
 Examentraining
De kosten voor deelname bedragen 995,exclusief BTW. De driedaagse training is
inhoudelijk zo samengesteld dat de deelnemer
volledig
is
voorbereid
op
het
enige
internationaal erkende Lean examen, oftewel
IIBLC®. Certificering is optioneel en de
kosten hiervoor zijn niet bij de training
inbegrepen.
Data driedaagse trainingen begin 2017
 Amsterdam op 25 januari, 8 feb én 8 maart
 Utrecht op 15 maart, 29 maart én 12 april
Inschrijven kan via onze website. Ga naar
www.leanhp.nl en klik op de link. Vragen?
Neem gerust contact met ons op en mail naar
info@leanhp.nl of bel nummer 06-20138782.
LET OP! Neem ook gerust contact met ons op voor
informatie over Yellow Belt en Black Belt trainingen.
Onze trainingen krijgen gemiddeld een 8,6, maar
kosten aanzienlijk minder dan bij andere partijen!

