Kanban Workshop
Duur

1 dag van 09:30 tot 17:00 uur

Deelnemers

Maximaal 12 deelnemers

Examen

Nee

Inschrijven

Inschrijfformulier

Mogelijkheden

Incompany en open rooster

Taal

Nederlands of Engels

Waarom is deze opleiding voor mij en mijn organisatie belangrijk?
Voor u wellicht herkenbaar: er is eigenlijk net iets te veel werk waardoor het (te) druk is. Werk
komt vanuit allerlei kanten binnen en verschillende stakeholders proberen invloed uit te oefenen
voor de juiste prioriteitstelling. Als de ene golf met drukte voorbij is, dient de volgende zich alweer
aan. Tijd om goed te documenteren is er nauwelijks en er is eigenlijk te weinig tijd voor
onderhoud en verbetering aan eigen processen en techniek. De ontwikkelingen zijn nauwelijks bij
te houden en de doorlooptijd van projecten andere activiteiten is veel te lang.
Kanban helpt om grip te krijgen op werkvoorraad en werkdruk. Het helpt de capaciteit van uw
teams en organisatie af te stemmen op de vraag en een continu en duurzaam proces van
verbetering te starten. Uw organisatie verandert stap voor stap naar een organisatie die beter
presteert.
Uw organisatie maakt via deze realistische en leuke workshop kennis met de principes en
toepassingen van Kanban. Door de principes zelf te ervaren wordt het vanzelfsprekend om ze toe
te passen in de dagelijkse praktijk. Deze workshop vormt daarmee een uitstekende start of
versnelling van het gebruik van Kanban in uw organisatie.

Wat ga ik leren?
Kanban is een methode gebaseerd op lean principes om werkvoorraad en onderhanden werk
inzichtelijk te maken en te beperken door een pull-systeem te creëren. Een pull systeem zorgt ervoor
dat een klant en alle upstream activiteiten een product of dienst pas ontvangt als ze het nodig hebben.
Een pull systeem zorgt daarmee voor een balans tussen de vraag en capaciteit, waarbij het kanban
systeem de (productie)capaciteit beschermt.
Deze workshop leert de deelnemers wat kanban is, en laat zien hoe, door de toepassing van kanban
er meer grip en controle komt, de werkdruk wordt verlaagd én er een proces van continue verbetering
als vanzelf in gang wordt gezet. Dit ga je leren door een combinatie van theorie over kanban en het
spelen van een simulatiegame.

Wat moet ik al weten?
Er is geen voorkennis nodig.

Wat gaan we doen?
Een beeld zegt meer dan duizend woorden. De Kanban workshop borduurt voort op dit principe. Niet
alleen luisteren en theorie aanhoren, maar vooral de principes en het eﬀect van Kanban zelf ervaren.
Na een introductie over Kanban en de bijbehorende principes laten we deelnemers via een
simulatiegame de principes en impact ervaren. De workshop laat zien wat het eﬀect is van het limiteren
van WIP (Work in progress), het gebruik van multidisciplinaire teams en het eﬀect van het investeren
van doorvoeren van verbeteringen. De deelnemers komen tijdens de game herkenbare situaties tegen
waarbij snel duidelijk wordt wat het eﬀect van Kanban kan zijn.

Certificaat
Na afloop van de opleiding ontvangt u een door de trainer ondertekend Certificaat van deelname.

Inschrijving en kosten
Om u in te schrijven voor deze opleiding neemt u telefonisch contact met ons op of stuurt u ons een
e-mail. De kosten, data en locaties voor inschrijving van deze opleiding staan eveneens op
www.sogeti-academy.com. Deze opleiding is inclusief lunches, koffie, thee en een naslagwerk.

Contact
E-mail: academy@sogeti.com
Tel.: +31 (0)88 660 66 50
Web.: www.sogeti-academy.com

