
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lean in de Zorg  
Management Awareness  

   

   
Duur : 

Kosten : 
Locatie : 

1/2 dag 
Op aanvraag 
In-Company 
 

   

   

 Resultaten 
• Verlaging van uw kosten door 

toename van de productiviteit 
• Verhoging van de patiënt- en 

cliënttevredenheid 
• Vermindering van de werkdruk voor 

uw medewerkers 
• Verkorting van de doorlooptijd 
• Vergroting van de behandelcapaciteit 
• Focus op verbeterdoelen in de 

organisatie, identificeren van kritische 
succesfactoren, 
verantwoordelijkheden en 
doelstellingen 

 

Doelgroep 
Deze training is bedoeld voor het 
management en middenkader binnen 
zorginstellingen  

 Introductie 
 
Om de huidige druk op de zorgbehoefte het hoofd te kunnen bieden 
moeten zorginstellingen nog beter kijken naar de interne processen en 
de effectiviteit en efficiëntie daarvan. Kosten moeten omlaag en kwaliteit 
en productiviteit moeten omhoog om klanten / patiënten nog beter te 
kunnen bedienen.  
 
Hoe pakt u dat het beste structureel en efficiënt aan? En zorgt u er 
tegelijk voor dat uw medewerkers hun werk met plezier en gemotiveerd 
blijven doen? 
 
Door middel van de invoering van de lean principes leert uw organisatie 
om met succes bedrijfsprocessen te innoveren en de kwaliteit ervan 
systematisch te verbeteren. Lean is geschikt voor profit en non-profit 
organisaties en dus ook voor zorgorganisaties. 
 
Doel is een lerende organisatie te ontwikkelen waarbij werkprocessen en 
werkmethoden continue verbeterd worden. 
 
 

Doelstellingen 
 
• Introduceren van de Lean Principes  
• Enthousiasme creëren om Lean binnen de eigen organisatie te 

introduceren 
• Uitleg van Do’s en Dont’s bij invoering Lean 
• Advies bij “Waar en Hoe begin in met Lean” 
•  

  

 
 

  



 

 
 
Inhoud 
 
Onderwerpen Lean Zorg Management Awareness 
 
Introductie in Lean Zorg 

• Wat is lean Denken? 
• Wat betekent Lean Zorg? 
• Waar is Lean begonnen? 
• Waarom Lean Zorg toepassen?    

 
Stabiliseren 

• Verspilling leren zien en verwijderen 
• Value Stream Mapping - VSM    

 
Standaardiseren 

• Flow 
• Pull Systemen en Kanban 
• Standaard Werk   

  
Simplificeren 

• Werkinhoud balanceren 
• 5S Werkplekorganisatie 
• Visueel Management & Controles    

 
Discussie 

• Vraagstukken en thema’s gericht op eigen organisatie 
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REOSS 
 
REOSS (www.reoss.nl) is een 
internationaal trainings- en 
adviesbureau met jarenlange 
internationale ervaring en expertise op het 
gebied van Operational Excellence (Lean 
Management Onze experts hebben 
ervaring in de industrie, dienstverlening, 
zorg en bouw en hebben ervaring in het 
trainen, adviseren & coachen van 
organisaties om Lean succesvol in te 
voeren. 

Referenties:  
• 140 klanten in Europa… 
• 350 “open” en “in-company” 

Operational Excellence (Lean & 
Six Sigma_ trainingen gegeven 

• 5000 mensen getraind 
• 150 succesvolle Lean projecten 

uitgevoerd 
• 15 landen 
• 50% training, 50% coaching 

 

 


