BEDRIJFSSPECIFIEKE TRAJECTEN
vHet creëren van duurzaam Lean verbetervermogen gaat niet vanzelf. Dit is een
langdurig traject waarbij vaak de hulp van externen wordt ingeroepen. Het Lectoraat
Lean heeft hier een unieke samenwerkingsvorm voor ontwikkeld: de bedrijfsspecifieke
trajecten. Dit betekent een Lean verandertraject dat naadloos aansluit bij uw situatie
en behoefte. Uniek is dat bij het Lectoraat Lean kennisoverdracht centraal staat. In een
bedrijfsspecifiek traject werkt u intensief samen met de lector, docenten en studenten.
Wij leren u en uw medewerkers hoe u de Lean principes duurzaam in uw bedrijf kunt
toepassen. Dat betekent dus ook dat onze inbreng gedurende een traject zal afnemen.
U wordt namelijk meer en meer in staat zelf continu te verbeteren.
Neem voor meer informatie over invulling van deze trajecten contact met ons op.
SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN
Het lectoraat is geen commercieel adviesbureau. Toch zijn we genoodzaakt om kosten in
rekening te brengen voor onze activiteiten. Activiteiten ten behoeve van het Lectoraat
mogen niet uit reguliere onderwijsgelden gefinancierd worden. Wel kan samenwerking
met het Lectoraat Lean in aanmerking komen voor subsidie. Voorbeelden zijn de
vouchers van de regionale centra voor technologie (specifiek voor Gelderland). Wilt u
weten welke subsidies voor u van toepassing zijn? Neem dan contact met ons op.
MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Doreen Tolmeijer:
e-mail:

doreen.tolmeijer@han.nl

telefoon: (026) 365 81 36

.

www.han.nl/lectoraten
www.leancircle.net
www.qrm-centrum.nl

Lectoraat Lean / World Class Performance

Think Lean, act smart
Vandaag de dag hebben bedrijven, of dit nu grote of kleine bedrijven zijn, te maken
met wereldwijde concurrentie. Om succesvol te zijn moet uw bedrijf dan ook een
Worldclass performance leveren. Dit houdt in dat u niet alleen technisch goede
producten of diensten moet leveren, maar dat u dat ook heel efficiënt moet doen en
erg goed naar uw klanten moet luisteren.

LEAN ONDERWIJS: MINOR WORLD CLASS PERFORMANCE / LEAN MANAGEMENT
Voor HBO studenten die naast een vak ook willen leren hoe je producten en diensten
sneller, goedkoper en met een hogere kwaliteit naar de markt brengt, is er de minor World
Class Performance / Lean Management. Deze minor is opgezet met hulp van het Lectoraat
Lean.

Dat u om succesvol te zijn producten of diensten moet leveren met een goede prijs–
kwaliteitverhouding ligt voor de hand. De centrale vraag is: hoe doe ik dat?
Lean kan een antwoord op die vraag zijn. Uit internationaal onderzoek en publicaties
blijkt dat succesvolle bedrijven op grote schaal gebruik maken van de Leanmanagement filosofie en -methodieken.

Tijdens deze minor worden studenten ingezet in Lean-projecten bij bedrijven. In deze
projecten kunnen ze hun opgedane kennis direct toepassen in een complexe
bedrijfsomgeving. Bij het uitvoeren van het project maakt men gebruik van de theorie uit de
eerste weken van de minor en een aantal sociale vaardigheden zoals adviseren en omgaan
met cultuurveranderingen, waarop de studenten ook getraind worden. Is er binnen uw
bedrijf een interessant Lean project? Neem dan contact met ons op.

Inmiddels zijn er veel succesvolle Lean bedrijven. Bedrijven die veel meer waard zijn
dan hun concurrenten, meer marktaandeel hebben en innovatiever zijn. Hoewel Lean
zijn oorsprong voor een belangrijk deel vindt in de auto-industrie, wordt het in veel
sectoren toegepast: industrie, ziekenhuizen, verzekeraars, banken, aannemers, fast
moving consumer goods, etc.
HET HAN LECTORAAT LEAN
Sinds 2008 is binnen de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen het lectoraat Lean actief. Dit lectoraat is opgericht met steun van het
bedrijfsleven omdat veel MKB ondernemers in de regio onder druk van concurrentie
gedwongen worden voortdurend te verbeteren. Het lectoraat Lean speelt daarom een
belangrijke rol bij het ontwikkelen, verspreiden, implementeren en delen van kennis
over Lean en richt zich daarbij vooral op het MKB.
De activiteiten van het HAN Lectoraat Lean helpen en leren u en uw bedrijf Lean te
worden, te zijn en te blijven.

JAARLIJKS HAN LEAN EVENT
Ieder jaar organiseert het Lectoraat Lean in januari het HAN Lean event. Tijdens dit
goedbezochte evenement (> 300 bezoekers uit bedrijfsleven) staat het delen van kennis en
ervaringen centraal. Naast sprekers uit het bedrijfsleven presenteren ook de minor
studenten hun ervaringen die ze tijdens de minor bedrijfsopdrachten hebben opgedaan.
Bezoek aan het HAN Lean Event is kosteloos.
QUICK RESPONSE MANUFACTURING
QRM is een strategie om de reactiesnelheid en flexibiliteit van een organisatie te vergroten
door het continu verkorten van de doorlooptijden in alle aspecten van de bedrijfsactiviteiten
(productie, productontwerp, ontwikkeling e.d.). QRM geeft invulling aan een strategie van
time-based competition. Het QRM Centrum is een initiatief van de Lectoraat Lean HAN ism
de Rijksuniversiteit Groningen. Het is het eerste academische QRM centrum buiten
Amerika. Het centrum is een zusterorganisatie van het Amerikaanse QRM Centrum en heeft
daar een nauwe band mee. Het centrum organiseert QRM MasterClasses, doet onderzoekt
en voert projecten uit met studenten en docenten.

