Ondersteuning bij
‘lean procesoptimalisatie’
Kwaliteitsverbetering in het werk van leidinggevenden en medewerkers: niet als acties ad hoc maar als continu
aspect van de heersende cultuur in de organisatie. Deze managementfilosofie heet ‘lean procesoptimalisatie’.
Hoe is deze filosofie, die ontstaan is in een productieomgeving, toe te passen in het sociale domein van een
gemeente? Is het huidige tijdsgewricht met de talloze veranderingen, wel geschikt voor ‘lean procesoptimalisatie?
BMC helpt u graag bij de verbetering van uw organisatie door implementatie van lean procesoptimalisatie.
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Han Meiberg (hanmeiberg@bmc.nl) geeft u graag meer informatie.

lean procesoptimalisatie is maatwerk, volledig afgestemd op uw
wensen. Afhankelijk van de duur van het project en de inzet van
BMC-adviseurs wordt u de kostprijs geboden. Enkele voorbeelden:
een lean traject zonder opleiding € 7.000, met opleiding kost dit
traject € 11.000. Een oplossingstraject met een structurele probleemananlyse kost circa € 5.000. De beide games kosten € 1.000.

