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OMSCHRIJVING

Lean management 1e druk is een boek van Marcel van Assen uitgegeven bij Academic Service. ISBN
9789462200661 Talloze organisaties zijn met Lean aan de slag gegaan. Ze geven aan dat ze goed in staat
zijn het laaghangende fruit te plukken: verbeterworkshops zijn succesvol uitgevoerd, zichtbare
verspillingen geëlimineerd. En in veel gevallen hebben ze kostenbesparingen gerealiseerd terwijl ze de
klant sneller en beter kunnen helpen. Maar tegelijkertijd geven deze organisaties aan dat ze niet goed weten
hoe ze verder moeten, hoe ze de grote besparingen moeten realiseren, laat staan dat ze precies weten hoe ze
Lean moeten borgen in de organisatie. Het Handboek Lean Management helpt daarbij, het: • biedt inzicht
in de werking, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van Lean in de praktijk; • behandelt alle facetten
van Lean: van gestandaardiseerd werken tot Lean-leiderschap; • geeft op heldere wijze aan hoe je Lean
Management winnend kunt inzetten; • bevat onmisbare handvatten om Lean succesvol in te voeren in alle
soorten organisaties in alle sectoren; • biedt een praktisch overzicht van de belangrijkste concepten en
modellen voor Lean. Organisaties waarvoor doelmatigheid en doeltreffendheid van belang is, vinden in het
Handboek Lean Management alle handvatten voor het succesvol toepassen en borgen van Lean.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Lean is een bewezen managementfilosofie die klantwaarde centraal stelt. Lees hier meer over hoe u Lean
kunt inzetten binnen uw organisatie!

Lean manufacturing or lean production, ... Lean management is nowadays implemented also in non-
manufacturing processes and administrative processes.

Het elimineren van verspilling is een populaire bezigheid. Helaas kost die bezigheid veel tijd en is het
zelden effectief. Meer dan 80% van de verspillingen die je ...
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Lees verder...
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