Lean Digital Essentials
2 dagdelen | Herkennen, implementeren en adopteren van digitaliseringsmogelijkheden

Extra klantwaarde met behulp
van digitale oplossingen
Door snelle technologische ontwikkelingen kunnen we in toenemende mate digitale
oplossingen inzetten om processen te optimaliseren. Met al deze nieuwe
mogelijkheden ontstaan er ook een hoop vragen: Hoe vinden we bijvoorbeeld de
juiste digitale oplossingen? Kunnen we beproefde verbetermethodes inzetten om
snel en effectief te profiteren van nieuwe digitale oplossingen? En welke
competenties en vaardigheden zijn er nodig om digitaliseringskansen te signaleren
en door te voeren om zo extra klantwaarde te genereren?
Deze vragen staan centraal tijdens deze Lean Digital – Essentials Training. Door Lean
als basisaanpak te gebruiken, blijkt digitaliseren van processen veel beter en sneller
mogelijk en creëer je extra klantwaarde.

Duur:
2 dagdelen

Locatie:
Klassikaal op meerdere locaties in het land

Specificaties van
de opleiding

Investering:
€ 695,- exclusief BTW

Benodigd kennisniveau:
Kennis van Lean op Yellow Belt niveau

Voor wie;
Iedereen die regelmatig bezig is met optimalisatie van – of verantwoordelijk is voor –
processen binnen organisaties. Van operationeel verantwoordelijken tot projectleiders van
verbeterprogramma’s.

Welke digitale ontwikkelingen zijn er gaande in de wereld om ons heen?

Programma

Hoe kan een combinatie tussen Lean en digitalisering voor additionele klantwaarde zorgen?

Wat zijn daarvoor de succesfactoren en hoe kun je het beste digitale oplossingen
identificeren, selecteren, implementeren en adopteren?
Opleidingen bij UPD zijn volledig gericht
praktijkgericht. Wij zorgen dat je na de opleiding
alle kennis en vaardigheden hebt om direct de
resultaten binnen jouw werkomgeving te
verbeteren.
Dat is tijdens deze Lean Digital Essentials
Training niet anders. We helpen je om het Lean
Digital Capabilities Model direct in de praktijk te
brengen binnen jouw organisatie.

Toelichting op twee geselecteerde digitale oplossingen te weten: RPA en Advanced Analytics
en de combinatie van die twee.

Verdieping op het identificeren van oplossingen door middel van VSM-Digital.

Verdieping op het “selecteren en implementeren” van digitale oplossingen.

Het belang van een passende “adopteren”-cultuur voor Lean Digital.

Verdieping op het “adopteren” van digitalisering door medewerkers.

Wat onze cursisten
over ons zeggen

Hij wist van de hoed en de rand. Hij bracht
de lesstof tot leven, met mooie
voorbeelden van manieren waarop je het
kunt tegenkomen in de praktijk.
CEDEO onderzoek | 2020

“De docenten zijn ófwel de
grondleggers, ófwel ze geven
onderwijs aan de universiteit
ófwel ze hebben een enorme
berg ervaring.”

CEDEO onderzoek | 2020

Wanneer ga jij beginnen?
De Lean Digital Essentials training start meerdere keren per jaar.

Heb je nog vragen? Onze opleidingsadviseurs zitten voor je klaar!

Bekijk de website voor de meest actuele startdata.
Wil je eerst nog even met je werkgever overleggen over deze
opleiding? Neem dan vast een optie. Dat verplicht je tot niets
maar voorkomt de teleurstelling als er straks geen plek meer is.

Startdata bekijken

T: 020 – 345 3015
E: inschrijven@upd.nl
W: www.upd.nl
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