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“Lean is een 
project, 

onvoldoende 
zichtbaar in de 

organisatie”

“Talent van 
medewerkers wordt 
onvoldoende benut”

“We vallen snel terug in 
oude gewoontes”

“Goed bedoelde 
verbeterideeën 

komen er niet door”

“Verbeterideeën blijven 
lokaal waardoor we 

steeds het wiel opnieuw 
uitvinden”

Herkent u dit?



Maak kennis met 
Quick	&	Easy	Kaizen,	

een methode 
ontwikkeld door 
gerenommeerde 

bedrijven met 
jarenlange ervaring 

met Lean. Laat u 
inspireren!
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Wat is een “Quick & Easy Kaizen”?
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Kai verandering

Zen goed

1. Bouwen van een cultuur waarin alle 
medewerkers actief betrokken zijn bij het 
bedenken en implementeren van 
verbeteringen. Een way of life voor alle 
medewerkers.

2. Gezamenlijk, gestructureerd uitwerken 
van concrete verbeterideeën, op de 
Gemba.

Quick & Easy
Snel en toegankelijk voor iedereen

 Focust op kleine, snelle verbeteringen

 Kan door iedereen worden toegepast 
in het dagelijkse werk

Geeft snel resultaat: motiveert en 
inspireert

 “Save a second each day”



Met een 3D-printer 
snel en 

laagdrempelig 
experimenteren 
met oplossingen
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Onveilige       
handeling zonder 
tooling

Slimme oplossing 
voorkomt risico

Medewerkers 
implementeren 
de oplossing 

zelf. 



Quick & Easy Kaizen is méér 

dan een tool. De methode 

focust op gedrag, cultuur, en 

organisatie bij het 

implementeren van continu 

verbeteren in het dagelijkse 

proces op de werkvloer.

Niet voor niets is ons motto 

‘Empower all people’

Wat maakt Quick & 
Easy Kaizen uniek?
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Quick & Easy Kaizen 

gebruikt visual 

management als een 

belangrijk principe, dit 

zorgt voor effectievere 

borging en betere 

communicatie.

Wat maakt Quick & 
Easy Kaizen uniek?
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De Quick & Easy Kaizen methode 
brengt en borgt veiligheid en continu 
verbeteren op de werkvloer!

 Laagdrempelig indienen, uitvoeren, delen en borgen van verbeteringen 

 Inspireren en motiveren door samen zichtbaar te verbeteren

 Mensen kijken bewuster naar hun dagelijkse werkplek en werkwijzes 

 Creativiteit van alle medewerkers wordt maximaal benut

 Continu verbeteren als way of life op de werkvloer; betere prestaties en veiligheid
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Maak kennis met 
Quick & Easy Kaizen

Meer informatie? Zie www.learninq.nl
Of neem contact op quickeasy@learninq.nl

Maak nu samen met een of meerdere collega’s kennis 
met het gedachtegoed van Quick & Easy Kaizen. 
Kom in contact met organisaties die ieder op hun 
eigen manier bezig zijn met Continu Verbeteren. 
Ervaar hoe deze methode werkt in de praktijk op de 
Gemba van een Japans bedrijf: Canon Production 
Printing, te Venlo. 

• Inhoud workshop: Gedurende 1 dag leert u alles 
over de Quick & Easy Kaizen methode. ‘s Middags 
gaat u direct zelf aan de slag met deze methode in de 
assemblage fabriek van Canon Production Printing. 

• Investering: 495 euro per persoon, exclusief BTW.
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