Mmmm…
Lekker werken!
werken!
Fluitend naar je werk, geen belemmeringen zien, uitdaging hebben en het gevoel dat je nuttig
bezig bent. Er zijn momenten waarop dat misschien onbereikbaar lijkt, maar lekker werken heb
je zelf in de hand! Om je op weg te helpen, heeft Kruisbestuiving een workshop ontwikkeld.
Speciaal voor dit thema zijn we een lekkere samenwerking aangegaan met restaurant “Het
Sluishuys” te Wildervank, waar de workshop plaats vindt.

DOEL van de workshop
Het doel van de workshop is dat je naar je eigen werkproces kan kijken en een bij jezelf
passende manier weet om te zorgen dat je lekkerder kan werken.
Je leert en gebruikt de LEAN principes en de voorwaarden voor een goed resultaat. Je kunt de
belemmeringen voor een gestroomlijnd proces herkennen en benoemen. Na de workshop kan
je ook je collega’s helpen en samen verbeteringen in gang zetten.
Het is ook een leuke dag met je team of afdeling, waardoor je elkaar beter leert kennen.

Hoe doen we dit?
In deze workshop krijg je inzicht in welke factoren er voor zorgen dat je lekker kunt werken.
Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken hoe je je werk kunt optimaliseren. Je leert
mogelijkheden herkennen, benoemen en veranderen samen met je collega’s.
De workshop wordt gehouden in een restaurant, waarvan de keuken en kok onderdeel vormen
van de workshop in het ochtendgedeelte. De kok zal de dubbele betekenis van het woord
“lekker” van de workshop verzorgen met een goede lunch en een uitgebreid diner.

In de middag van de workshop krijg je een nieuwe baan, waarbij je samen met je
teamgenoten je nieuwe werkproces optimaliseert. Je zult van je nieuwe baan een succes
maken!
Aan het einde van de dag maak je een plan waarin je aangeeft wat je de volgende twee
weken gaat doen om lekkerder te werken. Na ongeveer twee weken zal er onder leiding van
de cursusleider een evaluatie plaatsvinden binnen je bedrijf.
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Voor wie?
De workshop is bestemd voor teams of afdelingen die samen aan een product of proces
werken en hun werk op een positieve manier willen veranderen. Voor een optimaal resultaat is
het wenselijk dat de teamleider of manager meedoet aan de workshop.
Voor bedrijven die aan hun organisatie een positieve impuls willen geven is dit een goede
gelegenheid om die impuls van binnenuit te laten komen.
De ideale grootte van de groep is acht personen.

Tijd en kosten
De workshop bestaat uit twee onderdelen:
• een volle dag (van 9.00 tot ca 20.00 uur), inclusief lunch en diner in restaurant Het
Sluishuys te Wildervank
• een terugkomsessie van twee uur, ongeveer twee weken na de workshop. Deze
evaluatiesessie vindt bij voorkeur bij je eigen bedrijf plaats.
Voor 8 personen kost de workshop inclusief eten en drinken en evaluatiesessie € 3300,- exclusief
BTW.
De kok van het Sluishuys laat zich voor deze workshop op de
vingers kijken

Informatie en reserveren
reserveren
We plannen deze workshop graag in overleg met u. We nodigen u daarom uit om contact op
te nemen met Kruisbestuiving om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ons natuurlijk ook
bellen of mailen voor meer informatie.
Tel. 0598-785551 of e-mail: info@kruisbestuiving.nl

Wat vonden deelnemers
deelnemers top van deze workshop
- Voorbeelden van eigen situatie en herkenbaarheid
- Goed voorbeeld project
- Variatie tussen doen en luisteren
- Bepalen waardetoevoegende werkzaamheden
- Leuk: Uitstap naar andere discipline
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