
Lean principes en methoden in een onderhoudsomgeving
Onderhoudsorganisaties staan voor de uitdaging om in steeds kortere tijd en met 
kleinere budgetten onderhoud uit te voeren. Klanten eisen steeds meer beschikbaarheid 
en betrouwbaarheid van assets en equipment en tegelijkertijd dalende kosten. Vanuit 
traditioneel perspectief lijkt dit een tegenstrijdige en onmogelijke opdracht. Voor Lean 
organisaties is dit juist een logisch uitgangspunt. 
Lean organisaties werken dagelijks aan kortere doorlooptijden, foutvrij werken, 
minimale voorraden en minder onderhanden werk. 

Onderhoudsprocessen kenmerken zich door een hoge mate van variatie en 
onvoorspelbaarheid. In tegenstelling tot de meeste Lean programma’s zijn deze 
eigenschappen juist het uitgangspunt in de Lean MRO training.
Deelnemers aan de Lean MRO training leren in drie fasen om vanuit een nieuw 
perspectief naar hun eigen werk te kijken. En ogenschijnlijke tegenstrijdige 
doelstellingen gestructureerd te realiseren. Doordat leren en uitvoeren van een 
project in de eigen organisatie parallel plaatsvindt kunnen de kosten van de training 
ruimschoots terugverdiend worden.

Lean MRO training
Lean Maintenance Repair & Overhaul
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Tussen de verschillende modules werkt de cursist aan een project in de 
eigen organisatie. Deze aanpak versterkt het leer effect en zorgt voor 
directe en daadwerkelijke resultaten in de eigen organisatie. 
De CRAFT trainer is beschikbaar als coach om te ondersteunen bij het 
uitvoeren van dit project.

De unieke Lean MRO Training
De Lean MRO training bestaat uit 4 modules verspreid over 
een periode van 3 maanden. De inhoud per module staat in 
onderstaand schema. Iedere trainingsdag zal de nieuwe kennis 
direct toegepast worden in een complexe MRO simulatie game. 
Zo leert de deelnemer de theorie direct om te zetten in actie. 

MODULE 1MODULE 1MODULE 1
2 dagen2 dagen2 dagen

MODULE 2MODULE 2MODULE 2
1 dag1 dag1 dag

MODULE 3MODULE 3MODULE 3
1 dag1 dag1 dag

MODULE 4MODULE 4MODULE 4
1 dag1 dag1 dag

! ! ! ! 
3 wk

! ! ! ! 
3 wk

! ! ! ! 
3 wk

Stabiliseren en 
continu verbeteren

Standaardiseren 
van de nieuwe werkwijze

•
Trainen van de nieuwe 

standaard middels de Job 
Intruction Method

•
Evaluatie verbeter projecten

•
Nieuwe kennis 
toepassen in de 

Lean MRO simulatie

Alles in 
1x goed

Foutvrij werken 
en Poka Yoke systemen

•
5S werkplekinrichting 
en visual management

•
Fault mode and 
effect analyse

•
Nieuwe kennis 
toepassen in de 

Lean MRO simulatie

 Introductie 
LEAN en PDCA

Lean principes:
klantwaarde, verspilling, 
fl ow, continu verbeteren

•
Standaard voor 

probleem oplossen:
8-stappen PDCA model

•
Valuestream mapping 

en procesmetingen
•

Nieuwe kennis 
toepassen in de 

Lean MRO simulatie

Creëren van
fl ow in MRO

Het verband tussen fl ow, 
doorlooptijd en 

onderhanden werk
•

De theorie of contraints
•

Load balancing, Buffer 
en input rules

•
Nieuwe kennis 
toepassen in de 

Lean MRO simulatie

Doelgroep Lean MRO Training
Management, teamleiders, voormannen, projectleiders werkzaam in onderhouds-
organisaties.

Praktische gegevens
Data: Zie agenda trainingen op www.craftlean.com.
Locatie: In overleg.
Aantal deelnemers:  Minimaal 8 en maximaal 14.

Bij 8 of meer deelnemers van hetzelfde bedrijf is incompany 
training mogelijk waarbij het programma specifi ek wordt 
afgestemd op uw organisatie.

Investering: € 3.250,- p.p. excl. BTW. 
Incompany: € 2.750,- p.p. excl. BTW.

Dit is inclusief
•  Internationaal Lean Maintenance Repair & Overhaul Certifi caat 

van de Liker Lean Academy.
•  Trainingsmaterialen in cursusmap en digitaal.
•  Koffi e en lunch arrangement.
•  Resultaten in uw eigen werkomgeving die deze investering in veelvoud 

overtreffen.

Aanmelding
Via inschrijfformulier op www.craftlean.com of telefonisch 06-40528355.

MRO aan de slag


