Lean og Ledelse
I både administration og produktion

Hvad kan netværket tilbyde dig?


Et forum hvor du som leder eller leanansvarlig, kan få ny viden i forhold til at skabe effektiviseringer og
forbedringer i samarbejde med dit personale.



Indblik i andres viden og erfaringer



Inspiration ved at se hvordan andre virksomheder anvender leanværktøjer i praksis.



Livliner til råd og sparring – et netværk du kan bruge, OGSÅ mellem møderne.

Beskrivelse af gruppen:
Deltagerne er med til at sætte temaerne på gruppens møde, så vi arbejder med det som skaber størst mulig værdi
for såvel gruppen som den enkelte.

Tovholder og styregruppe:
Nextwork fungere som tovholder og mødeleder for netværksgruppen og planlægger i samarbejde med deltagerne
årets program og dagsordner.

Forventninger og leveregler:







Der er tavshedspligt i gruppen. Tillid og tryghed i en netværksgruppe er yderst vigtigt!
Vi bruger meget humor og er meget ligefrem i vores måde at være sammen på.
Vi forventer at du prioriterer møderne højt – og melder afbud hvis du skulle blive forhindret i at komme.
Det handler om respekt for hinanden – husk at afbud smitter!
Man må IKKE sende CV på venner og bekendte rundt til de andre deltagere.
Vi forventer at du vil dele din viden og erfaring – og tør sætte dig selv i spil.
Det er ikke tilladt at sælge – medmindre det foregår på købers foranledning.

Man må gerne mellem møderne stille spørgsmål til de andre gruppemedlemmer, evt. dele viden, værktøjer m.m.
Man må også spørge at andet gruppemedlem om et ekstra møde mellem de ordinære møder – på denne måde
opnår man fuldt udbytte af netværksgruppen.
Tip endelig din gruppe med relevante arrangementer – på den måde får vi ekstra viden.

Mødeform:






Velkomst kaffe og rundstykker.
Oplæg fra værtvirksomhed om deres erfaringer. Hvad har vi succes med og hvad bliver vi udfordret på.
Evt. internt eller eksternt oplæg i forhold til tema – og ud fra deltagernes ønsker.
Diskussion og inddragelse af egne erfaringer
Bordet rundt. (siden sidst – hvad er jeg optaget af? Mulighed for sparring på en konkret opgave, eller
drøftelse af hvordan kan vi bruge den viden vi har fået i oplæg)
 Næste møde og afslutning.
Møderne gennemføres på deltagernes egne virksomheder typisk fra kl. 12.00 – 16.00. Det er Værtsvirksomheden
som står for forplejningen.

Økonomi og medlemskab:
Det koster 2300 kr. + moms for et års medlemskab (4 møder)
Udmeldelse af gruppen skal ske til Susanne Lynge Hansen – Suh@nextwork.dk/40223739 senest en måned inden
kontingentets udløb.

Mødedatoer:
11. februar 2016 kl. 12.00 – 16.00
20. april 2016 kl. 12.00 – 16.00
30. august 2016 kl 12.00 – 16.00
2. november 2016 kl. 12.00 – 16.00

Forslag til emner:
Forbedringscirkler
Ledelse
Lean kultur

I Netværksgruppen er nedenstående virksomheder allerede tilmeldt:
Bl.a. Coop Danmark * EXPO-NET * Ergonomic Solutions * Claus Sørensen A/S * Rais * Nopa Nordic * JCD *
Segezha A/S * Spæncom *

