
De stad Sint-Truiden is trots op de maakindustrie in de regio en wil de samenwerking, 
kennisdeling en ontwikkeling bevorderen. Willen deze maakbedrijven succesvol  
blijven met de razendsnelle technologische, economische en maatschappelijke evoluties 
dan moeten ze transformeren naar Smart maakbedrijven van de toekomst.  Want  
productie gaat van massa naar persoonlijk, service wordt een verdienmodel, digitaal 
is de standaard en klanten staan nog meer op de voorgrond. Precies: excelleren in de 
maakindustrie is een kunst en een kunde.  

Hiervoor gaat het Smart network Sint-Truiden met bedrijven als VCST, PUNCH, 
DRiV (Tenneco) en BOSCH hun deuren openzetten om kennis en ervaring te delen 
met de verborgen parels van maakbedrijven in de regio.  Mis deze kans niet en neem 
deel aan deze 4-daagse ervaringsgerichte Smart production masterclass! 

Leer tijdens deze samenkomsten : 

 • Hoe maken betrokken medewerkers het verschil ?
 • Waar zijn verbeteringen mogelijk en hoe begin je eraan ?
 • Hoe top kwaliteit smart zeker stellen ?
 • Hoe je productie smart organiseren met korte levertijden ?
 • Hoe kan je met digitalisering en ind.4.0 het verschil maken ?

S M A R T  M A A K B E D R I J V E N  E X C E L L E R E N  D O O R  K E N N I S  E N  S A M E N W E R K I N G



Van bedrijven wordt een pro-actieve kwaliteit  aanpak verwacht, alleen brandjes blussen is niet meer voldoende.  
Voor veel bedrijven betekent dit dat er nog flink wat werk aan de winkel is. Kwaliteitsmanagement is een uiterst 
krachtige aanpak om positief te verbeteren. “Smart People” zijn betrokken medewerkers die kennis en “Smart  
Device” inzetten om top kwaliteit te leveren In de kern gaat het over grip krijgen op risico’s , voorkoming ,  
bewustwording en verbeteren.
 
In deze module komen aan bod:

 • Inleiding in kwaliteits- en Integraal risicomanagement aanpak 
 • Technieken
  • Proces- & productaudits
  • Risicoanalyse van processen
  • Visualisatie en effectief beïnvloeden & sensibilisering 
  • Smart Devices , technologie ter ondersteuning 
  • Big data kwaliteitsbewaking 
 • Tips en trucs
 • Succesvolle praktijkvoorbeelden

Hoe KAN EEN Smart Factory werkcel top kwaliteit voor je klant zeker stellen ? 

Lean is de basis van elke automotive productiesysteem en kan ook bij elke andere sector en KMO’s het verschil  
maken. Want de klant eist steeds meer flexibiliteit ,maatwerk, snelle levertijden enz... en dat aan concurrentiele  
prijzen. Lean focust daarom op verspillingen en activiteiten die geen toegevoegde waarde hebben.  Hierbij focust 
men op betrokkenheid van de shopfloor medewerker om zo productiesystemen en kwaliteit continue te verbeteren. 

In deze module leer je hoe deze lean veranderingsmentaliteit op gang te brengen, te ondersteunen en op te volgen. 
Volgende topics komen aan bod :
 • Ontstaan van lean
 • Hoe lean implementeren 
 • Lean Tools 
 • 5S als basis voor ordelijke werkomgeving 
 • Flow & 7W Verspilling en verschillende soorten
 • Productie opvolging en Ideeën management 
 • Kaizen
  • Tips en trucs
  • Succesvolle praktijkvoorbeelden

Het lean organiseren en continue verbeteren van je productie 
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Vele uitdagingen in maakbedrijven gaan over techniek, systemen, mens en beleid. Daarom willen we ons richten 
op topics die we vanuit eenzelfde technische achtergrond snel en gericht kunnen delen en welke verder ontwikkeld 
kunnen worden tot  ….SMART competenties. 
 
Werkvorm  : 4 modules (1D/Module)

De modules bestaan uit een afgewogen combinatie van theoretische achtergronden en de praktische toepassing 
ervan. De bijeenkomsten vinden bij eén van de automotive bedrijf zelf plaatst. De lesgevers zijn experten  
volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zijn dagelijks werkzaam in hun vakgebied. Zij delen graag 
hun jarenlange kennis en inzichten aan de hand van praktijk cases. Gedurende deze modules werken we praktijk 
en ervaringsgericht. Persoonlijke ontwikkeling staat hierbij centraal, deelnemers brengen de opgedane kennis in 
praktijk en zo levert de opleiding direct resultaat op.



01/10

Module 1 @ TENNECO
Het Lean organiseren en continue 

verbeteren van je productie

Module 2 @ VCST 
Hoe kan een Smart Factory cel top 
kwaliteit voor je klant zeker stellen

05/11

15/10

Module 4 @ BOSCH 
De Industrie 4.0 Flow productie met 

daily Management & Problem Solving

27/11

Module 3 @ PUNCH
Leidinggeven & coaching  

van productieteams

In veel bedrijven groeit het besef dat mensen steeds meer de kritische factor voor het succes van een onderneming 
vormen.  De grote uitdaging is de ontwikkeling van competenties zo te organiseren, dat ze in relatie met de werk-
processen en de productiesystemen onmiddellijk bijdragen om de doelen en ambities van de organisatie waar te 
maken. het is niet een kwestie van nog meer te doen, maar wel efficiënt en slim te werken.  Van de leidinggevende 
wordt verwacht dat hij naast organiseren en plannen ook een people manager en coach van zijn medewerkers is. 
Betrokken en gemotiveerde medewerkers maken namelijk  het verschil. Deze opleiding vertaalt de principes van 
coaching en verantwoordelijke teams naar de dagelijkse situatie op de productievloer.

In deze module is er daarom aandacht voor coaching en ontwikkeling van je medewerkers.

 • Hoe medewerkers meer “betrekken” en verantwoordelijkheid geven ?
 • Teamborden : Hoe via taakgroepen kwaliteit, veiligheid, milieu, enz. beter implementeren
 • People management, “Wat verwacht je medewerker?”
 • Teamcoaching “Individu - groep – verantwoordelijke  teams”
 • Hoe omgaan met weerstand?
 • Tips en trucs
 • Succesvolle praktijkvoorbeelden “ Fluitend naar het werk”

Leidinggeven & coaching van productieteams 
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Onze bedrijven ondergaan na de automatisering nu een digitale evolutie. De fabrieken van de toekomst leveren 
klantspecifieke producten met een hoge toegevoegde waarde en hebben de wendbaarheid om vlot in te spelen op 
een snel veranderde marktvraag. Met een open geest voor nieuwe zakenmodellen zetten ‘Factories of the Future’ vol 
in op gedigitaliseerde productieprocessen. Ze maken maximaal gebruik van moderne productietechnologieën. In de 
daarbijhorende mensgerichte aanpak gaat speciale aandacht uit naar de betrokkenheid, probem solving en autono-
mie voor de medewerkers. Uiteindelijk zijn het onze medewerkers die met Ind 4.0 het verschil maken 

 In deze module komen aan bod:
 •Lean Flow productie
 •Productie Opvolging 
 •Meten is weten 
 • Welke indicatoren opvolgen 
 •De ind 4.0 medewerker ziet afwijkingen en opportuniteiten 
 •Problem Solving 
 •PDCA, pareto, A3  
 •Automatisering , Robotica en vision systems in de praktijk  
 •Inleiding tot industry 4.0. 

De Industrie 4.0 Flow productie met Daily Management & Problem Solving 
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L LLEAN LEAD

L E E R  VA N  T O P B E D R I J V E N  E N  S C H R I J F  J E  N U  I N . . . 

Zin om van “Top bedrijven” te leren en met collega maakbedrijven kennis te delen rond hoe Smart 
production je op weg kan helpen?  Dan ben jij degene die we zoeken!

Kom met gelijkgezinden 4 dagen samen en ontdek in de praktijk de nieuwste productiesystemen en  
technologieën van onze smart network experten .  

PRIJS :  
 
Helemaal gratis , mis deze unieke kans niet 
Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt in samenwerking met de stad sint-Truiden , Lean Lead ,  
SEE UHasselt, Provincie Limburg en Vlaio. Deze workshops kaderen in het EFRO/SALK project 
Innovatie-Maat. 

VOOR WIE :  
 
Productie verantwoordelijke van maakbedrijven uit de regio Haspengauw met een max van 20  
deelnemers (1p/firma)

WANNEER : 

01/10 Module 1 @ TENNECO  
15/10  Module 2 @ VCST 
05/11 Module 3 @ PUNCH 
27/11 Module 4 @ BOSCH

INSCHRIJVING :  
 
De eerste 20 maak bedrijven kunnen deelnemen aan deze 4 daagse opleiding. Schrijf je dus snel in! 
 
Aanmelden en inschrijven kan per email : gino.quenis@leanlead.be of telefonisch : 0487 474988


