
KENNISMIDDAG - LEAN VERPAKKINGSPROCES
Kosten besparen en minder verspillen

DOELSTELLING

Realisatie van een lean verpakkingsproces. De kennismiddag heeft als 
doel om u maximaal inzicht te verschaffen in de mogelijkheden voor het 
optimaliseren – en daarmee het reduceren van de kosten – van het ver-
pakkingsproces in uw warehouse. U vergaart kennis en inzicht in lean, 
het continu verbeteren van het verpakkingsproces. U krijgt antwoord op 
vragen over het waarom van continu verbeteren, hoe dit aan te pakken 
en in de processen te borgen, hoe een gezamenlijk einddoel te bepalen 
en waarom het loslaten van vastgeroeste patronen noodzakelijk is.

VRAAGSTELLING

Hoe kunt u kosten besparen door de orderpicktijd te verkorten, het ver-
pakkingsproces te automatiseren of het verpakkingstype te wijzigen?

7 NOVEMBER te Herkenbosch (bij Roermond)
12.00 – 18.00 uur  

LOCATIE de Herkenbosche
www.deherkenbosche.nl  

KOSTEN
€ 295,00 incl. lunch en borrel

De kennismiddag van 7 november richt zich op de fase in het warehouse 
management waar vaak nog weinig inzicht in bestaat. Specifiek: het 
orderpicken, het kiezen en produceren van de verpakking, de controle, 
het labelen van de verpakking met bijsluiter, het inladen en het interne 
en externe transport. 

 PROGRAMMA

• Introductie: tijdens de uitgebreide lunch kunt u kennismaken met de
groep

• Presentatie over lean in het verpakkingsproces door Lydia van den
Bogaard, TPS Coördinator Toyota Material Handling, dé bakermat
van lean

• Presentatie Ranpak over opvulmaterialen en verpakkingen op maat –
een schijnbare tegenstelling

• Praktijkopdracht: het inzichtelijk maken van kostenbesparingen in het
verpakkingsproces met lean

• Praktijkcase met optimalisatiemogelijkheden: wie gingen u voor en
met welk resultaat?

• Evaluatie en samenvatting van de middag: concrete acties voor op de
werkplek

• Afsluitende borrel

RESULTAAT

U leert op welke wijze u de logistieke processen en de bijbehorende 
kosten in kaart kunt brengen. Hiermee wordt een stevige basis gelegd 
voor verpakkingsprocesoptimalisatie en kostenreductie. Deze stan-
daard biedt het ideale uitgangspunt voor controle op de doelmatigheid 
van de processen en de verbetermogelijkheden. 
U creëert steeds meer flow in uw processen. Dit verhoogt de kwaliteit 
van de dienstverlening. In een tijd waarin de consument steeds kortere 
levertijden verlangt, een pure noodzaak om de concurrentie voor te 
blijven. 

MEER WETEN? 
Neem u dan contact op middels info@cretech.nl 

ORGANISATIE

Gerard Peeters, Salvum Kostenmanagement 
Partners - is als onafhankelijke businesspartner 
gespecialiseerd in het doelmatiger, duurzamer en 
goedkoper maken van verpakkingen en transport 

Peter de Martines, Cretech -  is gespecialiseerd 
in het ontwerpen en integreren van flexibele verpak-
kingsoplossingen
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