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Uitnodiging

Symposium:  Lean Thinking – Onderzoek en Praktijk 
Vrijdag 11 februari 2011

‘Continu verbeteren’ is een centraal concept in succesvolle bedrijfsvoering. Voor managers en onderzoekers 
die geïntereseerd zijn in lean thinking en op de hoogte willen zijn van onderzoeksresultaten en best practices 
organiseren wij vanuit het Lean Operations Research Center (LO-RC) van de Rijksuniversiteit Groningen een 
symposium op 11 februari aanstaande.

Keynote speakers zijn Professor Rajan Suri van de University of Wisconsin en Professor Bernard Nijstad 

van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. Naast de keynotes zijn er drie parallelle sessies, 

waarin bedrijven hun best practices laten zien en waarin onderzoekers hun, op de praktijk gebaseerde, 

onderzoeksresultaten presenteren.

We zijn er trots op om professoren Nijstad en Suri te kunnen ontvangen. Bernard Nijstad is gespecialiseerd 

in onderzoek naar creativiteit en (groeps)besluitvormig en heeft vele publicaties in toptijdschriften op zijn 

naam staan. Professor Rajan Suri is de oprichter van het Quick Response Manufacturing (QRM) Center aan 

zijn universiteit. Onlangs is hij door het tijdschrift Industry Week vereerd met een plaats in de Manufacturing 

Hall of Fame. Suri is een veelgevraagd spreker op symposia en is adviseur van vele kleine en grote bedrijven. 

Zijn QRM-center richt zich op bedrijven die te maken hebben met lage volumes en een grote variëteit.

Het programma van het Lean Thinking Symposium is ontwikkeld door het Lean Operations Research Center 

in samenwerking met het Lean Innovation Netwerk, het FME Lean Manufacturing Netwerk en NPAL-NOM.  

We zijn ervan overtuigd dat het symposium inspirerend is voor iedereen die geïnteresseerd is in het verbeteren 

van prestaties en we hopen u daarom te verwelkomen op 11 februari! 

 

Hartelijke groet,

Prof. dr.ir. Jannes Slomp

Directeur van het Lean Operations Research Center

Professor Rajan Suri:

“Quick Response Manufacturing (QRM) is a companywide strategy to cut 

lead times in all phases of manufacturing and office operations. It can bring 

your products to market more quickly and secure your business prospects 

by helping you compete in a rapidly changing manufacturing arena. It will 

increase profitability by reducing non–value–added time, cutting inventory 

and increasing return on investment”

http://www.rug.nl/feb/leansymposium
http://www.engr.wisc.edu/centers/cqrm/
http://www.rug.nl/feb/lo-rc
http://www.leaninnovationnetwork.com
http://www.manufacturing.nl
http://www.npal.nl


9.30 uur Aankomst, koffie

10.00 uur Keynote Lezing Prof. Dr. Rajan Suri, Quick Response Manufacturing Strategy 

10.45 uur Vragen uit het publiek

11.00 uur Pauze

Parallelle Sessies, deel 1

Lean planning en besturing 
in high-variety/low-volume

Lean supply chain 
management

Lean & Green (L&G)

11.30 uur Wat is de kwaliteit van uw 

planning?

Dr. Wout van Wezel (RuG)

Moeten we wel samenwerken in 

de keten?

Prof. Dr. Dirk Pieter van Donk 

(RuG)

Het belang en de complexiteit 

van retourlogistiek

Prof. dr. Ruud Teunter (RuG)

12.00 uur Lean Planning Control bij 

Neopost Drachten

Dhr. Albert Blaauw (Neopost)

Op zoek naar kansen voor 

supply chain optimalisatie: een 

holistische benadering 

Drs. Frans Bakker (RuG)

Integratie van Lean en 

Environmental Management – 

een case studie bij Eaton Holec

Prof. dr.ir. Jannes Slomp (RuG)

12.30 uur Lunch

Parallelle Sessies, deel 2

Lean planning en besturing 
in high-variety/low-volume

Lean Warehousing Teams, leiderschap en 
standaardisatie

13.30 uur Zone control: beheersing 

van doorlooptijden in high-

variety/low-volume

Dr. J.A.C. Bokhorst (RuG)

De keuze voor external 

warehousing

Leo Hartman (Meijer 

Plaatbewerking en Yno 10)

Line balancing, 5S en 

standaardisatie  - Case study 

TNT Pakketservice

Drs. Olivier Visser (TNT)

14.00 uur Polca scan: een stapsgewijze 

diagnose

Dr. Jan Riezebos

Materials handling and 

outsourcing decisions at Scania 

Production Zwolle

Dr.ir. Warse Klingenberg (RuG) 

en Jacob-Douwe Boksma

Werktevredenheid – de rol van 

teams en leidinggevenden 

Lianne Ravensberger MSc. (RuG) 

en Prof. dr.Eric Molleman (RuG)

14.30 uur De toepassing van POLCA bij 

Bosch Schanieren

Fried Kaanen (Bosch 

Schanieren)

Magazijnontwerp draait niet 

alleen om de techniek

Prof. dr.ir. Kees Jan Roodbergen 

(RuG)

Werken met standaarden voor 

leidinggevenden

Drs. Kees Luttik (Scania)

15.00 uur Pauze

15.30 uur Keynote Lezing Prof. Dr.  Bernard Nijstad,  Het realiseren van verbeteringen – over de 
invloed van overleg en leiderschap op prestaties

16.00 uur borrel

Programma

Aanmelding en informatie
Deelnamekosten zijn 395 Euro per persoon.  Aanmelden kan via www.rug.nl/feb/leansymposium. Op deze 

website kunt u ook meer informatie over het programma en de sprekers vinden.

www.rug.nl/feb/leansymposium

http://www.rug.nl/feb/leansymposium
http://www.rug.nl/feb/leansymposium

