
Sammen  skal  vi  bygge  et  sterkt  Lean  mil jø  der  vi  kan  etablere
nye  relasjoner  på  tvers  av  bransjer  og  utveksle  erfar inger

På grunnlag av  fe l les  interesser  og  erfar inger  på tvers
av  bransjer  skal  v i  sammen bl i  bedre,  dra  lasset

sammen,  dele  motgang som oppgang.
 
 

TPM Lean
Brukernettverket



Løfte i flokk for sammen å bli bedre. Bruke hverandre. Bygge relasjoner.

Virke til å knytte relasjoner mellom bedrifter og kunne utveksle nyttige erfaringer.

I sum bidra til at den enkelte oppnår en større forbedringshastighet enn 

om en står alene.

 Vi skal legge opp til et strukturert besøksprogram, ikke bare innen

Brukernettverket for TPM-LEAN bedrifter, men også ut mot interessante TPM

Lean bedrifter i øvrige deler av Norge, samt Sverige og Danmark.

Bygge opp en oversikt med fakta om hvor den enkelte virksomhet har sterke

sider innen TPM LEAN. 

Bygge opp et faglig arkiv på nettet som vil være fritt å bruke for den enkelte

medlemsbedrift.

Visjon

Bygg nettverk før du trenger det! Om du har erfaring

med praktisk bruk av lean og har implementert det i

din bedrift -  eller du er nysgjerrig for å lære mer om

hva lean er, så kom og bli med!

Astrid Aadnøy



 

Bli den første til å høre om et Lean arrangement nær deg.

Ekstra gode priser på ulike kurs og konferanser. 

Delta på studietur.

Mulighet til å bli nominert til ulike Lean priser. 

Det arrangeres ulike bedriftsbesøk. Du får mulighet til å komme inn i kjernen.

og hente ut det beste som du igjen kan overføre til egen bedrift.

Gratis Webinar.

Etablere relasjoner.

Egen nettside med tilgang til faglig arkiv på nett.

Kontaktinformasjon til resten av medlemmene. 

Forbedringslederskolen. Mulighet til å være vertsbedrift, som kompensasjon

får du får halv gratis deltager. Vertsbedriften har anledning til å ta med

nøkkelpersoner fra egen bedrift på kurset de to aktuelle dagene. 

Medlemsfordeler



Styret i TPM-Lean
Brukernettverket

Styret er satt sammen av  representanter fra

forskjellige bransjer, som utgjør inntil 9 medlemmer.

Styret har som hovedoppgave å drifte TPM Lean

Brukernettverket og sørge for vekst. Bidra il utvikling

av studietilbud innen forbedringsledelse og Lean.

De arrangerer konferansene,  og nettverksmøter, 

 nominerer årets Lean priser, sørge for verv av nye

medlemmer og publisere godt faglig materiell.

Styret er valg inn for fortrinnsvis 2 år om gangen, med

minimum et medlem skal rulleres hvert år. 

For spørsmål eller mer informasjon

send oss en e-post på  flowit@flowit.no

Teknisk ansvarlig for TPM- Lean Brukernettverket og

teknisk arrangør ved arrangementer er Flowit AS

Laurits H. Løvø

Formålet med å arrangere LEAN Nettverks

konferanser er å dele kunnskap om LEAN, vise frem

gode eksempler om hva som er oppnådd av

resultater, til inspirasjon og læring for andre. Vi har

erfart at en lærer raskere sammen ved å bygge videre

på andres ideer.


