Oplæg til webinarforløb 2022 – Dansk Håndværk
Emner til webinar via MS Teams. 5 webinarer med et overordnet gennemgående tema om at anvende
tiden effektivt med fokus og indsatser på spild, kvalitet, planlægning, forberedelse, samarbejde ol.
Indholdet i de 5 webinarer understøtter hinanden og har en gennemgående rød tråd. Samtidig kan man
vælge at deltage i et enkelt webinar og få inspiration og læring derigennem.
Alle webinarer har en varighed af 1 time. Indholdet er tilrettelagt, så det efterfølgende kan skabe værdi for
den enkelte virksomhed. Ligeledes indeholder webinaret praktiske øvelser og enkle værktøjer der kan
anvendes i virksomheden umiddelbart efter webinaret. Formen er en kombination af teori, deltagernes
praktiske erfaringer og værktøjer, der tager afsæt i deltagernes dagligdags problemstillinger i
virksomheden.

Styrk effektiviteten i hverdagen
… få tips, idéer og værktøjer til en mere produktiv hverdag.
1. Skab opmærksomhed om spild og udvid den produktive tid
a. Hvad er spild og hvordan får medarbejderne opmærksomhed på spildtyper?
b. Udvid den tid der er direkte værdiskabende for kunden
c. Registrer dit spild og mål din egen produktive tid
2. Gør fejl til læring og styrk lønsomheden
a. Vi begår fejl hver dag. Hvordan kan vi få læring ud af de fejl vi begår?
b. Gør fejl til en vindersag. Vær systematisk i opsamling og fjern de største tidsrøvere
c. Mål effekten og synliggør resultaterne (tid, kr., kvalitet)
3. Anvend de 7 strømme i Lean og styrk forberedelsen af opgaverne
a. Hvordan kan de 7 strømme i Lean understøtte opgaveflowet?
b. Hvordan forbereder medarbejderne sig, så opgaverne udføres rigtigt første gang?
c. Få tips til bedre forberedelse og planlægning
4. Gå foran i det gode samarbejde med andre håndværkere
a. Hvordan starter man samarbejdet med de øvrige håndværkere?
b. Metoder til det enkle og effektive samarbejde
c. Planlæg dine opgaver i samarbejde med de andre håndværkere
5. Styrk forretningsprocesserne med simple metoder
a. Klarlæg virksomhedens primære forretningsgange (med procesplaner)
b. Inddrag medarbejdernes erfaring og viden til at forbedre processerne
c. Prioriter de indsatser der øger indtjening, kvalitet og medarbejdertilfredshed
Afholdelse kan ske med et webinar pr måned i maj, juni, september, oktober og november.
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