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Programma 

Zondag 5 november 

- Heenvlucht: Amsterdam - Cleveland 

- Overnachting in Cleveland 

 
 
 

 
toegepast in het schadebedrijf. Vervolgens volgt u de LEAN-training Repair 

Planning. U ervaart hoe dit in de praktijk werkt, namelijk een continue flow, 

minder verspilling, voertuigen die niet onnodig lang stilstaan, medewerkers 

die minder lopen, onderdelen die feilloos besteld worden, en waar optimaal 

 
Een inspirerende studiereis naar Cleveland/Mentor 
van 5 t/m 9 november 2017 

Maandag 6 november 

- Bezoek aan Rock & Roll Hall of Fame. Voor een eerste indruk kunt u 

alvast kijken op www.rockhall.com; 

- De dag is verder vrij in te vullen; 

- Eind van de dag rijden we naar Mentor Ohio (circa 30min.) 

 
Dinsdag 7 november 

We bezoeken DCR Systems. Deze keten van Sikkens-schadebedrijven is 

een perfect voorbeeld van proces gestuurd werken. U maakt kennis met 

ondernemer Michael Giarrizzo Jr., zijn filosofie over de inrichting van zijn 

organisatie en de bijzondere routing/lay-out van zijn bedrijven. 

 
In het AkzoNobel trainingslokaal bij DCR krijgt u een introductie in PCE: 

Proces Centered Environment. Een systeem gebaseerd op de manage- 

menttechnieken LEAN, Six Sigma en de Bottleneck-theorie, praktisch 

gecommuniceerd wordt. 

 
Woensdag 8 november 

DCR Systems – vervolg. 

We gaan verder met de training Repair Planning. U zult zien dat een betere 

start van een opdracht leidt tot een efficiënter proces. Een proces dat ‘rust’ 

geeft in de werkplaats en op kantoor. Hierdoor kunt u uw tijdbesteden aan 

een betere intake en een beter reparatieplan, in plaats van brandjes blussen 

en problemen oplossen. Tijdens deze training ziet u hoe DCR de theorie in 

de praktijk brengt. Een eye-opener. 

 
Donderdag 9 november 

- Terugvlucht: Cleveland -Amsterdam 

(Aankomst vrijdag 10 november 2017) 

In de dagelijkse drukte komt het er meestal niet van om even stil te 

staan bij een aantal zaken. Wat kan er efficiënter? Hoe zorg ik voor nog 

meer tevreden klanten? Zijn mijn medewerkers goed gemotiveerd? 

Onderneem ik duurzaam genoeg? Kan het rendement verder omhoog? 

Kijken naar een andere aanpak is leerzaam en inspirerend. 

 
AkzoNobel biedt u een fantastische kans om samen met andere Acoat 

Selected-ondernemers te leren van de Amerikaanse autoschadeherstel- 

markt. U krijgt een unieke blik achter de schermen en doet inspiratie op 

voor uw eigen bedrijf. 

 
We zijn te gast bij autoschadebedrijf DCR Systems in Mentor. DCR Systems 

(zeven schadebedrijven, verspreid over Amerika) maakt gebruik van LEAN, 

Six Sigma, Theory of Constraints, Flow, Team meetings, 5S – stuk voor 

stuk programma’s die de schadebedrijven ondersteunen om efficiënter en 

effectiever te werken. De juiste dingen te doen en de dingen juist te doen. 

Zoals verspilling en variatie te verminderen of zelfs uit te bannen en door- 

stroom & proceskwaliteit te verbeteren. 

daarvan eenmaal live hebt meegemaakt, bent u overtuigd om dit ook toe 

te passen in uw bedrijf! 

 
Wilt u de kennis bij de bron halen en uw bedrijf verder ontwikkelen? 

Wij verwelkomen u graag in ons reisgezelschap! 

Acoat Selected studiereis Verenigde Staten 
 

Dat vraagt om verandering. We zien met eigen ogen hoe dat werkt bij 

DCR Systems – de bakermat van proces gestuurd werken. Als u het effect 

 

Praktische informatie 

Kosten: € 2.950 

 
Hierbij is inbegrepen: 

- Heenvlucht 

- Terugvlucht 

- Vervoer (van en naar hotels en programmaonderdelen) 

- 4x hotelovernachting 

- 4x ontbijt 

- 4x lunch 

- 4x diner 

- Toegang Rock & Roll Hall of Fame 

 
Niet inbegrepen: 

- Vrije activiteiten 

 
Vluchtinformatie * 

Heenvlucht 

Zondag 5 november 2017 

Amsterdam – Cleveland 

Terugvlucht 

Donderdag 9 november 2017 

Cleveland - Amsterdam 

*Nadere informatie over de vluchten en tijden volgt. 

Overnachtingen: 4 

Wanna join us? 

We kijken ernaar uit om deze studiereis met u te maken! 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Ria Rotteveel: 

ria.rotteveel@akzonobel.com 

 
Meer weten? 

Neem dan contact op met Remco Ruiter via +31 (0)6 22 803 857 / 

remco.ruiter@akzonobel.com 

 

  FEATURED EXHIBIT • LEVELS 4, 5 & 6 

GUIDE 
EXHIBIT 

Stay Connected! 

 
 
 

 

Sign up for the Roc k Hall’s  e-newsletter 

at rockhall.com/e-newsletter and be 

among the first to receive the latest 1100 Rock and Roll Blvd. 
updates on upcoming exhibits, special Cleveland, Ohio 44114 

events, exclusive giveaways and more! 888.764.ROCK (7625) 

 
 

 

Review the Rock and Roll Hall of Fame 

Family Restroom and Nursing areas are available. Please ask staff for assistance. 

 
LIVE FROM THE ROCK HALL 

Live music, artist spotlights and 

more are happening in and outside the 

Rock Hall almost every day. 

Ask a staff member for the 

upcoming set list! 

Center get your pass validated for a $2 

discount at the info desk. 
are available at the Information Desk. 

experience at the Rock Hall. Comment forms If you parked at the Great Lakes Science 
that you may have in regards to your 
We appreciate any comments or suggestions 

PARKING
 

Please ask staff. 
to enhance your visit. 
Staff are stationed throughout the Rock Hall LOST AND FOUND 
VISITOR SERVICES & SECURITY all are free. 

are available at the Information Desk; 
any level of Membership 
Today’s admission ticket can be applied to 

Large print and Foreign language brochures 

advance notice about exhibits and Assistive listening devises (ALDs) and 
programs, and more. Join at the Member Braille Guides are available to check out 
Desk or call 216.515.8425. at Coat Check. 

ask a staff member for details. 
admission all year, store  discounts, 

any area of the building, please ask staff. 

Closed captioning is available in most 
of our theaters and exhibits. Please 

MEMBERSHIP 
Become a member and receive free 

(hours subject to change)  

level)and motorized scooters are available 
(Memorial Day-Labor Day) 

Closed Thanksgiving and Christmas Day 
for a rental fee. If you require assistance in 

We are wheelchair accessible and 
elevators serve all levels. Wheelchairs and 

strollers are available at Coat Check (lower 

Open daily 10am-5:30pm 

Wednesdays open until 9pm 

Saturdays open until 10am-9pm 

ACCESSIBILITY HOURS 

INFORMATION 
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www.akzonobel.com 

 
AkzoNobel creates everyday essentials to make 

people’s lives more liveable and inspiring. As a 

leading global paints and coatings company 

and a major producer of specialty chemicals, we 

supply essential ingredients, essential protection 

and essential color to industries and consumers 

worldwide. Backed by a pioneering heritage, our 

innovative products and sustainable technologies 

are designed to meet the growing demands of 

our fast-changing planet, while making life easier. 

Headquartered in Amsterdam, the Netherlands, 

we have approximately 45,000 people in 

around 80 countries, while our portfolio includes 

well-known brands such as Dulux, Sikkens, 

International, Interpon and Eka. Consistently 

ranked as a leader in sustainability, we are 

dedicated to energizing cities and communities 

while creating a protected, colorful world where 

life is improved by what we do. 

 
© 2017 Akzo Nobel N.V. All rights reserved. 

http://www.akzonobel.com/

