
Studiereis: 12 t/m  

20 maart 2022 

Japan 4.0 
 

Voor wie?  Iedereen die inspiratie op wil doen op  
het gebied van Lean en Industry 4.0. 
Voorkennis is handig, maar niet 
noodzakelijk.  

Hoogtepunten   Bezoek aan Honda, Toyota, Nissan, reizen 
met de Shinkansen (Bullet train), bezoek 
aan de Nederlandse Ambassade en meer. 
Bekijk het programma op de achterzijde.  

Groepsgrootte Max. 25 personen 

Kosten € 5.750,- excl. BTW, all-in 
Incl. directe vlucht en overnachtingen 
Ontbijt, lunch, diner  
Tolk, entree en fooien 
Transfers (oa. Bullet train en bus)  

Aanmelden Via www.symbol.nl/japanreis 
 
Wil je meer informatie of een plaats 
reserveren? Stuur dan een bericht naar 
info@symbol.nl of bel naar Symbol  

ERVAAR DE INDUSTRIËLE REVOLUTIE — MELD JE AAN VOOR DE STUDIEREIS ‘JAPAN 4.0’ 

De wereld verandert in rap tempo. Ook de manier waarop we producten ontwikkelen en produceren  
ondergaat een drastische verandering. In de afgelopen decennia hebben organisaties met methodieken  
als Lean en Six Sigma doorlooptijden en kwaliteit sterk kunnen verbeteren: op het gebied van  
Operational Excellence staat de wereld niet stil.  

We staan aan het begin van de vierde industriële revolutie (Internet of Things, Data Science en Cobots).  
Hoe gaan Japanse bedrijven, die al decennia bekend staan om hun excellente productieprocessen, om met 
deze digitale transformatie? Ook op dit gebied is Japan een uitermate inspirerende omgeving. 

Tijdens deze 9-daagse reis ervaar je persoonlijk de efficiëntie van het land van de Rijzende Zon.  
Per bus bezoeken we verschillende bedrijven in het land en tijdens een rit met de Bullet train zul je de  
Japanse punctualiteit ervaren. Tijdens de bedrijfsbezoeken zullen lokale Senseis aangeven hoe zij invulling 
geven aan de digitale transformatie.  

We verblijven in diverse Japanse steden, waaronder de levendige metropool Tokyo.  
We maken ook kennis met het Japanse cultureel erfgoed en het unieke Japanse landschap.  
Een Japanse tolk en reisgids is aanwezig ter begeleiding van de reis. 
 
Laat je inspireren door dit fascinerende land en maak kennis met Japan 4.0. 

 

9–daagse studiereis 

Japan 4.0 
 



 

 

 

 
WAT GAAN WE DOEN? 

• Diverse Gemba walks bij o.a. Toyota, Nissan en Honda  
• Bezoek aan de Nederlandse Ambassade 
• Bezoek aan Tokyo en Kyoto 
• Reis met de Bullet train 
• Cultuurervaring Sushi van de lopende band, Saké-brouwerij 

Japanse tempel, Fuji vulkaan etc. 
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 EEN REIS VOL AFWISSELING EN INSPIRATIE 

Tijdens deze reis zullen we aandacht besteden aan de digitale transformatie die 
organisaties de komende decennia allemaal zullen ondergaan. Onder professionele 
begeleiding maak je niet alleen kennis met Lean maar ook met de digitale  
transformatie in een productieomgeving.  
Japanse Senseis en productiemanagers zullen vertellen hoe zij hun bedrijfsprocessen 
transformeren. Ook brengen we een bezoek aan de Nederlandse ambassade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast efficiëntie kenmerkt de Japanse cultuur zich met respect, gastvrijheid 
(Omotenashi) en vakmanschap (Monozukuri). 
 
Tijdens deze reis is daarom veel aandacht voor de culturele aspecten, de natuur en voor 
ontspanning. Deze reis biedt je de mogelijkheid afstand te nemen van de hedendaagse 
praktijk en je te laten inspireren door dit uitermate interessante land. Je gaat naar  
huis met een mooie ervaring en veel praktische verbeterideeën. 
 

Het definitieve programma kan nog een enkele wijziging bevatten.. 


