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LEAN LEIDERSCHAP
Lean is stap voor stap naar een reusachtig resultaat. Door de mens centraal te
zetten creëer je flow en plezier in continu verbeteren!

WAT IS HET EN VOOR WIE?
Lean leiderschap is een training voor leidinggevenden op Lean Green belt niveau. In
Lean leiderschap leer je op een speelse manier wat het betekent als leidinggevende
te zijn in een cultuur van continu verbeteren. In een combinatie van fun, theorie en
praktijk ervaar je aan den lijve hoe je de vier rollen van een leidinggevende effectief
toepast. Je krijgt inzicht in eigen drijfveren en die van anderen. Je leert hoe je een
high performance systeem opzet, waarmee je problemen structureel oplost en
bedrijfsprocessen optimaliseert. Binnen organisaties zorgt dat voor een lagere
werkdruk, meer werkplezier, hogere kwaliteit en een hogere klanttevredenheid.
HET PROGRAMMA LEAN LEIDERSCHAP (4 DAGEN)
•
•
•
•

Wat is Lean en een korte geschiedenis
Plan Do Check Act cyclus
De vier rollen van een leidinggevende
Manager: OGSM (Strategy Deployment) - KPI boom (eigenaarschap) - doel en
doen KPI’s - VERI matrix - resultatenplannen en mijlpaal planning - Work
Force Management - Obeya en de 4 niveaus van visual management –
Kanban
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• Trainer/coach: - Gemba theorie en de 3 stappen naar succes - Andon, het
gele koord – verbeter/coach Kata - A 3 denken - competentie matrix - skills
matrix
• Teamlid: overlegstructuur en effectief overleggen – breinprincipes -drijfveren
- mens centraal/waarnemingsposities - omgaan met
weerstand/onderstroom en bovenstroom - verspilling: 8 vormen en
verborgen verspilling - Value Stream Mapping
• Persoonlijk Leiderschap: overtuigingen en gedrag - neurologische niveaus en
persoonlijke missie - persoonlijke drijfveren in het werk - persoonlijke
werkstijlen - hiërarchie van criteria - stress management - agendabeheer en
timemanagement (Eisenhower matrix)
WAT KAN JE NA DEZE TRAINING?
Je neemt een voortrekkersrol in het behalen van bedrijfsresultaten. Je vertaalt
bedrijfsmissie en -visie naar operationele excellence en coacht collega’s en
medewerkers in resultaatgericht handelen. Je genereert beweegkracht, neemt
mensen mee in verandering en creëert vanuit eigenaarschap samen een cultuur van
continu verbeteren.
BEGELEIDING OP DE WERKVLOER:
Natuurlijk begeleiden wij je graag verder bij implementatie van Lean op de
werkvloer. Hiervoor geldt ons standaard consultingtarief.
MAATWERK
Wij bieden maatwerk voor elk team, elke organisatie en elk vraagstuk. Vraag
hiervoor een gratis kennismakingsgesprek aan.
SAMENVATTING
Training:
Investering:
Deelnemers:
Locatie:

Lean leiderschap
4 dagen, 1895 euro
8 tot 12 deelnemers
Amsterdam of in-company
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