
Lean leren is Lean doen! 
Direct met Lean aan de slag

Trainingskosten verdient u in 
veelvoud terug

Onderdeel van de Internationale 
Liker Lean Academy o.l.v. 
Prof. Dr. Jeffrey K. Liker 
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Kortere doorloop, betere kwaliteit 
en hogere productiviteit door 
collectief ontwerpen, engineeren
en plannen

Samenwerking en ketenintegratie 
in alle projectfasen

Tevreden opdrachtgevers, partners, 
leveranciers en gebruikers

Lean Black Belt Training
Construction & Project Management



Lean Construction & Project Management
In de constructiesector, of het nu scheepsbouw, olieplatforms of de bouw betreft, is een 
grondige vernieuwing gaande waarbij het traditionele denken wordt vervangen door 
Lean denken. Lean is erop gericht om snel verspillingen in werkprocessen te signaleren en 
te elimineren. Juist in omgevingen met complexe ketens en veel samenwerkende partijen 
komt Lean maximaal tot haar recht. Uw constructiekosten verlagen en uw bouwtijden 
verkorten. Processen worden meer voorspelbaar, waardoor risico’s worden verlaagd. 
De kwaliteit verbetert aanzienlijk, evenals de veiligheid.

Lean organisaties leren en verbeteren sneller dan hun concurrenten. Lean constructie- 
en bouwbedrijven begrijpen dat een optimale samenwerking door alle partners in 
de keten tot de beste resultaten leidt. Om deze optimale samenwerking te bereiken is 
het noodzakelijk dat alle partijen werken vanuit dezelfde principes en modellen. Lean 
focust op gezamenlijke, krachtige doelen. Of het nu gaat om de primaire bouw- en 
constructieprocessen (ontwikkeling, ontwerp, werkvoorbereiding, ruwbouw en afbouw) 
of de ondersteunende processen (inkoop, klachtenafhandeling, facturatie), de praktische 
toepassing van Lean levert aanzienlijke resultaten, snel en zichtbaar.

Voor wie?
Alle betrokkenen in de constructiesector hebben baat bij een transformatie van hun 
organisatie naar Lean, alleen al voor hun eigen resultaten. Deze Black Belt training 
is specifiek ontwikkeld voor bouw- en constructiebedrijven, ingenieursbureaus, 
projectontwikkelaars, installateurs, interieurbouwers, materieeldiensten en toeleverende 
partijen. Overal waar mensen samenwerken is Lean toepasbaar. 

Om continu aan de verbetercapaciteit van uw organisatie te kunnen werken, is een 
kritische massa van interne Lean leiders noodzakelijk. Lean is een manier van kijken, 
denken en werken voor de gehele organisatie. Uw interne Lean leiders vormen de 
basis voor de verdere verspreiding van Lean binnen uw bedrijf. Zij ondersteunen en 
motiveren verbeterteams met het analyseren van processen, het plannen en uitvoeren van 
verbeteracties en het bewaken van de resultaten. 
Na het volgen van deze Black Belt training zijn uw interne Lean leiders volledig klaar 
gestoomd voor deze taak in hun eigen werkomgeving.

Lean leren is Lean doen!
Uiteraard worden alle belangrijke Lean principes behandeld die de basis vormen voor 
Lean deskundigheid. Maar om Lean te leren moet je Lean doen! We gaan concreet aan 
de slag met Lean werkopdrachten in de praktijk. Binnen de training voert elke deelnemer 
drie verbeteropdrachten uit in de eigen organisatie. Door deze combinatie van theorie en 
praktijk krijgen deelnemers direct feedback en zijn ze in staat daarna zelfstandig volgende 
procesverbeteringen op te pakken en aan te sturen. Daadwerkelijk zelf de vertaalslag maken 
naar uw organisatie, waardoor u direct beweging, resultaten én verankering bereikt. Dat is 
de unieke formule van de Liker Lean Academy.

Leerdoelen Lean Black Belt Training
De zeer ervaren en deskundige trainers en consultants van CRAFT leiden u naar:
• diepgaande kennis en begrip van (de impact van) de Lean principes;
• een professionele aanpak om de theorie toe te passen binnen uw eigen projecten en 

bedrijfsprocessen;
• zelfstandige beoordeling en analyse van de verbeterpunten;
• zelfstandig en inspirerend leiden van verbeterteams;
• succesvol begeleiden van Lean-events, KaiZen activiteiten en procesverbeteringen;
• directe (meetbare) resultaten en lange termijn verbeteringen t.a.v. capaciteit, levertijd, 

fl exibiliteit en productiviteit;
• besparingen die hoger zijn dan de kosten van de training 

(vaak een veelvoud daarvan).
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Opbouw van de lesmodules
De leergang bestaat uit vijf modules van elk twee dagen. In de weken tussen 
de modules voert u drie opdrachten uit welke u op uw eigen werkplek gaat 
uitwerken onder supervisie van de trainers. U bepaalt zelf uw praktijkcases, 
afhankelijk van de organisatiebehoefte op dat moment. De trainer brengt een 
bezoek aan uw organisatie om ter plekke inzicht te krijgen in uw situatie.

Elke praktijkcase kent twee reviewmomenten. We bespreken uw 
verbeteranalyse en uitgewerkte plan, en we bespreken de resultaten na 
implementatie. We gaan daarbij uit van meetbare resultaten gebaseerd op 
feiten. Desgewenst is het mogelijk aanvullende begeleiding in te zetten, naar 
gelang uw behoefte en/of de complexiteit van uw verbetertraject.

Internationaal certifi caat
Deze Lean Black Belt training maakt onderdeel uit van 
de internationale Liker Lean Academy onder leiding van 
Prof. Dr. Jeffrey K. Liker, een internationale autoriteit op 
het gebied van Lean management. Zijn deskundigheid en 
ervaring zijn van grote waarde in de ontwikkeling van dit 
Lean opleidingsprogramma voor de Nederlandse markt. 
Deelnemers die voldoen aan de voorwaarden, ontvangen 
een offi cieel internationaal Liker Lean Academy certifi caat.

Enkele van onze trainers /consultants voor de Liker Lean Academy opleidingsprogramma’s.

 Joris Belt

Joris heeft Lean geïmplemen-
teerd bij het eerste Lean Bou-
wen bedrijf van Nederland 
en is sindsdien niet te stuiten 
in zijn drive om Lean op de 
werkvloer toe te passen. Door 
zijn ervaring als uitvoerder/
manager in de bouw spreekt 
hij dezelfde taal. Hij slaat een 
brug tussen de uitvoerings-
specialiteiten en ontwerp & 
calculatie. Het trainen van de 
juiste planningsystematiek, 
voor uw ambitieuze doelen, 
is zijn specialiteit. 

 Dirk Jan Bakker 

Dirk Jan Bakker werd ruim 
10 jaar geleden besmet met 
het Lean-virus en adviseert 
sindsdien in vele branches. 
Sinds 2004 werkt hij ook in 
de bouwsector en begeleidt 
hij de pioniers op dit gebied. 
De focus in al deze trajecten 
ligt op de verkorting van de 
doorlooptijd door optimale 
samenwerking in de keten 
van initiatief tot oplevering, 
foutloze bouwlogistiek en 
effi ciency op de bouwplaats.

 Hans Wentink

Hans heeft de afgelopen 15 
jaar verschillende functies 
uitgevoerd in oa sales, 
logistiek en horeca. In 2000 
is hij gaan werken bij KLM 
catering Services, waar hij 
verschillende afdelingen en 
projecten heeft opgezet. Hans 
is echt te typeren als een 
“bouwer”. Bij KLM catering 
is hij besmet geraakt met het 
Lean ”virus”. Voor hem staan 
altijd, de mens, het proces en 
sustain centraal.

Prof. Dr. Jeffrey K. Liker

 Ton Hodes

In zijn werk richt Ton zich op 
implementatie van de Lean 
principes en het behalen 
van meetbare resultaten 
in een blijvend continu 
proces. Daarnaast focust 
hij op ontwikkeling van de 
Lean fi losofi e en cultuur van 
continu verbeteren waardoor 
organisatie-leren mogelijk 
wordt. Alles draait binnen 
Lean om leren, de snelheid 
van leren en het vasthouden 
van het geleerde. 

 Eric Robbertsen

Eric heeft als productiedirecteur 
met een duidelijke visie 
ervaring in omvangrijke 
bouwprojecten, in zowel de 
woning- als utiliteitsbouw, bij 
(inter)nationaal opererende 
bouwbedrijven. Vanaf de 
initiatieffase tot en met de 
nazorg is zijn uitdaging steeds 
om middels LEAN een optimaal 
proces en samenwerking 
binnen teams en met partners 
te creëren.
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Verbeterproject 3:   Plan  >  Do  >  Check  >  Act

Module 1
Dag 1 & 2

Introductie Lean & 
Lean Construction
•  Achtergronden 

en historie van Lean
•  De basis en principes 

van Lean Construction
•  Klantwaarde en 

verspilling
•  Verbetermethodieken en 

A3-rapport

Module 2 
Dag 3 & 4

Procesdenken &
Standaardiseren
•  Van projectdenken 

naar procesdenken
•  Flow creëren en 

OLE meten
•  5S-werkplekinrichting 

en standaardwerk
• Planning en voortgang

Module 3
Dag 5 & 6

Plannen &
Vraaggestuurd werken
• JIT en PULL systemen
•  Collectief ontwerpen, 

engineeren, plannen 
en realiseren

•  Batchverkleining en 
snel omstellen

•  Keten integratie en 
samenwerking

Module 4
Dag 7 & 8

Foutvrije & betrouwbare
processen
•  Concurrent Engineering, 

Userstories en QFD
•  Visueel management 

en foutvrij-systemen
• Andon en Help Chains
•  Procesbeheersing 

en Six Sigma
• Autonoom onderhoud

Module 5 
Dag 9 & 10

Continu verbeteren & 
Lean Leadership
• Policy Deployment
• Value Stream Mapping
•  Organiseren van 

verandering 
• Lean leiding geven

Door mijn jarenl� �  sa�  werking met 
CRAFT L� n M� a� �  t ben ik er v�  
ov�  uigd � � akt dat CRAFT de Toyo�  
way e� t begrijpt en toepa�  � s � hele 
m� a� �  t� � tegie



letting v� ue flow
CRAFT Lean Management: 
Uw partner in Lean Bouwen 
De consultants van CRAFT Lean Management introduceerden in 2004 Lean 
Construction en Lean Project Management in Nederland. Sindsdien is Lean 
Construction door steeds meer opdrachtgevers, aannemers en toeleveranciers 
omarmd. Het sleutelwoord is een betere ketensamenwerking vanaf de 
ontwerpfase tot en met de exploitatie. 
CRAFT Lean Management pakt aan, om Lean te leren moet je Lean doen! In 
alle fasen van het constructieproces (van projectontwikkeling tot exploitatie), 
maar ook in de managementprocessen en ondersteunende processen. Onze 
dienstverlening bestaat uit  begeleiding, training en interim management. Wij 
leiden uw organisatie naar Lean zelfstandigheid.

Wij werken onder meer voor Ballast Nedam, BAM, Heembouw, VORM Bouw, 
IHC, Heerema, Giesbers Groep, Goldewijk, Dura Vermeer, Shell en Cofely.

Data, kosten en opbrengsten
Gezien de werkwijze en de benodigde tijd voor het uitvoeren van de eigen 
praktijkopdrachten, worden de modules met tussenpozen van een maand 
ingepland. Voor de trainingsdata verwijzen wij u graag naar de actuele 
agenda op de website www.craftleantraining.nl. De modules vinden centraal in 
Nederland plaats. De voertaal voor deze training is Nederlands (in company 
ook andere talen mogelijk).

De kosten voor deze training bedragen € 6.250,- (excl. BTW) per deelnemer. 
Dit is inclusief: 
• cursusmap met handouts en trainingsmateriaal;
• bezoek van een trainer aan uw organisatie om inzicht te krijgen in uw 

specifieke situatie;
• het boek van Prof. Dr. Jeffrey K. Liker: ’The Toyota Way’;
• na het succesvol doorlopen van het gehele trainingsprogramma, een officieel 

Lean Black Belt Certificaat van de Internationale Liker Lean Academy;
• koffie/thee/lunch op trainingsdagen.

De deelnemers werken in de leergang aan drie verbeteropdrachten die 
elk minimaal € 10.000,- opbrengen. Daarmee betaalt uw investering zich 
meervoudig terug!

Interne opleiding 
Voor teams van 8 of meer deelnemers uit dezelfde organisatie bieden wij de 
mogelijkheid voor een interne opleiding. Het gehele opleidingsprogramma wordt 
dan exact afgestemd op de specifieke situatie binnen uw organisatie.

Aanmelding
Indien u zich wilt aanmelden voor deze opleiding, kunt u dat telefonisch of per 
mail kenbaar maken. Onze contactgegevens staan hieronder vermeld.
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en alle benodigde aanvullende 
informatie. 
 

ExploitatieBouwenPlanningEngineeringOntwerpVerkoopProjectontwikkeling

Bedrijfs- 
en administratie processen

Strategie implementatie

CRAFT Lean Management
Taxuslaan 4
3735 LV Bosch en Duin
The Netherlands

info@craftlean.com
www.craftlean.com
Phone: +31(0)30 87 95 774

Liker Lean Academy
info@craftleantraining.nl
www.craftleantraining.com
Phone: +31(0)6 21 888 520


