
U bent bekend met de kracht van Lean. U heeft goede resultaten bereikt. En nu?
U wilt het vliegwiel van continu verbeteren in beweging houden. U wilt Lean 
structureel  verankeren in uw organisatie. Hoe doen Lean organisaties dit?
Wij geloven dat alleen organisaties die in staat zijn systematisch hun 
medewerkers te stimuleren tot leren en verbeteren, zich op langere termijn zullen 
onderscheiden van hun concurrenten.

Lean Leiderschap
Lean Leiders zorgen dat de Lean Leercultuur tot in de kern van het bedrijf 
ontwikkelt. Geen tell-management maar leiderschap gebaseerd op coachen, 
luisteren, observeren en vragen stellen. Lean Leiderschap is systematisch 
werken met teams aan uitdagende doelen die aansluiten bij de strategie van de 
organisatie. 

Lean Leiderschap Ontwikkel Programma 
Leer de basiswaarden en methodische werkwijzen van de beste Lean leiders. 
Een persoonlijk traject naar Lean Leiderschap binnen uw eigen werkomgeving. 
Een ontwikkelprogramma aan de hand van het ontwikkelmodel uit het nieuwste 
boek van Jeffrey K. Liker: “Lean Leiders Ontwikkelen op alle Niveaus”. 
De winnaar van de Shingo Research and Professional Publication Award 2016.

Lean Leiderschap Ontwikkel Programma
Een Management Development Programma,
ontwikkeld door professor Jeffrey K. Liker

Lean Leiderschap Ontwikkel Programma



Opzet Lean Leiderschap Ontwikkel Programma 
Als startpunt begint het traject met een intakegesprek per deelnemer, inclusief een 
assessment. Vanuit deze basis wordt het persoonlijk ontwikkelprogramma tot 
Lean Leider ingezet. 
Het traject kent een doorlooptijd van 1 jaar, opgedeeld in vier kwartalen. Elk kwartaal 
begint met een trainingsdag waarin steeds een fase van het Lean Leiderschap 
Ontwikkelmodel wordt uitgewerkt. In deze training behandelen we de theorie, aangevuld 
met cases, oefeningen en simulaties. In de 3 maanden na de training werken de 
deelnemers aan het toepassen van het geleerde aan de hand van een opdracht die 
aansluit bij de fase in het ontwikkelprogramma. De Lean trainer/coach zal twee keer 
per kwartaal aanwezig zijn bij het uitwerken en oefenen van je opdrachten. Hij geeft 
persoonlijke feedback op je prestaties en de voortgang.

Praktische informatie
De training wordt in-company verzorgd en de coaching vindt plaats in uw organisatie. 
Doorlooptijd: in totaal 1 jaar, met in elk kwartaal een fase uit het Ontwikkelmodel. 
De kosten van de training bedragen € 7.250,- (excl. BTW) per deelnemer. Dit is inclusief: 
•  Cursusmap met hand-outs en 

trainingsmateriaal
•  De praktijkgids “Lean Leiders 

Ontwikkelen op alle Niveaus” en 
“De 7 eigenschappen van Effectief 
Leiderschap”

•  Intakegesprek met alle deelnemers 
inclusief assessment 
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Lean aan de slag

•  Persoonlijke Praktijkopdracht per fase, per 
kwartaal

•  4 trainingsdagen
•  8 individuele coachingsgesprekken per 

deelnemer met onze ervaren Lean Professionals
•  Internationaal Certifi caat van de Liker Lean 

Academy
Minimale groepsgrootte is 8 deelnemers.

Heeft u vragen en/of belangstelling in dit individuele traject naar Lean Leiderschap? 
Wij maken graag een vrijblijvende afspraak om dit unieke programma toe te lichten.

Lean Leiderschap 
Ontwikkelmodel
De leidraad voor het traject is het nieuwste 
boek van Prof. Dr. Jeffrey K. Liker ‘Lean Leiders 
Ontwikkelen op alle Niveaus‘. Centraal in 
deze praktijkgids staat het Lean Leiderschap 
Ontwikkelmodel. Dit model begint met het 
committeren aan zelfontwikkeling (1). 
Je leert systematisch te werken aan doelen, 
jezelf uit te dagen, in teams te werken, 
te luisteren en te observeren. Na het beheersen 
van deze eerste fase kun je dit aan andere 
teamleiders leren (2). Je wordt uitgedaagd 
jezelf te ontwikkelen tot leraar. Daarna moet 
het continu leren georganiseerd worden, 
ondersteund met de juiste instrumenten (3). 
De laatste fase in dit model is de ontwikkelde 
leersystemen inzetten om belangrijke 
organisatiedoelen te realiseren (4).

Uw trainers en coaches
Ton Hodes is oprichter en directeur van CRAFT Lean 
Management en samen met Jeff Liker van de Liker Lean 
Academy. Vertaler van het boek “Lean Leiders Ontwikkelen 
op alle Niveaus”. Sinds 1997 helpt hij organisaties bij 
Lean transformaties als interim Lean Leider, Consultant/
Coach en Trainer. Hij ontwikkelde zich als Lean Leiderschap 
expert. “Pas als je het doet, begint het echte leren”. 
Daarom moet Lean vooral praktisch gemaakt worden. Ton 
werkt in de industrie, zakelijke/publieke dienstverlening en 
projectorganisaties. 

Dirk Jan Bakker is sinds 1999 actief als Trainer, Consultant 
en Coach op het gebied van Lean Management. Vanaf het 
begin is hij aangesloten bij CRAFT Lean Management en 
de Liker Lean Academy. Samen met Ton vertaalde hij het 
boek “Lean Leiders Ontwikkelen op alle Niveaus”. In zijn 
tientallen projecten in de industrie, de bouw, de overheid 
en de zakelijke dienstverlening is hij gaan zien hoe 
belangrijk Leiderschap is voor een succesvolle en duurzame 
implementatie. “De simpele stap om terug te gaan naar de 
werkvloer is voor vele managers al een geweldige sprong 
vooruit”.

Michel Vlak is een ervaren Trainer, Consultant en Coach 
Hij heeft meer dan 20 jaar leiding gegeven aan grote 
organisaties en complexe processen als 1e, 2e en 3e 
lijn manager. Vanaf 2003 is Michel actief met Lean en 
is in verschillende rollen verantwoordelijk geweest voor 
succesvolle Lean transformaties. Vanuit die ervaringen weet 
hij als geen ander wat wel en niet werkt. Michel gelooft dat 
je als leider alleen je medewerkers tot grote resultaten kunt 
stimuleren als je in staat bent om ze hierbij te begeleiden en 
te ondersteunen. 
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Committeer je aan zelfontwikkeling
Leer te leven naar de True North waarden 

door herhaaldelijke leerlycli

Ondersteun 
dagelijkse verbeteringen

Bouw overal in de organisatie op lokaal 
niveau aan dagelijkse Mangement & Kaizen systemen

Creëer visie en 
breng doelen in 
lijn met elkaar

Creëer visie, breng 
doelen verticaal 

en horizontaal met 
elkaar in lijn4

Coach en 
ontwikkel 
anderen
Ontdek potentieel in 
anderen en daag uit 
dit tot ontwikkeling 
te brengen middels 
herhaaldelijke leercycli
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