
Lean Leadership Assessments en ‘Dag in Beeld’ 
Het succes van de inzet van Lean instrumenten hangt af van de juiste toepassing 
daarvan door medewerkers. Medewerkers trainen is belangrijker dan alleen de 
instrumenten zelf leren. CRAFT Lean Management richt zich nadrukkelijk op het 
trainen en inspireren van mensen om de Lean instrumenten op de juiste wijze in te 
zetten. Wij helpen organisaties om bij hun medewerkers Lean kennis en de Lean 
vaardigheden te ontwikkelen. Goed leiderschap is daarbij belangrijk en Lean 
leiderschap is noodzakelijk om daadwerkelijk een cultuur van continu verbeteren 
te creëren voor blijvend resultaat. 

Om het hoogste potentieel Lean Leiderschap van medewerkers te benutten 
biedt CRAFT Lean Management een scala aan digitale assessments en een 
leiderschapsanalyse on the job ‘Dag in Beeld’. Deze tests meten per medewerker 
de specifi eke competenties voor Lean leiderschap op alle niveaus, Yellow-, 
Green- en Black Belt. Aansluitend kan een ontwikkeltraject bestaan uit individuele 
begeleiding on the job door een van onze CRAFT partners of door aansluiting bij 
een van onze trainingsprogramma’s van de Liker Lean Academy. 

Lean Leadership Assessments



Resultaat en aanpak
Lean Assessments geven inzicht in welke mate en op welk niveau iemand 
reeds beschikt over de betreffende Lean Leiderschap competentie en wat 
zijn ontwikkelpotentieel is. Selectie van de assessments en het niveau 
van de tests worden vooraf afgestemd. De deelnemer vult individueel op 
locatie of thuis de digitale test in. Aansluitend ontvangt de deelnemer een 
gecertifi ceerd en wetenschappelijk onderbouwd assessement-rapport, 
inclusief voorgesteld persoonlijk ontwikkelplan. De rapportages worden 
eerst individueel besproken met betreffende deelnemer en na akkoord 
ook met de opdrachtgever. 

‘Dag in Beeld’ biedt  inzicht in hoe en op welke manier daadwerkelijke 
Lean Leiderschap routine is ingebouwd in het dagelijkse werk. Een 
CRAFT partner loopt een dag mee op de werkvloer en observeert en 
refl ecteert op het gebied van leiderschap en verspillingen in het proces. 
Deelnemers ontvangen een rapportage van deze analyse. Aan de hand 
van wat zich werkelijk dagelijks afspeelt kan Lean coaching on the job 
ingezet worden. 

Doelgroep:  Alle (toekomstige) Leidinggevenden die de Lean principes 
(willen) toepassen in hun organisatie. Leidinggevenden 
vanaf werkvloer tot aan directie. 

Investering:   Assessments zijn vanaf € 700,= exclusief BTW. 
Bij afname van meerdere testen geldt een korting.

 ‘Dag in Beeld’ € 1500,= per rapportage exclusief BTW. 

CRAFT Lean Management
Taxuslaan 4
3735 LV Bosch en Duin

info@craftlean.com
www.craftlean.com
Tel. 030 87 95 774

Liker Lean Academy
lla@craftlean.com
Tel. 06 21 888 520 

Lean aan de slag

IK WIL WETEN WIE DE BESTE 
KANDIDAAT IS VOOR MIJN VACANTE 
FUNCTIE

Select
CAS  (competentie assessment systeem)
MPI  (management potentieel index)
SPI (sales potentieel index)
Big Five
VIT (volledige intelligentie test)
SIT (specifi eke intelligentie tests)
Carrière Drives

Selectie Ontwikkeling Loopbaan en mobiliteit

IK WIL WETEN WAT DE 
ONTWIKKELMOGELIJKHEDEN VAN 
EEN MEDEWERKER ZIJN

Develop
CAS (competentie assessment systeem)
MPI (management potentieel index)
SPI (sales potentieel index)
Talent Scan

Carrière Drives

HFM 360°
Ontwikkelkompas

IK WIL MIJN MEDEWERKER ONDER-
STEUNEN BIJ HET KIEZEN VAN EEN 
NIEUWE LOOPBAANRICHTING

Motor
CAS (competentie assessment systeem)
MPI (management potentieel index)
SPI (sales potentieel index)
Big Five

Carrière Drives
LIW (loopbaan interesse wijzer)

Totaalbeeld

Competenties

Persoonlijkheid

Intelligentie

Drijfveren

Interesses

Praktijkgedrag

Carrière Drives

Lean aan de slag

HFM 360°
Ontwikkelkompas

CRAFT partners
voor Lean Assessments

Maria van Kilsdonk is sinds 
2010 actief als trainer en 
coach in Lean Management 
en tevens 15 jaar actief 
geweest als HR manager 
in grote organisaties. 
Als gecertifi ceerd assessor 
en Lean Black Belt heeft 
ze al vele leiders in het 
hoger en midden segment 

succesvol begeleid om hun kanteling te maken 
naar een coachende leider die de Lean technieken 
beheerst, uitdraagt en overdraagt. Voor Maria is 
begeleiding on-the-job dé manier om leiders deze 
groei te laten doormaken. 

Michiel ter Horst is al 
ruim 10 jaar actief als 
progressiegericht trainer en 
coach en heeft daarnaast 
een ruime ervaring 
als leidinggevende bij 
diverse organisaties. 
Als gecertifi ceerd assessor 
en Lean Black Belt weet hij 
gedragsverandering en Lean 

uitstekend te combineren om mensen te ontwikkelen 
tot de toekomstig leiders van Lean organisaties. 
Volgens Michiel is inzicht in de huidige stijl van 
leidinggeven, het concrete gedrag dat iemand 
daarbij laat zien én het effect dat het teweeg brengt 
essentieel voor leiders om zichzelf te ontwikkelen tot 
Lean leaders. 


