
Met trots presenteert CRAFT Lean Management:

1-daagse Harada workshop o.l.v. Norman Bodek

We hebben Norman Bodek (co-auteur van de Harada-methode) bereid gevonden 
naar Nederland te komen om de methode te presenteren. In een workshop van 
een dag leer je:

• Wat de Harada-methode is;
• Hoe je deze kunt toepassen op jezelf en implementeren in je organisatie,
• Hoe je je Lean implementatie kan verbeteren en
• Hoe je creatieve ideeën van al je medewerkers kunt krijgen.

De Harada Methode:

De sleutel tot succes ben je zelf!
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Norman Bodek

Is de coauteur van ‘The Harada Method’ 
en wordt ook wel de ‘Godfather van 
Lean’ genoemd. Hij is eigenaar van 
‘Productivity Inc. – Press’ en oprichter van 
de ‘Shingo Prize’. Verder doceert Norman 
‘The best of Japanese 
Management’ aan 
de Portland State 
University en is hij 
geselecteerd voor 
de Industry Week’s 
Manufacturing Hall 
of Fame’.

Inschrijving:
Heb je interesse in de 1-daagse workshop 
met Norman? 

Hij is in Nederland op dinsdag 1 oktober 
2019 in het Postillion Hotel te Amersfoort. 

De kosten zijn € 495,- per deelnemer 
(exclusief BTW, inclusief lunch en parkeren is 
gratis). 

Geef je snel op door een mail te sturen naar: 
Vivianfi ck@craftlean.com. 

Of bel Ton Hodes (0620360975) of 
Dirk Jan Bakker (0627621747) 
voor meer informatie.
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Heb je interesse in de 1-daagse workshop 

Lean aan de slag
Samen met Norman doorloop je de stappen van de Harada- 
methode en pas je deze op jezelf toe. 

Door middel enkele vragenlijsten en formulieren bepaal je waar je 
staat en welke eerste stappen je gaat zetten om jouw (persoonlijke) 
doelen te realiseren.

Aan het eind van de dag heb je een concreet plan voor je nabije 
toekomst geformuleerd. 

We garanderen je een ervaring waar je totaal tevreden mee zal 
zijn.

Kernpunten Harada Methode:
• Succes is een vaardigheid, een wetenschap!
•  Een stap-voor-stap proces voor het bepalen en realiseren van 

persoonlijke en professionele dromen/doelen
•  Zelfsturendheid, de menselijke kant van Lean
•  ’s Werelds beste methode om iemand tot zijn/haar diepste 

mogelijkheden te ontwikkelen
• Van medaillewinnaars in sport naar de werkvloer
• Leidinggevenden helpen effectieve coaches te worden
• Een burn-out nabij? Breng jezelf terug in balans!
• Een gids naar een uiterst succesvol leven!


