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LEAN Verbeeten
Lean Leiderschap
Samen Leren, Samen Vernieuwen!

Ben jij veel tijd kwijt met het ‘blussen van brandjes’?
Ben jij op zoek naar methoden om medewerkers te motiveren?
Ben jij geïnteresseerd in hulpmiddelen die zowel de kwaliteit als de efficiëntie van jouw
afdeling verbeteren?
Dan is deze training lean leiderschap iets voor jou!
Lean Leiderschap
Een leider die effectief bijdraagt aan een cultuur van continu verbeteren heeft specifieke
kenmerken. Centraal hierbij staat het denken vanuit waarde voor de klant. Met een proces
georiënteerde benadering stimuleert de leider het verwijderen van verspillingen en de
multidisciplinaire samenwerking. De leider weet middels een inspirerende visie zijn
medewerkers te activeren. Om de doelen van de organisatie te bereiken, vergroot hij het
probleemoplossend vermogen van zijn team. Dit doet hij door frequent aanwezig te zijn op de
werkvloer en ter plaatse te coachen. Respect en dienstbaarheid kenmerken zijn gedrag en er
is besef van het feit dat het leren voor hem en de mensen in de organisatie nooit ophoudt.
Beschrijving
In de Lean Leiderschap opleiding wordt door middel van interactieve sessies en diverse
simulaties de management toolbox stevig aangevuld en ontwikkelt de deelnemer een nieuwe
kijk op de eigen organisatie. Op een inspirerende manier wordt de link gelegd naar de praktijk,
de doelstellingen en resultaten van de eigen organisatie.
Doel
Het doel van de Lean Leiderschap modules: leidinggevenden voorzien van een gedegen
basiskennis van lean management en middels interactieve vormen de vertaalslag maken naar
de eigen praktijk. Daarnaast leren de leidinggevenden om op een andere manier naar de eigen
organisatie te kijken en leren zij welke houding en welk gedrag passend is binnen een lean
transformatie.
Doelgroep
De opleiding is uitermate geschikt voor functioneel of hiërarchisch leidinggevenden die aan
een cultuur van continu verbeteren willen werken in de eigen organisatie.
Opleidingsvorm en -duur
De opleiding kent tien modules off-the- job training verdeelt over vijf lesdagen van 09.00 –
16.30 uur. Korte tijd na iedere lesdag is er met de groep intervisie van een halve dag. In de
intervisies wordt extra tijd besteed aan vertaling van het geleerde naar de eigen praktijk en
wordt de link gemaakt met het hoger management en (mogelijk) opgeleide Green Belts in de
organisatie.
Naast de lesdagen en intervisies moet je als deelnemer rekening houden met een extra
studiebelasting van ongeveer twee uur per module. De studiebelasting omvat (praktische)
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literatuur, praktijkopdrachten en een traject waarbij het geleerde in eigen praktijk toegepast
wordt.
De looptijd van de gehele opleiding is ongeveer één jaar. Lean Instituut @ Verbeeten verwacht
dat u alle dagen (volledig) aanwezig bent. Om deel te nemen aan het examen geldt een
minimale aanwezigheid van vier van de vijf trainingsdagen en vier van de vijf intervisies.
De volledige Lean Leiderschap opleiding

Module 1: Lean vogelvlucht

Module 6: Operationele stabiliteit

•

Lean simulatiegame ter introductie.

•

Reductie van variatie middels standaardisatie.

•

Wat is lean en wat kan lean betekenen?

•

Ik weet hoe ik als leidinggevende afwijkingen zichtbaar

•

Klantwaarde als uitgangspositie!

Module 2: Lean leiderschap in vogelvlucht

kan maken.

Module 7: Policy deployment en prestatiemanagement

•

Wat is jouw rol als leider?

•

De kracht van ‘why?’ als magneet.

•

Leiderschap is eigenaarschap.

•

Samenhang creëren en laten zien.

•

Wat is specifiek voor de lean leider?

•

Toepassen van de X- matrix voor Policy Deployment.

•

Afwijkingen gebruiken als aanjager van prestaties.

Module 3: Het verbeterproces en de dagstart

Module 8: De standaard van de leider

•

Verbeteren als proces.

•

Wat zijn jouw taken als leider?

•

Verbetertools als ‘Dagstart’, ‘Gemba’ &

•

Welk gedrag hoort bij deze taken?

‘Verbeterborden’.

•

De agenda van de leider.

•

Verbeteren met behulp van een
escalatiemodel.

Module 4: De verbetermethodiek PDCA & A3

Modules 9 & 10: Lean implementatie

Toepassen verbetermethodieken ‘Plan

•

Succesfactoren en barrières voor lean implementatie.

Do Check Act’ en ‘A3’

•

Lean toepassingen in de praktijk.

•

Coachen op A3.

•

A3 presentaties.

•

A3: Combinatie van coachen, sturend

•

Examen met aansluitend borrel.

•

zijn en problemen oplossen.

Module 5: Waardestroom management
•

Denken in processen.

•

Verspillingen leren zien.

•

Ik kan als leider zorgen dat waarde gaat
stromen.
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Trainers
De trainers van Lean Instituut @ Verbeeten zijn zeer breed onderlegd. Naast uitstekende lean
kennis hebben ze ruime ervaring in de gezondheidszorg en andere dienstverlenende
organisaties. Didactische vaardigheden worden gekoppeld aan specialisaties als
bedrijfskunde, economie, marketing, human resource en bedrijfspsychologie. Meer informatie
over de trainers kunt u vinden op onze website: www.leanverbeeten.nl .
Open inschrijving 2018/2019
Lesdagen: vrijdag 9 maart, 13 april, 8 juni, 31 augustus en 28 september
van 09.00 – 16.30 uur.
Intervisies: donderdag 22 maart, 17 mei, 28 juni, 13 september en 25 oktober
van 09.00 – 12.00 uur.
Lesdagen: vrijdag 16 november 2018, 11 januari, 8 februari, 8 maart en 12 april 2019
van 09.00 – 16.30 uur.
Intervisies: donderdag 29 november 2018, 24 januari, 21 februari, 21 maart en 25 april 2019
van 09.00 – 12.00 uur.
Kosten
De Lean Leiderschap opleiding wordt in twee varianten aangeboden, te weten; in- company
bij de aanvragende partij en middels open inschrijving bij Lean Instituut @ Verbeeten. Beide
varianten worden verzorgd door twee trainers per groep, met een maximale groepsgrootte van
twaalf deelnemers.
De kosten voor de totale Lean Leiderschap opleiding open inschrijving van vijf volledige
lesdagen en vijf intervisie sessies bedraagt € 3.650,- per deelnemer. Dit bedrag is vrijgesteld
van BTW. De kosten voor deelname omvatten lesgeld, cursusmateriaal, frisdrank, koffie & thee
en een broodmaaltijd op basis van één deelnemer.
Lean Instituut @ Verbeeten is CRKBO gecertificeerd en heeft daardoor toestemming om als
trainings- en opleidingsinstituut BTW- vrij te factureren.

Contactinformatie
Wilt u meer informatie of een vrijblijvend verdere mogelijkheden verkennen? Neem dan contact
op via telefoon: 013-594 7671 of via de mail: infolean@bvi.nl .
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