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Met deze Leergang Leiderschap & Lean krijg je handvatten om jouw organisatie klantgerichter, 

efficiënter én plezieriger te laten functioneren. Je ontwikkelt daarbij de vaardigheden van een 

Lean Leider waardoor je als leidinggevende succesvoller wordt in het bereiken van de doelen van 

jouw organisatie en tegelijkertijd meer aandacht kunt besteden aan die zaken die er écht toe 

doen. 

 

De Leergang Leiderschap & Lean stoomt managers en directeuren klaar om deze rol met succes 

te vervullen. In een groep met andere Lean Leiders ontwikkel je waardevolle kennis, ervaring en 

competenties. Inspiratie en toepassing in de praktijk staan centraal. Door middel van 

interactieve trainingsdagen, bedrijfsbezoeken en simulaties wordt jouw repertoire aan 

leiderschapsvaardigheden stevig aangevuld en ontwikkel je een nieuwe blik op organisaties. 

 

 

Hoe laat ik mijn organisatie haar doelen bereiken? 

Hoe activeer ik het talent van mijn hele organisatie daarbij? 

Hoe kan ik de échte problemen in mijn organisatie leren zien? 

Hoe word ik een Lean Leider? 



Wat levert deze training je op? 
 

• Je kent de basis van Lean is en de bijbehorende technieken 

• Je bent beter in staat om behoeften van de klant te vertalen naar jouw organisatie 

• Je hebt inzicht in een bewezen effectieve besturing voor een Lean organisatie en krijgt 

meer grip op de prestaties 

• Je weet aan welke knoppen je moet draaien om te verbeteren 

• Jouw medewerkers worden gelukkiger 

• Je bent in staat de mogelijkheden van Lean in je eigen organisatie te herkennen en te 

vertalen naar een concreet plan 

• Je wordt succesvoller in het realiseren van deze plannen, mede door het betrekken van 

jouw medewerkers 

• Je realiseert hiermee tastbare verbeteringen 

• Je kent de succesfactoren en uitdagingen bij het creëren van cultuur waarin continu 

wordt verbeterd 

• Je hebt meer inzicht in je eigen effectiviteit als leider 

• Je leert de capaciteit van medewerkers optimaal te benutten door een coachende stijl 

• Je hebt een internationaal erkend certificaat: Lean Green Belt voor leidinggevenden  

• Je bent onderdeel geworden van een netwerk van Lean Leiders 

• Jouw klanten worden gelukkiger/meer tevreden en het is een feest om klant van jullie 

organisatie te zijn 

 

 

 



Wat gaan we doen? 
Dit programma beschrijft de training in grote lijnen.  

 

 

Intakegesprek 
 

Je hebt met één van de trainers vooraf een 

telefonisch intakegesprek. Hierin wordt 

besproken of de inhoud van de leergang 

aansluit bij jouw gewenste ontwikkeling en 

de wijze waarop je de kennis en ervaring 

wilt inbrengen in jouw praktijk. Ook wordt 

de mogelijkheid besproken om tijdens de 

leergang een bedrijfsbezoek te brengen.  

 
 

Dag 1 
 

Het licht aandoen 
 

We starten met een kennismaking en maken 

onze leerdoelen expliciet. We stappen 

vervolgens in een interactieve simulatie 

waarin de basisprincipes van Lean 

langskomen: waarde, waardestroom, flow, 

pull en perfectie. We ervaren het continu 

verbeteren en de kracht van het experiment. 

We benadrukken daarbij de rol van de leider. 

Met behulp van de Gouden Cirkel gaan we 

oefenen om te inspireren met het 

“waarom?” van de verbetering/verandering. 

 

 

 

Vervolgens gaan we dieper in op 

klantwaarde en het Kano-model: een 

instrument om klantwaarde van een product 

of dienst inzichtelijk te maken. Na dag 1 heb 

je de kracht van Lean ervaren en ben je in 

staat om klantwaarde voor jouw organisatie 

te bepalen. 

 

Het avondprogramma combineert diner met 

leuke kennismakingsoefeningen en 

teamactiviteiten zodat we elkaar en elkaars 

omgeving beter leren kennen. Een 

overnachting op de locatie is inbegrepen. 

 

 

0 Verken de situatie 

1 Definieer probleem 

en doelstelling 

4 Plan uitvoering 

5 Voer 

oplossing uit 

3 Genereer oplossing 

6 Check en borg 

2 Analyseer 

feiten 



Dag 2 
 

Als je geen problemen hebt, 

dan heb je pas echt een 

probleem 
 

Met behulp van de waardestroom gaan we 

producten door de organisatie volgen om te 

achterhalen waar de waarde wordt 

toegevoegd en waar mogelijk verspilling 

plaatsvindt. In een rollenspel wordt een 

waardestroom opgesteld met aandacht voor 

aanpak en de bijbehorende symbolen en 

technieken. Ook het ideale en toekomstige 

proces komt aan bod. 

 

In de middag maken we kennis met Kaizen. 

Door middel van oefeningen wordt de kunst 

van Kaizen ervaren. In de zes stappen van 

deze wetenschappelijke cyclus worden de 

belangrijkste instrumenten toegelicht. Er is 

aandacht voor hoe je de rol van de leider 

invult bij het werken met verbeterteams. 

Hoe vraagt je door, daag je uit, ondersteun je 

een team, hou je verbeteringen klein en 

spreek je het vakmanschap aan. En… durf je 

het experiment te stimuleren?  

 

Hierna ben je klaar om binnen jouw 

organisatie invulling te geven aan jouw rol 

om verbeterteams te ondersteunen. 

 

 

 

Dag 3 
 

De goede dingen doen,  

de dingen goed doen 
 

 

We ervaren de kracht van een heldere visie 

en missie, het ware noorden. De kern van 

Policy Deployment is het vertalen van 

doelen zodat elke afdeling en elk individu als 

een samenhangend raderwerk aan dit ware 

noorden bijdraagt. En dit ook voelt!  Hoe 

betrek je iedereen in het bereiken van de 

organisatiedoelen, zodat we gaan 

verbeteren in de juiste richting?  

 

De vertaling van de visie naar concrete 

verbeterplannen maken we visueel in de 

Obeya, een grote open ruimte waar de 

doelen, KPI’s, verbeterprojecten en alle 

afwijkingen zichtbaar worden gemaakt. We 

KAIZEN 
 

Vanuit ervaring weten we dat we 

knelpunten gaan tegenkomen bij de 

waardestroomanalyse die niet 

‘gemakkelijk’ te verbeteren zijn. Dit vraagt 

om een Kaizen. De methodiek Kaizen 

dwingt je om lang, veel langer dan je 

gewend bent, stil te staan bij het probleem 

en de oorzaken. Als je deze stappen goed 

neemt, heb je al meer dan 85% van het 

werk gedaan om het knelpunt ook echt 

voor altijd te elimineren/verbeteren. 

https://www.lcgconsulting.com/lean-tools/waardestroomanalyse/
https://www.lcgconsulting.com/lean-tools/strategie-in-praktijk-brengen-met-policy-deployment/
https://www.lcgconsulting.com/lean-tools/5-tips-succesvolle-obeya/


gaan in op het belang van een passende set 

KPI’s. We belichten het verschil tussen 

resultaat- en proces-KPI’s.   

 

Een Lean cultuur kent de kracht van 

visualisatie en de plicht van een leider om 

zijn mensen het inzicht te geven in de 

actuele prestatie en eventuele afwijkingen 

van de norm. We oefenen met de routine om 

frequent en kort een prestatiedialoog te 

voeren. Dit kan op elk niveau in een 

organisatie, legt verantwoordelijkheden 

waar deze horen en leidt tot 

verbetervermogen en snelle resultaten. 

 

Dag 4  
 

Van denken of doen naar 

doenken 
 

Je leert waarom standaardisatie belangrijk is 

in het leveren van een betrouwbaar 

resultaat. Ook in het werk van de leider is 

standaardisatie een hulpmiddel voor 

betrouwbare uitkomsten. De werkvloer van 

vandaag bekijken we met díe ogen en we 

leren welke vragen een positief effect 

hebben tijdens het werkvloeren.  

 

Je maakt vandaag ook een eerste aanzet tot 

een eigen ontwikkelplan met behulp van de 

A3-methodiek en de inzichten uit de rollen 

van de Lean Leider. Lean is vooral een 

kwestie van doen. Kata is de coachroutine 

die uw mensen richting geeft in het vinden, 

uitvoeren en leren van het volgende kleine 

experiment op weg naar een groot resultaat. 

 

Dag 5 

De mooiste ontdekkingsreis is 

leren kijken met andere ogen 
 
We starten met een werkbezoek. Een 

gastspreker deelt zijn ervaringen als Lean 

Leider. Welke dilemma’s, successen en 

valkuilen kwamen op zijn pad. Jouw gedrag 

als leidinggevende blijkt doorslaggevend in 

succesvol doorbreken van hardnekkige 

situaties.  

 

Je leert in verschillende werkvormen bewust 

te zijn van jouw gedrag en het effect daarvan 

op je omgeving. Vervolgens gaan we op zoek 

naar mogelijk onuitgesproken gedachten in 

interacties met anderen die een ongewenst 

patroon in stand kunnen houden. 

 

In de avond is de ouderwets gezellige 

boekenclub. Het lezen is al een feestje 

doordat de kennis op deze avond van pas 

komt in de quiz. De quizvragen verzinnen 

jullie zelf. Tijdens de avond worden in een 

informele sfeer inzichten gedeeld en wordt 

er gelachen en gestreden om de trofee voor 

beste lezer. Je blijft overnachten op de 

locatie. 

  



 

Dag 6  
 

Geduld op de lange termijn, 

ongeduld op de korte termijn 
 

De Leergang Leiderschap & Lean eindigt 

vandaag, maar jouw Lean reis is begonnen. 

We doen nog een inzicht op in jouw kijk op 

je eigen rol als leider.  

 

De voortgang van jouw reis en jouw nieuwe 

inzichten worden samengevat in een 

inspirerend plan waarmee continu 

verbeteren binnen jouw organisatie gaat 

werken. Vervolgens word je letterlijk 

getoetst. Deze stap levert je bij succesvolle 

afronding een internationaal erkende Lean 

Leiderschap certificering op. Vervolgens is 

er de mogelijkheid in intervisievorm elkaar 

te helpen nog meer scherpte aan te brengen 

in de volgende stap. 

 

  



Doelgroep 
 

• Hoger managent met HBO/WO werk- en 

denkniveau  

• Leiders met de ambitie om een continu 

verbetercultuur in hun organisatie of 

team te bewerkstelligen 

• De groep bestaat uit leidinggevenden 

die willen samenwerken met collega's 

uit andere sectoren en bereid zijn 

ervaringen uit te wisselen. Ervaring met 

Lean is een pré, maar niet noodzakelijk 

 

Onze aanpak 
 

De trainingen zijn erop gericht om zowel 

jouw kennis van Lean te verhogen als jouw 

vaardigheden te vergroten. Daarnaast 

vinden wij het belangrijk dat je plezier hebt 

tijdens de trainingen. Dit uit zich in vele 

interactieve en energieke werkvormen 

waarbij je wordt uitgedaagd te oefenen. 

Onze passie en enthousiasme voor Lean 

speelt hierbij een grote rol.  

 

Tenslotte is er aandacht voor jouw 

specifieke omgeving waarin je jezelf als 

Lean Leider wilt ontwikkelen. Kortom: we 

gaan ervoor dat de training voor jou nuttig 

en leuk is! 

 

 

 



Blended learning 
 

LCG gelooft in de combinatie van offline én 

online leren, ook wel ‘blended’ genoemd. 

Daarom combineren we onze offline 

trainingen en workshops met online 

ondersteuning en inspiratie via ons digitaal 

platform; de LCG Connector.  

 

Waarom blended learning?  

 

Dat verlengt de leercurve en verduurzaamt 

de impact van de trainingen. Leren is immers 

een continu proces. Dat betekent dat jij thuis 

ook aan de slag moet.  

 

 

Hou er dus rekening mee dat je naast je 

trainingsdagen ook tijd vrij maakt om naast 

deze dagen te leren. Voor de eerste 

trainingsdag bijvoorbeeld, is het belangrijk 

dat je als voorbereiding een aantal online 

'learning bites' (e-learnings) bekijkt. En 

tussen de trainingsblokken ga je aan de slag 

met learning bites en praktijkopdrachten. 

Hou rekening met minimaal 1,5 dag tussen 

ieder blok voor voorbereiding en 

praktijkopdrachten.  

 

Na de training is het natuurlijk belangrijk om 

aan de slag te blijven met wat je geleerd 

hebt. Daarom houd je een jaar lang toegang 

tot al deze kennis via ons online platform 

LCG Connector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Blended learning combineert traditionele 

leeractiviteiten met digitale leermogelijkheden 

Meer over blended learning → 

https://www.lcgconsulting.com/lcg-connector/
https://www.lcgconsulting.com/lcg-connector/
https://www.lcgconsulting.com/connector/wat-is-blended-learning/


Praktische informatie 
 

Certificaat 
 

Na het succesvol volgen van 

deze training ontvang je het 

Lean Green Belt certificaat. 

Deze certificering is 

onderdeel van het Lean Competency 

System van het Lean Enterprise Research 

Center (Cardiff University). 

 

Prijs 
€4.250 per deelnemer (excl. btw) 
 

In de training krijg je een boek over de basis 

van Lean. De prijs is inclusief lunch, koffie, 

thee, fruit en versnaperingen. Op dag 1 en 

dag 5 is er tevens een avondprogramma. Het 

diner en de overnachting zijn op deze dagen 

bij de prijs inbegrepen.  

 

De training vindt plaats in Conferentie-

centrum in Kaap Doorn (Postweg 9, 3941 KA 

Doorn). Het ligt centraal in Nederland op de 

Utrechtse Heuvelrug. Een trainingsdag start 

om 8:30 uur en duurt tot 17:00 uur. Op dag 1 

en dag 5 is er dus ook een avondprogramma. 

 

Reistijd vermijden en genieten van de 

trainingslocatie op de Utrechtse 

Heuvelrug? Ook buiten deze twee dagen 

met avondprogramma is een arrangement 

mogelijk. Boek er dan overnachtingen en/of 

diners bij. Kosten zijn €99,50 per nacht, 

€46,75 per diner inclusief twee drankjes. Bij 

het aanmelden kun je per trainingsdag 

aangeven of je hier gebruik van wilt maken. 

Geboekte arrangementen kunnen tot 

uiterlijk twee weken voorafgaand aan de 

training geannuleerd worden. Daarna zijn er 

kosten aan verbonden. 

 

Incompany 
 

Deze training geven wij ook Incompany. De 

Lean theorie wordt zo direct gekoppeld aan 

jullie praktijk. Vraag een offerte aan →  

 

STAP-budget 
 

De trainingen van LCG komen in aanmerking 

voor het STAP-budget. Bekijk hier de 

voorwaarden en hoe het werkt. 

 

Accreditaties LCG 
 

Hoe weet je dat een opleiding aan de juiste, 
hoge kwaliteitsnormen voldoet? Naast de 
Lean LCS accreditatie heeft LCG als 
opleidingsinstituut Cedeo en CRKBO als 
erkende certificeringen.   

INSCHRIJVEN 
 

Inschrijven voor de Leergang Leiderschap 

& Lean doe je via onze website 

lcgconsulting.com 

 

Inschrijven Nederland → 

Inschrijven België → 

https://www.lcgconsulting.com/certificering-lean/
https://www.lcgconsulting.com/contact/
https://www.lcgconsulting.com/hoe-werkt-het-stap-budget/
https://www.lcgconsulting.com/hoe-werkt-het-stap-budget/
https://www.lcgconsulting.com/cedeo-en-crkbo-certificaten/
https://www.lcgconsulting.com/lean-trainingen/green-belt/
https://www.lcgconsulting.com/lean-trainingen/green-belt/
https://www.lcgconsulting.com/be-nl/lean-trainingen/green-belt/


 
 
 
 

 
 

 

  

Liever even overleggen? 
 

Heb je vragen over de training of wil je persoonlijk 

advies? Maartje helpt je graag. Bel haar of mail naar 

info@lcgconsulting.com 

 

Voor Nederland: +31 (0)85 065 5392  

Voor België: +32 (0)78 48 23 60 

mailto:info@lcgconsulting.com


LCG is trots op haar klantwaardering 
Deze training wordt beoordeeld met een 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TOYOTA NEDERLAND 
Lex van den Elzen 

 
 “Lean tools trainen kan elk 
trainingsbureau. Deze instrumenten 
worden pas echt van duurzame waarde 
als je de dieperliggende cultuur van 
Toyota begrijpt. In Nederland is er geen 
enkele organisatie die zo dicht tegen de 
cultuur van Toyota aanzit als LCG. Dat 
maakt de trainingen van LCG echt uniek.” 
 
Lees volledige verhaal > 

 

9,1 

Karin Driftenaar – van Ooik  

10-12-2021 

→ Beoordeling 9/10 

Inspelen op de behoefte. 

Flexibiliteit en een enorme 

bron aan praktijkkennis. 

 

Mirjam Beekman 

10-12-2021 

→ Beoordeling 10/10 

Ik denk dat jullie iedereen in 

een leiderschapsrol op een 

hoger niveau kunnen brengen 

en aanzetten tot continu 

verbeteren van zichzelf en de 

organisatie. 

 

Mayke Roest 

10-12-2021 

→ Beoordeling 9/10 

Goede afsluiting tussen 

theorie & praktijk met eigen 

en herkenbare voorbeelden. 

 

https://www.lcgconsulting.com/trainingen-cases/lean-toyota/
https://www.lcgconsulting.com/trainingen-cases/lean-toyota/


 

lcgconsulting.com 

https://www.lcgconsulting.com/
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