
  
 

      Lean Leiderschap  
      

 

Lean Six Sigma (LSS) is een in Japan ontwikkelde integrale managementmethode, 

gericht op het (continu) verbeteren van alle aspecten van de organisatie. Ontwikkeld in  

de automobielindustrie wordt het nu ook toegepast in vele andere sectoren, in grote en 

ook kleinere organisaties. De wijze van denken en benaderen van bedrijfsvoering is 

vernieuwend en het heeft al veel organisaties succes gebracht.  

De cursus Lean Leiderschap geeft de deelnemer inzichtin de uitgangspunten van lean, de 

principes van lean leiderschap en het gedrag van de lean leider. De cursus leert de 

leidinggevende hoe hij structureel leiding kan geven aan continue verbeteren. 

 

DOEL.  

Deelnemers hebben na afloop van de cursus: 

• Inzicht in de achterliggende keuzeopties voor de implementatie van Lean. Inzicht 

in de principes van lean, lean leiderschap-principes en het lean leiderschap gedrag 

dat leidt tot een lean-organisatie 

• Het inzicht en het vermogen om medewerkers te motiveren en stimuleren in het 

streven naar continu verbeteren 

• Het inzicht om lean-leiderschap af te zetten tegen andere moderne 

leiderschapsstijlen. 

 

DOELGROEP. 

Leidinggevenden die werkzaam zijn of willen zijn in een organisatie waarin L(SS) is 

geïmplementeerd. (Bedrijfsleven, gezondheidszorg, serviceorganisatie, administratie). 

 

PROGRAMMA.  

De cursus duurt 7 dagen (middagen/avond) met o.a. de volgende onderwerpen: 

• Achtergronden voor implementatie Lean SS. 

• Lean Principes, Lean leiderschap principes en lean leiderschap gedrag 

• Praktische oefeningen en opdrachten die het toepassen van de theorie in de 

praktijk ondersteunen. 

Deelnemers voeren naast de theorie een verbeteropdracht uit in hun werkomgeving en 

worden daarbij door de trainer gecoacht (3 coachgesprekken van een uur). Cursisten 

ontvangen een naslagwerk en een boek. 

Cursisten ontvangen een diploma nadat examen en verbeterproject positief zijn 

afgesloten.  

 

DUUR EN LOCATIE 

De cursus wordt gegeven voor max. 10 personen op 7 woensdagen van 14.00 tot 20.30 

uur. De locatie wordt nader bepaald. 

 

KOSTEN.  

De cursuskosten bedragen € 1200,-- (excl. BTW en materiaalkosten). 

 

KWALITEIT 

LEVER JE 

SAMEN ! 
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