
LEERGANG LEAN
Praktische leergang over LEAN

in het bouwproces

Hoe verbeter jij projecten, 
hoe werk je beter samen 
in teams en hoe verminder 
je faalkosten? Hoe zorg je 
ervoor dat je de uitgaven in 
de hand houdt? Hoe maak 
je van jouw onderaannemers 
geschikte ketenpartners? 
Hoe krijg je een projectteam 
gefocust en gemotiveerd? 
Het verbeteren van 
projectresultaat is niet 
gemakkelijk, vooral nu 
de bouw het weer druk 
heeft. Door de huidige 
drukte neemt de kans op 
verspillingen toe, waardoor 
de opbrengst op projecten 
achterblijft. Plannen om 
te verbeteren krijgen 
onvoldoende aandacht. 
LEAN is dé doping voor 
project¬managers, -leiders 
en werkvoorbereiders en 
helpt je met het realiseren 
van meer kwaliteit en 
rendement. 
Neem het initiatief en schrijf 
je in voor deze 
unieke opleiding. 

De start is donderdag 17 oktober 2019. De bijeenkomsten 
zijn ongeveer één keer per twee weken. De exacte data 
van de vervolgbijeenkomsten worden tijdens de eerste dag 
vastgesteld. De leergang wordt gehouden in Zwolle. 

De bijeenkomsten hebben een ‘vaste’ opbouw: 

• Een herhaling van de theorie die je thuis hebt 
bestudeerd aan de hand van een actieve werkvorm.  

• Eventueel een gastspreker (een expert uit de 
bouwbranche) 

• Daarna wordt er geoefend met de tools aan de hand 
van een case  

• En oefenen met de aanpak van je eigen 
bedrijfsproject. 

Het is de bedoeling dat je een verbeterproject binnen je 
bedrijf formuleert (bedrijfsproject). Door het oefenen met 
een case tijdens de bijeenkomsten, kun je gelijk met je 
eigen project aan de slag in je bedrijf.   

Deze leergang LEAN geeft je:  

• Kennis van de 5 principes 
van LEAN - klantwaarde, 
waardestroom, 
processtroom, 
ketenintegratie, kaizen & 
continu verbeteren; 

• Stevige ervaring met het 
inrichten en verbeteren 
van processen, lean-
planningen en groep-starts 
(of dagstarts) 

• Inzicht hoe deze principes 
toe te passen in je eigen 
werkprocessen, planningen 
en communicatie; 

• Inzicht in de samenhang 
tussen techniek en cultuur, 
leiderschap, de noodzaak 
om initiatieven te nemen te 
verbeteren 

• Inzicht in ervaringen uit 
woningbouw, renovatie en/
of utiliteitsbouw en hoe 
deze te vergroten; 

• Inzicht in je eigen 
ontwikkeling met betrekking 
tot LEAN houding en 
gedrag.

• We hebben een unieke 
reader (70 pagina’s) over 
Lean projectmanagement in 

WAAROM? DAAROM! OPZET LEERGANG

Pioneering kiest met Symbol 
en Saxion Hogescholen 
voor experts op inhoud en 
didactiek. In co-productie 
met ervaringsdeskundigen uit 
het werkveld wordt het multi-
disciplinaire en praktische 
karakter van de leergang LEAN 
stevig neergezet. 

De leergang staat onder leiding 
van de heer ir. L. Keijzer, senior 
consultant bij SymbolBouw en 
mevrouw J. Tabak-Vochteloo, 
hoofddocent/teamadviseur 
bij Saxion Hogescholen. Er zijn 
presentaties van bouwbedrijven 
die hun medewerking verlenen 
aan deze leergang met onder 
andere eigen ervaringen.

BEGELEIDING & DOCENTEN 

De praktijkleergang LEAN bestaat uit 8 dagdelen die als 
volgt zijn ingedeeld:

Dag 1 - ochtend Kennismaken en introductie LEAN theorie

Dag 2 - hele dag Het in kaart brengen en optimaliseren van

Dag 3 - hele dag LEAN plannen

Dag 4 - hele dag Dagstarts en continu verbeteren

Dag 5 - ochtend	 Afsluiting	met	certificaat

processen



• Je kunt jouw interesse kenbaar maken via 
info@pioneering.nl. Vervolgens krijg je het 
inschrijfformulier toe gemaild;

•  De studiebelasting wordt geschat op 
70 uur. Naast het deelnemen aan de 
bijeenkomsten is het essentieel dat je 
gedurende de gehele leergang voldoende 
extra tijd 
beschikbaar 
hebt om aan je 
bedrijfsproject 
te werken; 

• Op basis van 
voldoende 
aanwezigheid en minimaal een voldoende als 
beoordeling voor het bedrijfsproject ontvang 
je	een	certificaat;	

• Voor een evenwichtig niveau van de groep 
dien je enkele jaren werkervaring en een 
HBO werk- en denkniveau te hebben; 

SAMENGEVAT MEER INFORMATIE 

•  Werkelijk leren heeft de meeste kans van 
slagen in kleine groepen. Daarom bestaat 
de groep uit 
maximaal 16 
deelnemers. Op 
deze manier kan 
een optimale 
communicatie 
binnen de groep 
worden bewerkstelligd; 

• De investering bedraagt 1.850 euro 
exclusief BTW per deelnemer. Dit bedrag is 
inclusief het cursusmateriaal en de catering. 
Pioneering deelnemers krijgen 200 euro 
korting op de cursusprijs en betalen dus 
1.650 euro exclusief BTW per deelnemer.

Inhoudelijke vragen over de leergang kun
je stellen aan: 
Lucas Keijzer: lucas.keijzer@symbol.nl 

Interesse? 
Je kunt jouw interesse kenbaar maken via 
info@pioneering.nl. Vervolgens krijg je het 
inschrijfformulier toe gemaild. 

Programmabureau Stichting Pioneering 
088 1125 0000 | info@pioneering.nl | 
www.pioneering.nl

www.pioneering.nl

Robert, Projectleider: 
“Deze leergang Lean 
is wel wat meer dan 
stickertjes plakken”

Groepsevaluatie: 
“Wij geven deze 

leergang een cijfer 
tussen 8 en 10”


