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Lean Leader

Medewerkers

Het zicht op de dingen



Onze medewerkers



Onze medewerkers



Onze medewerkers



Onze medewerkers



Sterke Eigenschappen:

• Sterke intrinsieke motivatie

• Zitten van voor in de vergadering / bespreking en schrijven mee

• Verzamelen actiepunten en zijn in staat om deze op te leveren

• Indien het niet lukt wordt tijdig geëscaleerd

• Willen altijd bijleren 

• Hebben goede ideeën, denken “out of the box”

• Zij willen de wereld veranderen

Onze medewerkers - KONIJNEN



Aandachtspunten:

• Zijn met heel veel dingen tegelijker tijd bezig

• Hebben duidelijke prio’s nodig

• Worden vaak overbelast door de organisatie

• Zijn soms te snel voor de andere medewerkers, ongeduld

• Hebben veel herkenning en beloning nodig

• Hebben een hoog burn-out risico

• Willen graag uitblinken

Onze medewerkers - KONIJNEN



Sterke Eigenschappen:

• Leveren heel betrouwbaar werk

• Volgen alle afspraken 100%

• Zijn heel belangrijk voor operationele omgevingen

• Zijn steunpilaren van een organisatie

• Staan voor continuïteit

Onze medewerkers - SCHILDPADDEN



Aandachtspunten:

• “Ik heb het al 1000 keer gezegd, ze luisteren toch niet naar mij”

• Ideeën worden niet uitgesproken

• Hebben heel veel nood aan het WAAROM

• Gaan niet gemakkelijk mee met verandering

• Hebben veel vertrouwen nodig

• Willen niet van voor op het toneel staan

Onze medewerkers - SCHILDPADDEN



Sterke Eigenschappen:

• Helpen de leidinggevende om moeilijke gespreken te oefenen

• Kunnen als voorbeeld in feedback opleidingen dienen

Onze medewerkers - VOSSEN



Aandachtspunten:

• “Ja, maar…”

• Verzamelen actie punten en leveren niet op

• Altijd een excuus waarom dingen niet gebeurd zijn

• Escalaties van problemen gebeurd niet

• Afspraken worden niet nageleefd

• Teams worden tegen elkaar opgezet

• “Toxische medewerkers”

Onze medewerkers - VOSSEN



2 – 10% 5 - 10%

80 - 90%

Onze medewerkers – de verdeling in de organisatie



Aandachtspunten:

• Altijd goed analyseren – waar zitten de konijnen, 

schildpadden en vossen

• Begin met de konijnen

• Het WAAROM uitleggen aan de schildpadden

• Vossen …

Onze medewerkers – Verbetertrajecten



Schildpadden:

• Geef hun tijd

• Geef hen vertrouwen

• Luister actief wat ze zeggen

Konijnen:

• Geef hun projecten, verantwoordelijkheid, ruimte

• Laat ze blinken

• Geef hen uitdagende doelen

Onze medewerkers – Op hun best 



De LEAN LEADER –
de 10 gouden aanbevelingen



1. De LEAN LEADER kent de zin van 
zijn leven



2. De LEAN LEADER zorgt voor zijn
mentale en fysieke gezondheid



3. De LEAN LEADER brengt veel tijd op 
de shopfloor door



4. De LEAN LEADER houdt zijn agenda 
vrij en is beschikbaar



5. De LEAN LEADER is bedreven met de 
LEAN tools en geeft opleidingen



6. De LEAN LEADER spreekt de juiste taal



7. De LEAN LEADER is bedreven in 
coaching en feedback 



8. De LEAN LEADER laat fouten toe



9. De LEAN LEADER viert vooruitgang met 
de organisatie



10. Het belangerijkste – De LEAN LEADER 
zorgt voor de konijntjes en de schilpaden
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VEEL PLEZIER!



Ben ik een Lean Leader?



Welke eigenschappen hebben onze 
medewerkers?


