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Lean IT-leiderschap is een benadering die is opgebouwd rond een aantal specifieke principes. Het 
doel daarbij is mensen, processen en technologie binnen de IT zodanig op elkaar af te stemmen 
dat er maximale toegevoegde waarde ontstaat voor de gebruikers van IT-services, ook op de lange 
termijn. In deze paper willen we laten zien op welke wijze Lean IT-leiderschap bijdraagt aan de 
succesvolle toepassing van Lean IT-gerelateerde principes en technieken. We beschrijven welke 
vier stappen moeten worden genomen om uit te groeien tot een Lean IT-leider en we bespreken 
de vier belangrijkste hulpmiddelen die bij deze transformatie kunnen worden ingezet.

Inleiding
Leiderschap speelt in elke organisatie en in elke 
bedrijfstak een cruciale rol bij de toepassing van 
Lean-principes. De focus wordt hierdoor effectief 
gericht op het maximaliseren van de klantwaarde 
en op het behalen van zowel strategische als 
financiële voordelen. Er is dan ook een direct 
verband tussen gebrek aan leiderschap en het 
mislukken van pogingen om Lean te implemen-
teren. In een wereld waarin er dagelijks nieuwe 
bedrijven en potentiële concurrenten bijkomen, 
wordt het steeds belangrijker om Lean te zijn. 
Continue verbetering is van cruciaal belang om 
de concurrentie een stap voor te blijven. De 
noodzaak tot efficiënt werken vereist boven-
dien dat verspillingen zoveel mogelijk worden 
teruggedrongen. De afgelopen jaren hebben 
we diverse organisaties geholpen om de over-
stap te maken naar een Lean-organisatie, en 
daarbij de verspillingen in hun bedrijfsproces-
sen te elimineren en toegevoegde waarde te 
creëren voor hun klanten. Het is onze ervaring 
dat de leider een belangrijke rol speelt in deze 
transformaties. Deze leider geeft het voorbeeld 
door een omgeving te creëren waarin continue 
verbetering niet louter en alleen besproken wordt 
tijdens de weekstart, maar geleidelijk aan ook 
als de standaardwijze van denken en handelen 
verweven raakt in de organisatiecultuur. In de Lean Leadership model, Jeffrey Liker, 2014

training Lean IT Leadership wordt niet alleen 
aandacht besteed aan gepubliceerde ideeën 
over leiderschap, Lean-leiderschap en leider-
schap in de IT, maar komen ook praktijker-
varingen van Lean IT-professionals aan bod. 
Deelnemers ontwikkelen zo een veelzijdige kijk 
op Lean-leiderschap binnen de IT. Uitgangspunt 
bij de ontwikkeling van Lean IT-leiders is het Lean 
Leadership Development Model (LLDM) zoals 
beschreven door Jeffrey Liker in zijn boek The 
Toyota Way: 14 Management Principles from 
the World’s Greatest Manufacturer (2004). Dit 
model omvat vier stappen voor het ontwikkelen 
van Lean-leiderschap en een reeks zogenaamde 
True North-waarden die dienen als kompas.



2 Quint Wellington Redwood

De belangrijkste stap voor een Lean-leider is 
zichzelf expliciet te verplichten tot zelfontwik-
keling. Dit houdt in dat potentiële leiders bereid 
moeten zijn om afzonderlijke leercycli te door-
lopen. Doel daarbij is te leren hoe ze als leider de 
True North-waarden optimaal in praktijk kunnen 
brengen en ook de andere stappen zo goed 
mogelijk uit kunnen voeren. Deze True North-
waarden vormen de basis voor elke IT-organisatie 
die Lean IT wil worden.

De verplichting aangaan tot zelfontwikkeling is 
een noodzakelijke voorwaarde voor het succes 
van Lean binnen elke organisatie, dus ook voor 
IT-organisaties. Met zelfontwikkeling bedoelen 
we dat we onze handelingen, gedachten, gedrag 
en houding eerlijk onder de loep nemen met als 
doel deze effectiever te maken.

Potentiële leiders moeten de gelegenheid krij-
gen om zichzelf te ontwikkelen en ze moeten in 
dit proces ook worden ondersteund. Leiders 
ontwikkelen zich niet vanzelf. Zelfontwikkeling 
ondersteunen houdt in dat je zoekt naar de 
juiste uitdagingen op het vlak van zelfontwikke-
ling, dat je ruimte schept voor zelfontwikkeling 
en dat je op de juiste momenten tijdens dit 
proces zorgt voor coaching. Zelfontwikkeling is 
een activiteit die zowel zelfreflectie als externe 
feedback vereist. De verplichting aangaan tot 
zelfontwikkeling betekent bijvoorbeeld niet dat 
je jezelf ertoe verplicht om een boek te lezen 
over hoe je een betere leider kunt worden en 
dat je vervolgens je best doet om enkele van de 

Stap 1: Zelfontwikkeling 
als doel stellen

Shu-Ha-Ri

De Japanse term ‘kata’ betekent letterlijk 
‘vorm’ en is afkomstig uit de oosterse krijg-
skunsten, waarin gedetailleerde beweging-
spatronen worden geoefend. Kata is het 
uitgangspunt voor alle leerprocessen. Het 
is de vastgelegde routine van denken en 
handelen in een bepaalde situatie. 

Shu-Ha-Ri is een leermodel dat gebaseerd is 
op kata. Het principe van Shu-Ha-Ri dient als 
leidraad voor het proces van zelfontwikkeling. 
Het is cruciaal dat zowel medewerkers als leiders 
in de IT-organisatie deze drie fasen doorlopen; 
anders vindt er geen verbetering plaats.

Shu-Ha-Ri omvat in essentie het volgende:

• Shu (gehoorzamen, volgen): leren hoe je iets 
doet

Voor een IT-organisatie betekent dit dat nieuwe 
medewerkers zich vertrouwd maken met de 
IT-omgeving door in eerste instantie alleen be-
heeractiviteiten uit te voeren, d.w.z. het dagelijks 
‘opschonen’ van de systemen, zodat deze goed 
blijven functioneren. Een volgende stap zou zijn 
om ook standaardwijzigingen uit te voeren, zoals 
een nieuwe laptop klaarmaken voor gebruik. 
In beide gevallen worden de werkzaamheden 
uitgevoerd aan de hand van een checklist of door 
een reeks stappen in een specifieke volgorde 
te doorlopen.

• Ha (loslaten, afwijken): je werkwijze variëren

In de context van IT betekent dit dat de werkzaam-
heden van een IT-medewerker opschuiven van 
het uitvoeren van relatief eenvoudige standaard-

ideeën en suggesties in praktijk te brengen. Het 
betekent dat je concrete stappen onderneemt 
om je gedrag te veranderen. Zelfontwikkeling 
is een activiteit die planning vereist en die op 
regelmatige basis moet worden uitgevoerd. De 
uitdaging van zelfontwikkeling kent dan ook drie 
aspecten: sterke toewijding, de noodzaak van 
coaching en oefening in de praktijk.

“Goede leiders herkent men aan de 
eisen die zij aan zichzelf stellen.”

– Ray Kroc, oprichter en CEO van 
McDonald’s
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de leider moet zorgvuldig worden gepland. 
Alleen zo kunnen routines worden ontwikkeld 
die alle aspecten van leiderschap (zelfontwik-
keling, ontwikkelen van anderen, zorgen 
voor continue verbetering, ontwikkelen van 
een visie en afstemmen van doelen) onder-
steunen. Leiderschapswerk kan ook binnen 
IT-organisaties worden gestandaardiseerd. 
Er zijn specifieke routines voor alle frequen-
ties van leiderschapswerk:

Is een strategische lijst met standaardtaken 
die de leider regelmatig (dagelijks, wekelijks, 
maandelijks etc.) uitvoert om de strategie 
te implementeren en het momentum van 
verbetering gaande te houden. Het is een 
methode die de dagelijkse voortgang waa-
rborgt door de aandacht van de leider te 
richten op het controleren en opvolgen van 
KPI’s. De methode dwingt de leider ook 
om zijn/haar aanwezigheid op de gemba 
(werkvloer) te plannen.

Zo kan worden vastgesteld waar problemen 
en afwijkingen in het werk van de leider 
optreden. Dit is een sterke impuls voor zel-
fontwikkeling op het vlak van routinetaken, 
met name wanneer de leider niet in staat blijkt 
om het vereiste werk binnen de beschikbare 
tijd te voltooien. Het dagelijkse ritme van 

Dagelijks:

Wekelijks:

Maandelijks:

Bijwonen van dagstart(s), controleren van de 
prestatierapporten van de vorige dag, rondgang 
op de gemba (werkvloer), individuele coaching-
sessies, dagelijkse kaizen-activiteiten en controle 
op de planning van middelen.

Evaluatie van prestatiemaatstaven, bijwonen van 
weekstart(s), teamcoachingsessies, wekelijkse 
verbeteractiviteiten (bijv. oplossen van problemen 
op het verbeterbord) en wekelijkse controle op 
de planning van middelen.

Activiteiten gericht op het afstemmen van doelen, 
meetings met leveranciers, meetings met klanten, 
verbeter-kaizen en updaten van de middelen-
planning voor de langere termijn.

Deze activiteiten hebben op het eerste oog een 
speciaal en incidenteel karakter, omdat ze veel 
minder vaak plaatsvinden dan de dagelijkse 
of wekelijkse activiteiten. In feite bevatten ze 
echter ook routinematige elementen of kunnen 
ze veranderd worden in routinematige activiteiten 
door middel van planning en standaardisering. 
Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse begrotings-
cyclus, met tussentijdse kwartaalrapportages; 
het updaten van de servicecatalogus en het op-
stellen van nieuwe afspraken over serviceniveaus 
(SLA’s).

Driemaandelijkse/jaarlijkse 
activiteiten:

Leader Standard
Work (LSW) 

wijzigingen naar het uitvoeren van niet-standaard-
matige wijzigingen. Dit soort werk moet worden 
uitgevoerd volgens een van tevoren afgesproken 
wijzigingsprocedure. Daarbij zijn kleine afwijkingen 
tussen de belangrijke beslismomenten toegesta-
an. De medewerker is in staat kleine verbeteringen 
aan te wijzen, bijvoorbeeld in de checklists voor 
operationele activiteiten.

• Ri (afscheiden, eigen weg gaan): een nieuwe 
werkwijze ontwikkelen

Een project uitvoeren is een IT-vorm van Ri. 
De IT-medewerker is dermate bedreven in het 
uitvoeren van zowel standaardmatige als ni-
et-standaardmatige wijzigingen (die tezamen 
het project vormen) dat hij/zij met beide typen 
wijzigingen kan improviseren om de beoogde 
projectresultaten te bereiken. Tegelijkertijd moet 
de kata met betrekking tot het uitvoeren van 
een project worden gerespecteerd. Afhankelijk 
van hoe ervaren de projectmanager is, kan hij/
zij zich zelfs op het Ri-niveau bevinden wat het 
leiden van het project betreft.

De eerste stap in de Shu-Ha-Ri van Lean IT-leider-
schap is dat u de kata van uw eigen leiderschap 
als Lean IT-leider definieert. Dit houdt in dat u 
een overzicht van uw standaardwerkzaamheden 
als leider (LSW) opstelt.

30
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Stap 2: Coachen en 
ontwikkelen van anderen

Het is onze ervaring dat het ontwikkelen van 
standaardwerkzaamheden als leider (LSW) 
bijdraagt aan een goed begrip van de strate-
gische doelen op operationeel niveau. Wanneer 
u zichzelf wilt ontwikkelen tot een Lean IT-leider, 
is LSW een nuttige tool om te zorgen dat ieder-
een de organisatiestrategie begrijpt. Zo kunnen 
teams zich richten op het werk dat de meeste 
toegevoegde waarde oplevert en betere keuzes 
maken wanneer er weinig capaciteit beschikbaar 
is. Bovendien worden problemen voorkomen, 
omdat taken op een vooraf vastgestelde manier 
worden uitgevoerd. De prestaties blijven op peil 
aangezien leiders weten wat hen te doen staat en 
LSW het werk bovendien in hoge mate planbaar 
maakt.

Wat leiders doen voor hun eigen ontwikkeling, 
moeten ze ook doen voor de ontwikkeling van 
anderen. Dit houdt in dat ze het potentieel in 
anderen herkennen en hen begeleiden in het 
ontwikkelen daarvan, zodat de organisatie opti-
maal van hun potentieel kan profiteren. Dit wordt 
bereikt door de afzonderlijke medewerkers en 
teams zelfstandig te laten werken, hen passende 
uitdagingen te bieden en hun vaardigheden te 
verbeteren door middel van training en coaching.

Elke potentiële leider moet het ontwikkelingspad 
volgen, allereerst door te streven naar zelfontwik-
keling. Een gevestigde Lean IT-leider is zowel 
een rolmodel als een leraar, kortom, een sensei. 
Als zodanig moet de Lean IT-leider zelf op zoek 
gaan naar de mensen die hulp nodig hebben in 
hun ontwikkeling. Deze mensen zijn te vinden 
op een specifieke plek: de gemba, daar waar 
het werk wordt gedaan.

Dit houdt in dat de leider persoonlijk en op 
respectvolle wijze zijn licht opsteekt op de 
werkvloer (gemba). De ronde op de gemba 
is essentieel voor de leider, niet alleen met 
het oog op zelfontwikkeling maar ook om 
anderen te kunnen ondersteunen in hun 
ontwikkeling. Het zou tevens een stimulans 
voor de dagelijkse kaizen moeten zijn. De 
ronde op de gemba is bedoeld om meer 
inzicht te krijgen en dat kost tijd. Het is 
belangrijk dat de leider teams stimuleert om 
gebruik te maken van visueel management, 
zodat de leider de informatie snel in zich kan 
opnemen. Zo krijgt de leider veel sneller 
inzicht in de situatie.

Een Lean IT-leider moet ´langskomen, 
vragen stellen en respect tonen´ om anderen 
te helpen in hun ontwikkeling. Een bezoek 
aan de gemba kent drie hoofddoelen:

1) Ondersteunen: ondersteun medewerk-
ers door obstakels weg te nemen en de 
noodzakelijke middelen te bieden.

2) Uitleggen: als medewerkers onzeker zijn 
over de strategie, de toepassing van Lean-
tools, controlemechanismen zoals kwalite-
itscontroles, beleidsregels of vereiste vaar-
digheden, neem dan de tijd om hen daarover 
meer uitleg te geven. Daarbij gaat het erom 
dat u uitlegt wat de reden is voor een bepaald 
beleid of een bepaalde kwaliteitscontrole.

3) Stimuleren: stimuleer de toepassing van de 
True North-waarden, continue verbetering, 
veiligheid, beveiliging, een lerende organisa-
tie, teamwerk enzovoort. Onthoud: de beste 
manier om anderen te stimuleren is door zelf 
een rolmodel te zijn en het goede voorbeeld 
te geven. 

Ronde op de gemba
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Stap 3: Continue 
verbetering

Deze stap houdt in dat leiders zich voortdurend 
bewust moeten zijn van mogelijkheden voor 
verbetering en hun gedrag hierop moeten af-
stemmen. Ze geven hun medewerkers alle ruimte 
om problemen die een impact hebben op de 
toegevoegde waarde voor de klant, direct bij de 
bron aan te pakken wanneer deze zich voordoen. 
Ze doen dit niet door kritiek te geven, maar door 
voortdurend te proberen de obstakels weg te 
nemen die mensen ervan weerhouden namens 
de leider het dagelijkse werk te doen.

Problemen signaleren en prioriteren: zijn zowel 
managers als medewerkers werkelijk bereid 
om problemen aan het licht te brengen, deze 
te accepteren als onderdeel van het dagelijks 
leven en de noodzakelijke acties in gang te 
zetten om de problemen op te sporen die als 
eerste moeten worden opgelost?

Problemen oplossen: zijn zowel managers 
als medewerkers bereid tijd en andere mid-
delen te investeren om inzicht te krijgen in de 
achterliggende oorzaken van problemen en 
om deze problemen volledig op te lossen?

1.

2.

3.

Praktische dagelijkse kaizen-routines voor 
de Lean IT-leider:

• Ontwikkel inzicht in dagelijkse kaizen binnen 
de IT-context. Ontwikkel een kaizen-mindset 
in combinatie met diepgaand inzicht in de 
wijze waarop verbeteringen kunnen worden 
gestimuleerd door te weten waarom er moet 
worden verbeterd (bijvoorbeeld om de work-
flow te optimaliseren) en door de belangrijkste 
verbeterpunten in kaart te brengen.

• Help teams zich te ontwikkelen door op 
basis van standaardwerkzaamheden routines 
in te voeren waarbij de principes van Shu-
Ha-Ri en kata kunnen worden toegepast. 
Zorg dat er standaarden worden opgesteld, 
controleer de naleving van deze standaarden, 
signaleer eventuele verbeterpunten in de 
standaarden en implementeer dagelijkse 
kaizen en verbeterkaizen om problemen op 
te lossen.

Gestructureerde 
probleemoplossing

Delen van ervaringen: zijn zowel managers als 
medewerkers gemotiveerd om de lessen die 
zijn geleerd bij het oplossen van problemen, te 
delen met anderen in de IT-organisatie, zodat 
ook zij daarvan kunnen profiteren?

Een voorbeeld van de gemba in IT-organisaties is 
een softwareontwikkelteam. Hier is vaak sprake 
van projectgebonden werkzaamheden waarbij 
de nadruk ligt op de kwaliteit van de op te leveren 
producten. Een ander voorbeeld is een helpdesk, 
waar de werkzaamheden doorgaans klant- en 
productiegericht van aard zijn om aan de ver-
wachtingen van de klant te kunnen voldoen. 
Daarentegen is een service delivery-team meer 
procesgeoriënteerd en gericht op naleving van 
processtandaarden. Vanwege de verschillende 
werkomgevingen waarin IT-teams actief zijn, 
is het voor Lean IT-leiders van cruciaal belang 
om inzicht te hebben in de de verschillende 
doelen en het werk van elk type team. Hier-
door kunnen ze teamleden voorzien van de 
juiste ondersteuning, kennis en motivatie om 
de toegevoegde waarde van het team voor 
de klant te vergroten.

“Goed management is de kunst om van 
problemen interessante uitdagingen 
te maken en om inspirerende en 
constructieve oplossingen aan te 
reiken waaraan iedereen graag zijn 
of haar steentje wil bijdragen.”

– Paul Hawken, milieuactivist en ondernemer 
die aan de wieg stond van duurzaam on-
dernemen

Zowel onder managers als medewerkers in de 
IT-organisatie moet het besef leven dat het ver-
beteren van IT-services en de manier waarop 
deze services worden geleverd, iets is wat dage-
lijks kan en moet gebeuren. Deze kaizen-mindset 
bestaat uit een drietal elementen:
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• Zorg dat routines gewoontes worden. Creëer 
positieve feedbackloops die medewerkers 
stimuleren kaizen uit te voeren als onderdeel 
van hun dagelijkse routine. Maak van deze 
actie een gewoonte door bij elke dagstart 
de prestaties te evalueren.

• Visualiseer hoeveel tijd er nodig is om 
gesignaleerde problemen op te lossen 
en maak dit ook zichtbaar op het visueel 
managementbord, zodat er daadwerkelijk 
tijd wordt ingepland voor het oplossen 
van problemen en het doorvoeren van 
verbeteringen.

• Ondersteun dagelijkse kaizen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de Lean IT-leider 
om het team met frisse energie te inspireren. 
Zonder deze energie zal het team uiteindelijk 
weer terugvallen in een staat waarin niet 
voortdurend naar verbeteringen wordt 
gezocht.

Het concept van continue verbetering wordt 
omarmd door vrijwel alle organisaties die met 
Lean werken. De ervaring heeft ons echter ge-
leerd dat streven naar frequente verbetering heel 
wat anders is dan het daadwerkelijk integreren 
van dagelijkse kaizen in je team. In de praktijk zien 
we feitelijk twee dingen: ten eerste zien we dat bij 
organisaties waarin op een visueel verbeterbord 
aan de muur verbeterpunten worden verzameld, 
weinig of helemaal geen voortgang wordt geb-
oekt met de implementatie van de geïdentifi-
ceerde verbeterpunten. De Lean IT-leider speelt 
in dit verband een cruciale rol in de zin dat hij/zij 
het team moet helpen en ondersteunen om de 
gesignaleerde verbeterpunten daadwerkelijk te 
realiseren. De leider kan teamleden bijvoorbeeld 
coachen bij het uitvoeren van een verbetering, 
belemmerende factoren wegnemen of ervoor 
zorgen dat beslissingen op een hoger manage-
mentniveau worden genomen.

In de tweede plaats zien we dat het visuele 
verbeterbord van organisaties vaak angstvallig 
leeg blijft. Teamleden beweren dat er niets te 
verbeteren valt. In dit soort situaties ondersteunt 
de Lean IT-leider het team door de teamleden 
aan te sporen frustraties om te zetten in verbe-
terpunten, of door bijvoorbeeld een gezamenlijke 
brainstormsessie te organiseren waarin naar 
mogelijkheden voor verbetering wordt gezocht.
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De leider moet ervoor zorgen dat iedereen 
binnen de organisatie weet waar de organi-
satie voor staat en wat de doelstellingen zijn. 
Leiders ontwikkelen structuren en processen 
waarmee de True North-waarden binnen de 
hele organisatie worden doorgevoerd. Daarnaast 
bevorderen ze een cultuur waarin het nemen van 
eigen verantwoordelijkheid centraal staat, zodat 
ondersteunende doelen worden gedefinieerd en 
gerealiseerd. Ze zorgen er bovendien voor dat 
deze doelen met alle teams binnen de organisatie 
worden gedeeld en afgestemd.

Stap 4: Een visie creëren 
en doelen afstemmen

Visueel management

Lean IT-leiders moeten een visie creëren en 
de doelen binnen de IT-organisatie op elkaar 
afstemmen. Dit betekent ook dat een Lean IT-
leider verantwoordelijk is voor het communiceren 
van deze visie en doelen. Terwijl de noodzake-
lijke communicatie met betrekking tot andere 
aspecten voornamelijk bestaat uit motiveren, 
overdragen van kennis en ondersteunen, gaat 
het er bij communicatie op dit gebied om met een 
samenhangend verhaal te komen. Het mecha-

nisme dat in Lean wordt gebruikt om langeter-
mijndoelen te vertalen in doelen voor de kortere 
termijn, wordt Hoshin Kanri genoemd. Hoshin 
betekent letterlijk ‘aanwijsapparaat’ of ‘richting’ en 
Kanri betekent ‘management’. Hoshin Kanri wordt 
gewoonlijk vertaald als beleidsimplementatie.

Hoshin Kanri is een cyclisch plannings- en man-
agementconcept dat op strategisch niveau wordt 
toegepast om doorbraakdoelstellingen te beha-
len. Op operationeel niveau wordt het gebruikt 
om de activiteiten te sturen die nodig zijn om de 
onderneming draaiende te houden. Met Hoshin 
Kanri worden de grote lijnen uitgezet, die in de 
dagelijkse praktijk vervolgens worden vertaald in 
concrete handelingen.

Visueel management is een tool die de 
noodzaak belichaamt om de huidige situatie te 
verhelderen, zodat problemen in kaart kunnen 
worden gebracht. Met behulp van deze tool 
worden de feiten verzameld en op een voor 
iedereen inzichtelijke manier gepresenteerd.

Visueel management is de effectiefste manier 
om te achterhalen hoe de IT-organisatie er 
op een bepaald moment voorstaat. Dankzij 
deze tool kan een ronde op de gemba binnen 
een kort tijdsbestek en toch uiterst effectief 
worden uitgevoerd.

Visueel management bestaat uit een drietal 
borden:

1) dagbord

2) weekbord

3) verbeterbord
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In organisaties met verschillende management-
niveaus worden zogeheten ‘vangbal’-communi-
catietechnieken gebruikt om organisatiedoelen 
te vertalen in teamdoelen. Het topmanagement 
bepaalt de overkoepelende visie voor de IT-or-
ganisatie. Op elk niveau in de hiërarchie worden 
managers en medewerkers vervolgens actief 
betrokken bij het uitstippelen van de strategie 
en stellen ze samen een gedetailleerd actieplan 
op waarmee ze hun doelen willen bereiken. 
Tevens definiëren ze de maatstaven die zullen 
worden gebruikt om aan te tonen dat ze hun 
doelen hebben behaald. Het vangbalproces 
werkt als volgt: de ‘behoefte’ (een voorgestelde 
visie of richting) wordt verwoord door de leider 
en medewerkers reageren hierop met een inter-
pretatie van wat die richting zal betekenen binnen 
hun eigen verantwoordelijkheidsbereik. De leider 
neemt de reacties met bescheidenheid in zich 
op en blijft openstaan voor voorstellen of ideeën 
waaraan hij/zij nog niet had gedacht. Terwijl de 
bal (het idee) zo heen en weer wordt gekaatst, 
ontstaan niet alleen nieuwe ideeën maar wordt 
geleidelijk ook consensus bereikt over welke 
koers het beste kan worden uitgezet.
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Casestudy: Rob de IT-manager
Rob is hoofd van de afdeling Infrastructuur van 
een verzekeringsmaatschappij. Er zijn vijf teams 
die aan hem rapporteren: het helpdeskteam; het 
Windows-team; het Unix-team; het middleware-
team en het datacenterteam. Rob werkt met 
Lean en heeft een dagelijkse routine waarbij hij 
gebruikmaakt van Leader Standard Work. Zo 
ziet een normale dag voor Rob eruit:

1. Begin van de dag
• Voorbereiding op zelfontwikkeling: wat is zijn 

persoonlijke verbeterdoel voor deze dag?

• Voorbereiding van de dagstart: feiten verzamelen 
en afstemmen op de doelen/targets

• Voorbereiding van de gemba-walk: feiten 
verzamelen en de afdeling uitkiezen die speciale 
aandacht verdient; het veranderverhaal herhalen 
en hierop afstemmen

2. Dagstart met het team

• Visueel management gebruiken in de team-
discussie

• Teamleden stimuleren om te streven naar 
verbeteringen

• Doelen voor de dag afstemmen (indien nodig)

• Leiderschap tonen bij het stimuleren van het 
team

3. Ronde op de Gemba
• De dagelijkse routine afwerken (elke dag)

• Dialoog over prestaties voeren op basis van 
visueel management; het team is hierbij aan zet!

• Het team informeren over beslissingen

• Opvolging geven aan specifieke onderwerpen 
uit de voorbereiding

• Stimuleren van een op continue verbetering 
gerichte mindset met behulp van ‘waarom-
technieken’

4. Follow-up van de gembaronde

• Prestaties bespreken met individuele teamleden

• Ondersteuning bieden door te luisteren 
en vragen te stellen

• Feedback geven

• Formuleren, evalueren en afspraken 
maken over persoonlijke doelstellingen 
die zijn afgestemd op de doelen

• input te geven

• ideeën voor verbetering in te brengen

• zich in te zetten voor het teamresultaat

• De afzonderlijke teamleden stimuleren om 
verbeterpunten te vinden

• Een coach zijn voor de teamleden (Shu-Ha-Ri)

5. Teamoverleg
• Leiding geven aan het team door de doelen 
van het overleg te formuleren

• Teamleden stimuleren om:

•  Respect en dankbaarheid tonen voor de input 
van het team

6. Einde van de dag
• Terugblik op de dag - op basis van LWS - 
zoeken naar verbeterpunten

• Reflecteren op de Lean-principes: leiden met 
bescheidenheid, respect voor elk individu, doel-
gerichtheid, systematisch denken

• Een actielijst voor de volgende dag maken 
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Tot slot
De casestudy over IT-manager Rob illustreert 
hoe de vier stappen naar Lean IT-leiderschap 
worden geïntegreerd in het dagelijks leven van 
een IT-manager. De eerste stap: jezelf inzetten 
voor zelfontwikkeling door dagelijks persoonlijke 
doelen te stellen om je persoonlijke manier van 
werken te verbeteren. De tweede stap: mogeli-
jkheden scheppen om de mensen met wie je 
samenwerkt te coachen en verder te helpen in 
hun persoonlijke ontwikkeling. De derde stap: 
continue verbetering door het stimuleren van de 
dagelijkse kaizen-mindset wordt bereikt door 
geen genoegen te nemen met de status quo en 
door teamleden aan te sporen (kleine) stappen te 
zetten om eventuele obstakels op te ruimen die 
zij in hun werk tegenkomen. Verbeteringen die 
diepgaand onderzoek vereisen naar de oorzaak 
van de problemen, of problemen die de betrok-
kenheid vergen van andere belanghebbenden, 
kunnen onderwerp zijn van een kaizen-event. 
De vierde stap: de Lean IT-leider speelt een 
essentiële rol bij het creëren van een visie en 
het afstemmen van doelen. Zo weten teamleden 
niet alleen waar de organisatie voor staat en 
welke doelstellingen de organisatie nastreeft, 
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maar ook hoe zij persoonlijk kunnen bijdragen 
aan het realiseren van deze doelstellingen. Het 
Lean IT-leiderschapsontwikkelingsmodel is geen 
statisch model waarin de ‘eindtoestand’ wordt 
bereikt door deze vier stappen te doorlopen. Het 
idee van continue verbetering in kleine stappen 
is ook toepasbaar op het Lean IT-leiderschap-
sontwikkelingsmodel zelf.

De eerste stap in uw persoonlijke ontwikkeling 
tot Lean IT-leider is dat u de uitdagingen van 
zelfontwikkeling aangaat.
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Quint Wellington Redwood (kortweg Quint) is 
een onafhankelijk boutique adviesbedrijf. Al 
sinds 1992 richt onze portfolio zich op advie-
zen en opleidingen op gebied van het inrich-
ten en optimaliseren van IT intensieve pro- 
cessen, -dienstverlening en  -organisaties.

Quint levert zelf geen IT diensten. Wij zien het 
als onze taak en uitdaging om onze opdrachtgevers te helpen 
om het maximale uit hun bestaande en nieuwe IT te halen.  We 
leveren onze adviesopdrachten op basis van resultaatverant-
woordelijkheid. Hierbij richten we ons op:

• het effectief sourcen van IT intensieve processen en diensten 
(Sourcing Advies)

• het optimaal en compliant inrichten van IT processen (IT Ser-
vice Management)

• het implementeren en vooral verankeren van klantgericht en 
effectief werken (Lean IT)

• het outputgericht en effectief aansturen van IT Demand & IT 
Supply (IT Governance en Regie)

• de stuurbaarheid van de marktconformiteit van geproduceerde 
en/of ingekochte IT producten en diensten (Benchmarking)

• de veilige en toekomstvaste inrichting van IT (Architectuur 
en Security)

Quint is een mensenbedrijf. Onze medewerkers en onze klanten 
zijn onze grootste waarden. Open communicatie, transparantie in 
het scheppen en waarmaken van verwachtingen en het ‘samen 
uit, samen thuis’ gevoel zorgen ervoor dat zowel medewerkers 
als ook klanten zich thuis en gewaardeerd voelen bij Quint.

Ons motto is ‘Dare to Challenge’

Vanuit dit motto dagen we onszelf maar ook onze opdracht-
gevers uit om continu te verbeteren. Als bewijs voor deze drive 
en om onze betrokkenheid aan onze opdrachtgevers te tonen, 
contracteren we onze diensten op basis van de resultaten en/of 
waarde die we leveren. Quint committeert zich aan uw succes.

De verbeteringen die we leveren worden ondersteund vanuit onze 
best practices. Deze best practices en vooral het delen ervan met 
onze klanten ,vormen het bewijs van onze thought leadership en 
dit heeft onder meer geleid tot de wereldwijde nummer 1 positie 
als onafhankelijke outsourcingsadviseur (IAOP ranking 2016).


