Welkom op jouw
reis naar de bron
van Lean!

Ben jij iemand met een passie

voor Lean die elke dag opnieuw
de strijd aangaat om bedrijf,
klanten en collega’s te helpen om
een betere versie van zichzelf te
worden? Wij zijn er voor jou!

Tijdens de Lean Japan Study Tour
ervaar je Lean bij de bron. Door
training met Japanse Toyota

meesters, bezoeken aan
organisaties, gesprekken met
Japanse managers en verdieping
in de Japanse cultuur leer je wat
ultieme klantbeleving is en wat

streven naar oneindige perfectie
betekent. Met deze study tour
gaat Lean echt in je genen zitten
en kun je anderen nog beter
helpen om samen continu te
streven naar perfectie.

改善に終わりはない
‘Kaizen kent geen einde’

Waarom

deze study
tour?
Om Lean echt te begrijpen en
in de praktijk te kunnen
brengen, moet je rechtstreeks
van de meesters leren.

Wij geloven dat kennis en
ervaring bij de bron van Lean
plus het opdoen van nieuwe
inzichten leidt tot het
versterken van Lean in jouw
DNA én dat van je
organisatie.

知行合一
(Chiko-Go-Itsu)
’Kennis en doen zijn 1’

Een greep uit de
bedrijfsbezoeken
Tijdens de Lean Japan Study Tour krijgen
we les van de Meesters van het Toyota
Management Institute in Nagoya en leren
we hoe continu verbeteren hand in hand
gaat met de re-energisering van

medewerkers en werkvloer. Dit ervaren
we aan den lijve in praktische workshops
en ook tijdens de bedrijfsbezoeken.
Organisaties die we voorheen hebben
bezocht, zijn onder andere Toyota, Nissan,
Iwata City Hospital, Kikuya Cleaning,

Yamaha Grand Piano, Yokohama
Waterworks, Fujitsu, Omron, Oishi
Accounting Office, Local government of
Nakano City, …

Belangrijke thema’s
Tijdens deze study tour komen thema’s
zoals de kunst van het Japanse vakmanschap

en de Japanse gastvrijheid, klanttevredenheid,
Kaizen, visueel management, leiderschap, goal
setting en medewerkertevredenheid
uitgebreid en interactief aan bod.

Ervaar de
Japanse cultuur
en geniet!
De Japanse cultuur is een
levensveranderende ervaring op zich.
In alles respectvol, met bijzondere
gewoontes en eeuwenoude rituelen.
Tijdens deze reis nemen we ook deel

aan een Japanse traditionele
theeceremonie, Zen-meditatie in een

tempel en een Aikido workshop. We
dompelen we ons onder in de
Japanse cultuur om zo de verschillen
tussen Westerse en Oosterse stijlen
te ontdekken.

Praktische informatie
De study tour duurt 9 dagen. Kosten bedragen €8.995 (excl.
BTW). De reis is all inclusive: kosten voor de vlucht, het
verblijf ter plaatse op basis van volpension, vervoer ter

plaatse en alle georganiseerde activiteiten zijn in de prijs
inbegrepen.
In het voorjaar van 2023 staan er twee groepen gepland:
Groep 1: van 8 april t/m 16 april
Groep 2: van 13 mei t/m 21 mei

Er zijn nog 5 beschikbare plekken, dus meld je snel aan!

Co-organisator, begeleider
en Lean Guru ter plaatse is
Tim Wolput.
Hij is ex-wereldkampioen
Aikido, spreekt Nederlands
Sinds 2019 zorgt het Japan

en Japans, en is zowel

Management Institute voor

kenner van de Toyota Way

kennis en wijsheid op het

als de Japanse cultuur.

gebied van Lean door je mee

te nemen op een
levensveranderende reis door
Japan.

Koppeling naar de
praktijk
Bij alles wat je ziet, ervaart en leert is het
de kunst om de koppeling te maken naar
je eigen praktijk. In het programma is hier
ruimte voor. Bovendien is het waardevol

om kennis en ervaring te delen met
reisgenoten uit verschillende sectoren.

論より実践
‘Actie boven theorie’

Reacties van
deelnemers

“Ik heb inzicht gekregen in de
verschillen tussen Oosterse en
Westerse stijlen van leidinggeven. Ze
hebben beide voor- en nadelen. Deze
study tour heeft me geholpen het
beste van twee werelden te
combineren.”

“Deze reis is de beste Lean training die

ik ooit heb gehad!”

Vragen of aanmelden?
Neem gerust contact met ons op via e-mail op
info@japanmanagementinstitute.nl.

We helpen je graag!
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一期一会
Ichi-go Ichi-e
‘Every moment
only happens once’

info@japanmanagementinstitute.nl

