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HET LEANDYNAMICS GROEIMODEL™ 

 

Waarschijnlijk loop jij de afgelopen tijd regelmatig tegen de zelfde vraag aan als wij. Hoe stem ik de 

(verbeter)ambitie van de organisatie beter af op de dagelijkse realiteit, zonder de verbinding te 

verliezen met het team.  

Wat wij ervaren hebben is dat alleen werken vanuit bewezen methoden zoals Lean of Agile 

regelmatig tot onvoldoende blijvend resultaat leidt. Aan de andere kant hebben we gezien dat 

alleen focus hebben op een cultuur en gedragsverandering ook beperkt effect heeft. Onze praktijk 

laat zien dat de sleutel tot succes vooral ligt in het ‘samen smelten’ van methoden als Lean en Agile  

met de verschillende inzichten uit de gedragswetenschap.  Zodanig dat er letterlijk een omgeving 

ontstaat waarin verbinding, eigenaarschap en lerend vermogen iedere dag weer centraal komen te 

staan.  

Wat wij ontdekt hebben is dat een belangrijke verbindende factor daarbij de communicatie in het 

team is. Oftewel de effectiviteit van de dialoog. We kennen allemaal wel situaties waarin er veel 

gepraat wordt maar weinig gecommuniceerd. Het gevolg is, dat we ondanks onze inspanning geen 

stap verder komen. En dat resulteert in onnodig veel tijdverlies, misverstanden en frustratie.  

De afgelopen 5 jaar hebben we daarom in samenwerking met verschillende leidinggevenden, 

bewezen methoden als Lean en Agile op verschillende manieren gecombineerd met inzichten uit de 

gedragswetenschap. De kennis en ervaringen die we daarbij op de werkvloer hebben opgedaan, 

hebben we samengebracht in de 9 stappen van het LeanDynamics Groeimodel™. De stappen in dit 

raamwerk zijn dan ook exact de zelfde stappen die de meest succesvolle teams hebben doorlopen.  

In deze hand-out zal het je duidelijk worden hoe het LeanDynamics Groeimodel™ jou stap voor stap 

helpt om op een andere manier naar je team en je organisatie te kijken. Zodat jij een omgeving 

creëert waarin je ambitie en realiteit bij elkaar brengt, zonder de verbinding met je team te 

verliezen. Ook of misschien wel juist in bijzondere tijden zoals deze.  

 

Veel lees plezier! 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Leferink 

Teamcoach in Lean & Agile 
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DE TEAM DIALOOG LEREN ZIEN 

“de mooiste ontdekkingsreis is leren kijken met andere ogen”  - Marcel Proust 

 

Aanpassen aan de continu veranderende 

omgeving vraagt in de eerste plaats dat 

je het gewenste gedrag voor de nieuwe 

situatie kunt beschrijven. Waar je vanuit 

methoden als Lean, Agile of Six Sigma 

vooral kijkt naar  de verspillingen in het 

proces, kijk je straks in stap 1 ook naar 

de verborgen verspilling in de 

samenwerking en de Dialoog. Zoals we 

al zeiden, er wordt vaak veel gepraat 

maar weinig gecommuniceerd. 
 

Dit leidt vaak tot onnodig tijdverlies, misverstanden en enorm veel frustraties. Wat je gaat 

ontdekken is dat Process Excellence en Gedragswetenschap eigenlijk 2 kanten van de 

zelfde medaille zijn, die elkaar enorm kunnen versterken. Mits je ze met elkaar weet te 

verbinden en in balans te brengen. 

 

Op basis van 5 inzichten uit de gedragswetenschap, leer je daarom in stap 2 welke rol jij 

als leidinggevende hierin kunt spelen. En hoe jij het team kunt helpen, de dialoog blijvend 

te verbeteren. Je krijgt concrete handvatten waarmee je zelf direct aan de slag gaat op de 

momenten die er toe doen.  

 

Met stap 3 sluiten blok 1 af door in te gaan wat volgens ons de 4 momenten zijn die er toe 

doen en hoe deze zich in de waan van de dag manifesteren. Wat zijn de typische 

valkuilen? Voor welke dilemma’s stellen deze jou? En wat is jouw rol daarin?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vragen waarmee we met je aan de slag gaan zijn:  

• Hoe maak je de teamdialoog zichtbaar en bespreekbaar binnen je team? 

 

• Wat  kan ik zelf doen om meer grip te krijgen op de dialoog? 

 

• Hoe houd ik mijn team gemotiveerd en de dialoog constructief? 

 

• Wat zijn de 4 momenten die er toe doen in wendbare teams? 
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 JOUW IDEALE TEAM OMGEVING CREËREN 

“context drives behaviour “  - onbekend. 

 

 

Gedrag en dialoog zijn dus belangrijke 

ingrediënten. Maar hoe zorg je als 

leidinggevende dat gewenst gedrag ook echt 

blijvend is in de momenten die er toe doen? Hoe 

buig je daarbij weerstand om in energie? En 

zorg je dat het team ook echt eigenaarschap 

neemt? Zodat het niet alleen jouw feestje blijft 

maar een teamfeestje wordt. Om dat voor elkaar 

te krijgen maken we in het 2
de

 blok gebruik van 

een inzicht dat in de gedragswetenschap al 

vanuit verschillende invalshoeken onderzocht is.   

 

 

Omgeving stuurt gedrag. Door slim gebruik te maken van omgevingsfactoren, kun je gewenst 

gedrag borgen en zelfs versterken. 

 

In stap 4 leer je daarom eerst welke omgevingselementen nodig zijn om iedere dag weer focus te 

houden zonder de verbinding met elkaar te verliezen. Op basis van waar jij staat, creëren we 

daarna letterlijk een fysieke omgeving voor jou en je team, zodat jij direct aan de slag kunt. De 

ervaring leert dat dit houvast geeft om samen snel de volgende stappen te zetten. Aan de hand van 

een krachtig vragenmodel helpen we jou vervolgens als leidinggevende om hier grip op te houden 

en continue te verbeteren. 

 

In stap 5 leer je, hoe jij vanuit deze omgeving en in dialoog met je team, de motivatie en energie 

van het team kunt richten en vasthouden. Dit is een belangrijke voorwaarde om het team 

eigenaarschap te laten nemen voor het resultaat en het eigen leervermogen. In stap 6 gaan we ten 

slotte dieper in op eigenaarschap van het team, en hoe je dit in de nieuwe teamomgeving verder 

kunt ondersteunen en versterken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen waarmee we met je aan de slag gaan zijn:  

• Hoe richt je een ruimte voor je team in waarin je samenhang en 

structuur brengt in het “WAAROM”, het “HOE”, het “HOE GOED” 

en de “VOLGENDE STAP”? 

 

• Hoe gebruik je de omgeving om weerstand om te buigen in energie? 

En houd ik deze dan vast?  

 

• Hoe gebruik je de fysieke ruimte om gemaakte afspraken om te 

zetten in eigenaarschap met het bij behorende zichtbare gedrag?  
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LEIDERSCHAP VANUIT RUST & VRIJHEID: “THINK LEAN, 

ACT AGILE!” 

“We zijn wat we herhaaldelijk doen. Succes is dan geen daad maar een gewoonte.” - Aristoteles 

In het laatste blok  gaat het vooral over jou als 

leidinggevende in relatie tot het team. 

Aristoteles zei het een paar duizend jaar 

geleden al: We zijn wat we herhaaldelijk doen. 

Succes is dan geen daad maar een gewoonte.  

 

Het doel van de laatste 3 stappen is om jou te 

helpen de nieuwe gedrags- en dialoog routines 

te laten inslijten. Zodat het niet langer een 

kunstje is, maar een gewoonte die geborgd is in 

de reflexen van jou en je team.  
 

Wat we vaak zien is dat we met elkaar wel plannen en ‘vergezichten’ kunnen maken, maar de 

volgende stap bedenken en zetten, is vaak lastig en spannend. In stap 7 leer je dan ook hoe je als 

leidinggevende de ‘reflex’ creëert om met het team iedere keer weer de grootst mogelijke kleine 

stap te zetten, zonder dat jij het eigenaarschap van het team overneemt.  

 

We hebben het al kort gehad over de ‘momenten die er toe doen’. Het lastige van deze momenten 

is dat ze vaak moeilijk te voorspellen zijn. In stap 8  kijken we daarom hoe we ons als 

leidinggevende hierop het best kunnen voorbereiden. Je leert hoe je voor jezelf een ‘state’ creëert, 

waarin je het team zonder strijd of frustratie op koers kunt houden. Hoe onverwacht en hardnekkig 

de situatie ook is. En velen voor jou hebben ervaren dat dit enorm veel rust en gevoel van vrijheid 

geeft.  

 

Tenslotte zetten we in stap 9 nog even de ‘puntjes’ op de ‘i’. Diepere drijfveren van individuen en 

teams vormen een belangrijke bron voor onze motivatie en ons gedrag. Deze drijfveren zijn ook in 

jouw team verzameld, en krachtige potentiële pijlers onder een effectievere dialoog en 

samenwerking in jouw team. Door gebruik te maken van de ‘kleur van de taal’ helpen we je om in 

verbinding te komen met deze drijfveren en ze zinvol in te zetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen waarmee we met je aan de slag gaan zijn:  

• Met welke krachtige vragen zorg je dat het team iedere dag 

weer een stap zet die er toe doet? 

 

• Hoe kun je je als leidinggevende voorbereiden op lastige of 

onverwachte situaties in de dialoog?  

 

• Hoe maak je verbinding met de diepere drijfveren van je team op de 

momenten die er toe doen? 
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HET IS SIMPEL, MAAR NIET MAKKELIJK!” 

 

Tot slot nog een laatste woord. Eigenlijk zijn wij allemaal top sporters die een droom na streven. Op 

de olympische spelen een gouden medaille winnen. Om dit te bereiken wordt er een omgeving 

gecreëerd die ervoor zorgt dat exact de juiste reflexen op exact het juiste moment ontstaan. Dan is 

het nog steeds keihard werken. Je moet trainen, teleurstellingen incasseren en veel laten. En het 

gaat nooit precies zoals je gepland hebt. Daartegenover staat echter de enorme voldoening wanneer 

je weer een mooie prestatie hebt weten neer te zetten. Zeker als je het met elkaar doet.  

Zo werkt het volgens ons ook met professionals op de werkvloer. Er dient een top prestatie 

neergezet te worden, waarbij je je continu dient aan te passen aan de snel veranderende wereld.  

Met de inzichten uit het LeanDynamics GroeiModel™ creëren we een omgeving voor de 

professionals op de werkvloer om die prestatie neer te zetten. Het is geen wonder middel of magie. 

Er dient er nog steeds hard gewerkt te worden. We moeten er soms veel voor laten en af en toe 

teleurstellingen incasseren. Maar uiteindelijk ga je met je team ‘vliegen’. Dat je grip krijgt om de 

situatie omdat je weet wat je wilt en je omgeving erop hebt ingericht. Het raakt me dan ook iedere 

keer weer als ik zie wat voor een energie er dan los komt!  

Leidinggevenden die je voorgingen, gaven verder aan dat de stappen uit het LeanDynamics 

GroeiModel™ enorm geholpen hebben bij het creëren van overzicht en het voorkomen van 

onnodige strijd en frustratie. Daar waar anderen door de bomen het bos niet meer zagen, wisten zij 

toch iedere keer weer focus te houden met het team en de juiste krachtige vraag te stellen. Zoals 

een coach dit doet bij een topsporter. 

Maar bovenal, dat het hun geholpen heeft bij het creëren van meer rust en een gevoel van vrijheid. 

Dat ze niet meer avond na avond zaten over te werken of wakker lagen van alle uitdagingen die ze 

hadden. En dat had uiteindelijk een positieve impact op ieder aspect van hun leven.  

 

Sebastian Leferink 

  



 

 

 

 

 

©Leanprofs   8 

 

 

OVER ONS 

 

 

 Als Leanprofs® begeleiden we leidinggevenden en teams graag in hun 

reis naar excellentie en wendbaarheid. De kracht van succesvolle Lean- 

en Agile-organisaties zit in een juiste samenhang tussen methoden en 

gedrag. Met als gevolg effectievere reflexen van de medewerkers en het 

management.  

Voor ons is het iedere keer weer een uitdaging om leidinggevenden en 

teams te laten zien en ervaren, hoe je vanuit een integrale benadering 

meer resultaat en plezier voor de klant en jezelf kunt halen. Daarbij 

maken we gebruik van bewezen methoden en de laatste inzichten uit de 

gedragswetenschap. 

 

 

 

Sebastian Leferink 

Tel:  +31 (0)6 38 33 55 44 

Mail:  sebastian@leandialogue.nl 

Web: www.leanprofs.nl 

 

Bart van Waes 

Tel:  +31 (0)6 11 71 48 31 

Mail:  b.vanwaes@energyprofs.nl 

Web: www.leanprofs.nl 
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