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Plaats in de organisatie
De Lean Programma Manager  rapporteert hiërarchisch aan de Manager You Improve en geeft in een tra-
ject functioneel leiding aan de betreffende Adviseur(s).

Resultaatgebied/taakcluster
Programmaleiding 
• Het opstellen, realiseren en bewaken van de planning en budget in afstemming met de klant;
• Het bewaken van het gebruik van de juiste methodes door middel van het uitvoeren van audits;
• Uitdragen van energie en enthousiasme voor het gebruiken van de juiste methodieken;
• Het begeleiden van het groepsproces om tot substantiële verbetering te komen door het aanbren-

gen van focus, stimulatie, motivatie, ondersteuning, deelname en team building. Alsmede het stimul-
eren van de bewustwording en acceptatie van het veranderingsproces;

• Het genereren van nieuwe opdrachten bij bestaande klanten;
• Het genereren van referenties vanuit gerealiseerde successen.

Trainen en coachen
• Het trainen en coachen van Managementteams in het proces van Operationeel Excellence en de impact 

hiervan op hun functie;
• Vervullen van voorbeeldfunctie in het methodisch zien en aanpakken van verliezen;

Als Lean Programma Manager ben je niet alleen inhoudelijk een expert. Je bent tevens in staat het 
verbeterproces te overzien en de verschillende factoren en actoren hierin onderling en in samen-
hang te beschouwen. Je weet overzicht te houden en brengt orde aan in de vele activiteiten die 
vaak tegelijk plaatsvinden. Je voorziet knelpunten en spreekt mensen op alle niveau’s aan om 
knelpunten te voorkomen. Je ondersteunt zodoende niet alleen de opdrachtgever, maar ook de 
You Improve adviseurs. Zij kunnen zich dan volledig op de inhoud concentreren om de afgespro-
ken doelen op impact-, en autonomiegebied te behalen. De werkzaamheden vinden plaats op di-
verse klantenlocaties in voornamelijk Nederland. Incidenteel zullen er ook programma’s in Europa 
worden opgestart. De bereidheid tot reizen is hierom een must in deze functie.

Lean Programma Manager

“Ervaring zonder theorie is blind, 
maar theorie zonder ervaring... 

  is niet meer dan een 
intellectueel spelletje”

(Immanuel Kant)
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• Het overbrengen van verbetervaardigheden aan de klantorganisatie en het ontwikkelen van een con-
tinu verbetercultuur die leidt tot wereldklasse prestaties;

• Het mede ontwikkelen van de You Improve Adviseur vanuit eigen expertise in het vakgebied en gedrag.

Adviseren
• Het opleveren van tactische en strategische analyses van verliezen in de bedrijfsprocessen om ver-

beterpotentieel te identificeren en te kwantificeren ten opzichte van Operationeel Excellence niveau;
• Het opstellen van een realistisch plan van aanpak teneinde de doelstellingen te realiseren, hierbij 

gebruikmakend van de tools en methodieken van You Improve;
• Herkennen van mogelijkheden om doelstellingen van de klant te realiseren en deze op een pragma-

tische wijze onder de aandacht brengen in de organisatie;
• Het rapporteren van de ontwikkeling bij de klant op het gebied van autonomie ontwikkeling en real-

isatie doelstellingen.

Functie-eisen
De Lean Programma Manager  beschikt over:
• Een afgeronde Academische of HBO opleiding (bedrijfskunde, economie of een technische studie);
• Minimaal 8 jaar relevante werkervaring binnen een middelgrote tot grote professionele organisatie;
• Minimaal 4 jaar leidinggevende werkervaring;
• Kennis van en ervaring met verbetertechnieken zoals Lean, SixSigma, TPM en TQM;
• Ervaring met organisatie-veranderingsprocessen;
• Kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
• Presentatie-, communicatie-,didactisch, sociale- en computervaardigheden;
• Bereidheid om te reizen, omdat de trajecten plaatsvinden op klantlocaties door heel Nederland en af 

en toe daarbuiten.

Gedrag
Voor de functie van Lean Programma Manager  is het volgende gedrag essentieel om zowel autonomie 
als resultaat bij onze klanten te realiseren, alsmede de You Improve Organisatie mede te ontwikkelen;
• Uitdagen; Je bent bereid om bestaande werkwijzen en afspraken ter discussie te stellen. En daar waar 

nodig als kritisch klankbord te confronteren.
• Inspireren; Je bent in staat om de toekomst of een andere kijk op de situatie aan de klant te laten zien, 

je loopt altijd een stap vooruit en treedt buiten begane paden.

Nadere informatie of Solliciteren?
Herken jij je in dit profiel? Stuur ons dan je CV, motivatiebrief en een van de verbeterprogramma’s waar 
je zelf bij betrokken was en trots op bent, naar info@youimprove.com. Voor nadere informatie over de 
functie kunt u terecht bij Rob Kwaijtaal, via mail rkwaijtaal@youimprove.com of telefonisch 06-22902160.


