
 

 

 

Lean Manufacturing Integrator Lean Design Game 

   

In-company training 

   

Alle games werden ontwikkeld met het werkveld en 

zijn gevalideerd door het werkveld. 

Verder kan u op ons beroep doen voor een opleiding 

op maat volgens de behoeften van uw organisatie. 

Deze opleiding kan doorgaan op een door u 

gekozen locatie of in onze Lean Learning Academy 

in Gent. 

Alle winsten van onze dienstverlening worden 

integraal geherinvesteerd in onderwijs en onderzoek 

aan de KU Leuven, faculteit Industriële 

Ingenieurswetenschappen, Technologiecampus 

Gent. 

Lesgevers 

 
Johan Batsleer, senior Lean Consultant bij 
Amelior en coach van lean games in onze 
LLA, ex Competence Manager van Picanol. 

 
Bart De Clercq, consultant bij Veltion, 
voorheen  aankoper bij bij Toyota Boshuku 
 
Pascal De Cooman, Quality System 
Coordinator bij Volvo Cars Gent en coördinator 
Volvo Cars Simulated Work Environment 
 

 

Ignace Martens, docent Productiemgt KU 
Leuven, oprichter en coördinator van de 
Lean Learning Academy 

 
Dirk Roelens is Operational Excellence 
consultant bij Moore Stephens 

 
 

Pepijn Verhaeghe is lean expert bij 
Vandemoortele en voorheen bij Volvo 
Trucks. 

 

Contact 

Ir. Ignace Martens 

docent Bedrijfsbeleid en Productiemanagement 

coördinator Lean Learning Academy 

KU Leuven Technologiecampus Gent 

Gebroeders De Smetstraat 1 

9000 Gent 

Tel: +32 (0)9 331 66 11 

 

 
 

Voor meer info, bezoek onze website 

www.leanlearningacademy.be 

of contacteer 

ignace.martens@kuleuven.be  
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Wat is een ‘Lean Learning Academy’? 

De term ‘Lean Learning Academy’ wordt in de 

autoindustrie gebruikt als benaming voor een intern 

opleidingscentrum in lean manufacturing. Werknemers 

leren er de verschillende tools en aspecten kennen van 

een lean bedrijfscultuur. 

Historiek 

Onze Lean Learning Academy is ontstaan als 

valorisatie van de output van een Erasmus-LLP project 

dat liep van 2009 tot 2011. In dat project hebben 5 

Europese universiteiten en 5 bedrijven, elk met 

expertise op vlak van lean management, een lean 

production game en 15 lesmodules ontwikkeld. Amelior 

bewaakte de kwaliteit van de output en de relevantie 

voor het werkveld. Vooral dank zij het uitgebreide 

netwerk van Eurashe en de project website 

(www.leanlearningacademy.eu) werden de 

projectresultaten over gans Europa verspreid. 

 

Daarna heeft de Lean Learning Academy nog andere 

games en didactisch materiaal ontwikkeld. Ook het 

aantal en de kwaliteit van de lesmodules nemen 

voortdurend toe. 

Sindsdien hebben al veel organisaties op ons beroep 

gedaan en verzorgt de Lean Learning Academy elk jaar 

opleidingen voor o.a. Odisee, Amelior en op meerdere 

campussen van KU Leuven. 

Onze doelstellingen 

Beter, slimmer, sneller 

Onze slogan verwijst naar de 3 voornaamste KPI’s die 

lean management probeert te verbeteren: kwaliteit, 

kosten en levertijd.  

Onze Lean Learning Academy is ingebed in de faculteit 

Industriële Ingenieurswetenschappen van KU Leuven 

en stelt zich als doel 

 Om via kennisverwerving, kennisontwikkeling en 

kennisverspreiding zowel studenten als 

werknemers te vormen teneinde hun 

tewerkstelbaarheid en de competitiviteit van hun 

onderneming te verhogen. 

 Om door de ontwikkeling van lean games en 

specifieke didactische hulpmiddelen de efficiëntie 

en de impact van onze trainingen te 

maximaliseren (learning by doing). 

 Om door de samenwerking met het werkveld in 

allerlei projecten, expertise te verwerven en een 

netwerk uit te bouwen van lean experten. 

 

Onze sterke punten 

 Uitstekende lesgevers: 

Lesgevers worden geselecteerd niet op basis van 

hun titel of diploma maar op basis van hun expertise, 

hun werkervaring en hun didactische kwaliteiten. 

 Innovatief didactisch concept 

 

 

Hoorcolleges missen vaak hun doel. Daarom 

ontwikkelden we een opleiding ‘Lean Manufacturing 

Integrator’ waarin spelrondes in een lean game 

afgewisseld worden met teamoverleg en korte 

opleidingen (learning by doing). 

 Attitudetraining 

De human factor in lean management is zeker zo 

belangrijk is als de verzameling lean tools. Daarom 

hebben onze games ook aandacht voor discipline, 

permanente alertheid en focus. 

 Wij helpen u! 

Formuleer een logistiek probleem in uw organisatie 

als een masterproefproject. Na een jaar krijgt u 

geheel gratis een oplossing bedacht door de goed 

opgeleide frisse geesten van onze masterstudenten 

Industrieel Ingenieur. 

 

Huidig aanbod 

 Lean Production Game Lean Office Game 

   

 Lean Healthcare Game QRM Game 

   

 Lean Manufacturing Expert Lean Office Expert 
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