
                       
 
 

Interactieve Masterclass voor Starters  
met Gezienus Hoving van Nefit 

 
Over het begin en de eerste jaren…… 
 

Met hulp van de meer gevorderden 
 
Plaats   Miedema Landbouwwerktuigenfabriek BV 
   Kleasterdyk 43 

   8831 XA Winsum (let op Friesland !)    

 
Datum:  Woensdag 21 november 2007 
 
Onze gastheren van Miedema zijn: 

Henderikus Boers 
Rene Boeijenga  

 
www.miedema.com 

Voor wie?  Ochtend én middag (inclusief eenvoudige lunch):   

De deelnemers van de ondernemingen, die in de startfase zitten m.b.t. 
Lean Transformation (de eerste 1- 2 jaren) 

Middag:       

De deelnemers aan het ochtendgedeelte én min of meer gevorderde 
ondernemingen (’s middags maken we gebruik van de ervaringen van 
elkaar en van de meer gevorderden) 



Interactieve Masterclass voor Starters  
met Gezienus Hoving van Nefit 
 

De afgelopen jaren zijn we vooral te gast geweest bij meer gevorderde bedrijven op het 
gebied van Lean Transformation. Dit heeft er aan bijgedragen dat nu 97 % van de 
deelnemende bedrijven aan het netwerk nu daadwerkelijk is gestart. Toch blijkt vooral de 
startfase moeilijk te zijn. Vele vragen spelen:  

-    Hoe begin ik? 
-    Waar beginnen we? 
-    Hoe krijgen we de mensen mee in het veranderingsproces? 
-    Waar halen we de tijd vandaan? 
-    Past Lean Transformation in onze visie en strategie? 
-    Wat zijn de consequenties van Lean Transformation? 
-    Wanneer pluk ik de vruchten?  

Om meer te leren over deze belangrijke startfase van Lean Transformation organiseren we 
een Interactieve Masterclass.  

's Ochtends hebben we een actieve sessie  met de starters, onder de bezielende leiding van 
Gezienus Hoving van Nefit (zie ook www.produktion.de). Van de deelnemers aan de 
ochtendsessie verwachten wij een serieuze voorbereiding en een korte presentatie (op 1 flip-
over vel) van het bedrijf en de vragen die er spelen rondom Lean Transformation.  

In de andere bijlage tref je een voorbereidingsopdracht aan. De voorbereidingsopdracht 
bevat vragen over: 
* De actuele situatie (A: waar staan we nu?) 
* De gewenste situatie (B: waar willen we naar toe?) 
* De weg van vandaag naar de gewenste toekomst (de weg van A naar B) 

Hoogstwaarschijnlijk roept de opdracht allerlei vragen op. Deze vragen kunnen jullie 
inbrengen voor 14 november en zullen de voorbereiding van Gezienus Hoving van Nefit 
bepalen. 

's Middags zijn alle netwerkdeelnemers, dus ook de min of meer gevorderde deelnemers, 
uitgenodigd om in discussie te gaan met de deelnemers aan het ochtendprogramma. 



Programma Ochtend 

8.45 Ontvangst starters 
 
9.00 Korte Bedrijfspresentaties van de deelnemende bedrijven  
 
10.00 Pauze 
 
10.15 Gezienus Hoving van Nefit geeft een presentatie, die hij heeft voorbereid n.a.v. de 

ingebrachte vragen (vragen aan Gezienus Hoving mailen naar j.hofstede@ynova.nl 
voor 14 november) 

 

11.00 Uitgaande van de voorbereidingsopdracht wordt er verder gewerkt aan het 
aanscherpen van het beschrijven van: 
* De actuele situatie (A: waar staan we nu?) 
* De gewenste situatie (B: waar willen we naar toe?) 
* De weg naar de gewenste toekomst (plan van aanpak 2007 - 2008) 
* Voorbereiden van mogelijk nieuwe vragen aan de gevorderden die  

’s middags komen. 
 
12.30  Een eenvoudige lunch 
 
 

Programma Middag 
 
13.30  Ontvangst van de min of meer gevorderde deelnemers 
 
13.45 Woord van Welkom door Jacqueline Hofstede 
 
14.00 Marktplaats voor “Vragen en Antwoorden”: 

Aan verschillende tafels met kleine groepjes van 4 personen (bijvoorbeeld mensen uit 
het zelfde bedrijf, of mensen met dezelfde soort vragen) gaan we actief in discussie 
over de vragen die ’s morgens zijn voorbereid, en misschien deels al zijn beantwoord 
door Gezienus Hoving. 

 
Nu is het ook de beurt aan de meer gevorderde bedrijven hun licht te laten schijnen 
over de vragen van de starters. De gevorderden gaan in korte rondes langs de tafels 
en brengen hun antwoorden op de vragen in als input voor de discussie. 

 
15.00 Introductie van Miedema Landbouwwerktuigenfabriek BV door Rene Boeijenga en 

Henderikus Boers. 
 Presentatie van de belangrijkste vragen van Miedema Landbouwwerktuigenfabriek 

aan de groep. 
 
15.30 Rondleiding door de Miedema Landbouwwerktuigenfabriek 
 
16.30 Pauze 
 
16.45 Feedback Fabriek  
 
17.15 Afsluiting door Wouter van Brussel. 
 
17.30   Een hapje en een drankje en gezellig samenzijn. 
 


