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Welkom op 
jouw reis 
naar het 
geheim dat 
TOYOTA 
iedere crisis 
sterker 
maakt!



Deze TOYOTA WAY Study Tour

heeft als thema ‘Build Back 

Better’. Je ontdekt hoe Japanse 

bedrijven (en in het bijzonder 

TOYOTA) erin slagen een crisis 

te overleven en er zelfs sterker 

uit te komen. We leren van de 

meesters van Toyota, bezoeken 

Japanse bedrijven, spreken met 

Japanse managers en 

verdiepen ons in de Japanse 

cultuur. We ervaren hoe zij in 

staat zijn een organisatie 

wendbaar te maken en niet 

alleen snel, naar ook beter een 

crisis te boven te komen. Door 

deelname aan deze study tour 

beleef je het TOYOTA WAY DNA 

in het land waar het ontstaan 

is. Je leert hoe je jouw team of 

organisatie fitter en sterker kan 

maken dan ooit. 



Waarom juist nu 
deze study tour?

In geval van crisis hebben mensen 

drie reacties: vluchten, bevriezen 

of vechten. Voor de managers die 

van nature een vechtersmentaliteit 

hebben en denken in termen van 

kansen en mogelijkheden, komt 

deze study tour exact op het juiste 

moment. Deze managers willen 

leren van anderen, zoeken nieuwe 

kennis, willen reflecteren op hun 

eigen vertrouwde aanpak en staan 

open voor verandering in hun 

eigen team of organisatie. Ben jij 

iemand die de Corona crisis ziet als 

kans om te investeren in een 

andere toekomst? Dan laten we je 

graag kennis maken met een 

unieke manier van denken en 

werken; het TOYOTA WAY RAPID 

RECOVERY SYSTEM. 



Ervaar de Japanse 
cultuur en de relatie met 
managementmethoden

De Japanse cultuur is een ervaring op 

zich. In alles respectvol, met bijzondere 

gewoontes en eeuwenoude rituelen. 

Tijdens deze reis nemen we bijvoorbeeld 

deel aan een Japanse traditionele 

theeceremonie, Zen-meditatie in een 

tempel of Aikido workshop. We dompelen 

ons onder in de Japanse cultuur en leggen 

de relatie met de managementmethoden 

die wij in het westen toepassen. 



Koppeling naar de 
praktijk

Bij alles wat je ziet 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.



De kennisthema’s

Tijdens deze study tour komen 

thema’s aan bod als: Toyota way 

Rapid Recovery System, innovatie,  

High Speed Kaizen / PDCA 

(performance verbetering), Toyota 

way Management System (TMS), 

visual management in crisistijd, 

organisatietransitie, leidinggeven 

aan crises en employee motivation.



Sprekers

Mr. Kodo Yokozawa
Yokohama National University
Associate Professor

Behaalde zijn PhD in 2012 aan de 
Universiteit Twente. Vervolgens was hij als 
Associate Reseacher verbonden aan de  
University of Tokyo Manufacturing 
Management Research Center. Sinds 2016 
is hij actief als Associate Professor aan de 
Yokohama National University.
Hij is gespecialiseerd in het Toyota 
Production System (TPS) en onderzoekt 
tegenwoordig de positieve impact van 
angstgevoel of ongerustheid bij 
medewerkers op teamwork en kaizen. 

Mr. Tim Wolput
Expert Toyota way Management / 
Japanoloog

Ex-wereldkampioen Aikido (Japanse 
vechtsport). Komt origineel uit België 
maar woont sinds 1999 in Japan. Is 
Japanoloog van opleiding en 
specialiseerde zich aan de Universiteit 
van Tokyo in de geschiedenis van de 
Japanse Wetenschappen. Sinds 2011 
organiseert hij studiereizen op het 
gebied van Lean, Agile en Digital 
Transformation in samenwerking met het 
Toyota Management Institute.

Mr. Toru Takagi
IT Management Institute
CEO

Begon zijn carrière bij IT-gigant Fujitsu. 
Introduceerde er TPS voor ‘white collar’ 
medewerkers in samenwerking met het 
TPS Promotion Office van TOYOTA.
Van 2005 tot 2006 was hij verbonden
aan e-TOYOTA waar hij mee de eerste
stenen legde voor TOYOTA Connected.
Was van 2009 tot begin 2020 vice-
president van Toyota Management 
Institute. Is nu vooral actief op het 
gebied van Digital Transformation 
ondersteund door het Toyota way 
Management System.



Het programma op 
hoofdlijnen
(inhoud onder voorbehoud)

▪ 25 september – inspiratieborrel en op locatie in 

Nederland

▪ 10 oktober – vertrek vanuit Amsterdam

▪ 11 oktober – aankomst in Tokio, check in en sight

seeing

▪ 12 en 13 oktober – TRRS workshops onder 

begeleiding van de meesters van Toyota en de 

Yokohama State University 

▪ 14 oktober – bedrijfsbezoek* en traditionele 

Japanse activiteit

▪ 15 oktober – vrije dag in Nagoya of bezoek aan 

Toyota fabriek, Toyota museum (optioneel TMS 

examen)

▪ 16 oktober – terugreis naar Nederland 

*De definitie keuze voor bedrijfsbezoek is

afhankelijk van beschikbaarheid in oktober.

Bedrijven die we voorheen hebben bezocht,

zijn onder andere Nissan, Iwata City

Hospital, Kikuya Cleaning, Yamaha Grand

Piano, Yokohama Waterworks, Fujitsu,

Omron, Oishi Accounting Office, …



Kosten

De study tour duurt 7 dagen. Kosten bedragen € 8.995 (excl. BTW) en

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. Deze kosten zijn volledig aftrekbaar als

studiekosten.

Deelnemers aan dit programma hebben optioneel de mogelijkheid om in 

Japan officieel gecertificeerd te worden in het Toyota way Management 

System (TMS). De kosten voor het examen bedragen € 350,-

Co-organisator, begeleider

en Toyota Way goeroe ter

plaatse is Tim Wolput.

Hij is ex-wereldkampioen

Aikido, spreekt Nederlands

en Japans, en is zowel

expert in de Toyota Way

als de Japanse cultuur.

Ngenious is officieel partner van het

Toyota Management Institute (TMI)

in Japan. We nemen je mee op een

fantastische reis naar de bron van

Lean, Agile en Scrum.

*Alle kosten voor door Ngenious organiseerde activiteiten zijn inbegrepen. Privé uitgaven, 
uitgaven voor zelf georganiseerde borrels en alle uitgaven ná het avonddiner komen voor 
eigen rekening. 



Praktische informatie in 
verband met Covid-19

▪ Inschrijven kan vrijblijvend en wordt definitief op uiterlijk vrijdag 28 

augustus 2020. Deelnemers worden hiervan per mail en telefonisch op 

de hoogte gebracht. Tot deze datum is er geen verplichtingen tot 

betaling.   

▪ Voor de doorgang van deze reis zijn wij namelijk afhankelijk van 

mogelijke reisbeperkingen opgelegd door de Nederlandse en/of Japanse 

autoriteiten. Wij boeken tickets na 28 augustus, zodat we rekening 

kunnen houden met de laatste ontwikkelingen.

▪ De deelnemer is zelf verantwoordelijk om te annuleren in geval van 

gezondheidsklachten. Ngenious BV is niet verantwoordelijk voor de 

kosten die ontstaan door een annulering van de deelnemer zelf.

▪ Bij annulering door Ngenious BV vanwege reisbeperkingen (nadat de 

vliegtickets geboekt zijn), wordt de reis verplaatst na een later moment.

▪ We houden rekening met een ticketprijs van maximaal €1.150 (incl. 

BTW). We gaan bij voorkeur met KLM (rechtstreekse vlucht naar Tokio en 

terug vanuit Osaka). Indien de luchtvaartmaatschappij onverhoopt de 

ticketprijzen verhogen, rekenen wij die kosten (in overleg) door naar de 

deelnemer. 

▪ Deze reis vindt doorgang bij minimaal 5 deelnemers. 



Reacties van 
deelnemers

“Deze reis heeft mij unieke 

kennis en inzichten geven in de 

wijze waarop ik zelf leiding geef. 

Mijn bezoek aan Japan heeft mij 

een andere mens gemaakt!”

“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.”

“Het is een verrijking om te 

beleven en ervaren wat we in 

Nederland in een boekje leren. 

Hierover kennis delen met 

anderen en reflecteren op onszelf, 

maakt deze reis zeer bijzonder”



Vragen of 
aanmelden?

Neem gerust contact met ons op, 

via e-mail op info@ngenious.nl of 

telefoon op 020 - 89 462 55. 

We helpen je graag.

Arigatō!

Zin in inspiratie?

Op 26 juni van 9.00 - 10.00 

verzorgen wij een inspiratiesessie 

met live verbinding met Japan.  

mailto:info@ngenious.nl
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