Takashi Harada, Norman Bodek & Jim Lippens
Takashi Harada is de Japanner die deze methode ontwikkelde vanuit zijn ervaring als atletiekcoach,
in één van de slechtste middelbare scholen in een achterstallige wijk in Osaka. Kinderen en
studenten uit deze wijk hadden zeer weinig zelfvertrouwen en nog minder hoop voor hun toekomst.
Harada accepteerde dit niet en wou dit absoluut veranderen. Om dit te bereiken bestudeerde hij
succesvolle coaches in Japan, alsook succesvolle leiders over de hele wereld. Van hieruit ontwikkelde
hij de Harada Methode. De door Harada getrainde atleten ontpopten zich al gauw tot nationale
kampioenen. 13 Harada studenten wonnen een gouden medaille op de nationale
kampioenschappen van Japan, terwijl ze tevoren steeds tot de staart behoorden bij regionale
atletiekwedstrijden.
Na 20 jaar als coach nam Harada zijn methode mee naar het bedrijfsleven waar medewerkers
meteen opmerkelijke persoonlijke successen en spectaculaire bedrijfsresultaten konden voorleggen.
Inmiddels leerde hij meer dan 80.000 mensen de methode, verspreid over meer dan 280 bedrijven.
Norman Bodek “the Godfather of Lean”, de man die in de jaren ’80 Lean van Japan naar de USA
bracht, ontdekte de methode in 2012 in Japan. “I have the talent to find talent in others”, zo
omschrijft Bodek zijn neus voor talent. Zo ontmoette hij eerder in zijn leven andere genieën als Dr.
Deming, (van de PDCA cirkel), Dr. Ishikawa (van het ‘visgraat’ diagram), en T. Ohno en S. Shingo
(grondleggers van het Toyota Production System, later Lean genoemd).
Op 80-jarige leeftijd schreef hij samen met Takashi Harada het boek ‘The Harada Method, the Spirit
of Self Reliance’. Met zijn befaamde vastberadenheid overwon Bodek zijn jeugdige dyslectie en hij
schreef uiteindelijk meer dan 250 managementboeken. Toen hij de Harada methode ontdekte,
omschreef Bodek het als volgt: “30 jaar lang zocht ik naar het beste overal ter wereld, maar ik had
steeds het gevoel dat er nog ‘iets’ ontbrak. Met de Harada methode heb ik eindelijk de schat
gevonden, waar ik mijn leven lang naar heb gezocht”.
Norman Bodek leerde de methode aan Jim Lippens, die de methode in de Benelux introduceerde.
Norman was zo onder de indruk van Jim’s gedrevenheid, dat hij hem vroeg het boek ‘The Harada
Method’ in het Nederlands te vertalen. Inmiddels is Jim gecertificeerd Harada Master Trainer.

Jim Lippens
Onder het mom ‘lead by example’ stelde Jim zich in 2018 … 32 persoonlijke doelen, waaronder: o.a.
ontmoet Deepak Chopra, wordt NLP Master, train de Harada methode bij Toyota , loop de 20 km van
Brussel zonder voorbereiding, organiseer een congres over werkgeluk voor 250+ betalende
deelnemers, … enz.
In 2018 begeleidde Jim 120 Harada ‘studenten’ op weg naar hun doel/droom en nodigde T. Harada
Jim uit in Osaka. Jim presenteerde er 90 slides met inzichten en optimalisaties. T. Harada was zo
enthousiast dat hij Jim vroeg dit wereldwijd te gaan verspreiden.
Jim is een veelgevraagd keynote spreker en tevens bedenker van het ‘4D Lean’ model. Dit model
visualiseert de verschillende fasen van persoonlijke en organisatieontwikkeling. De Harada methode
bevindt zich in het ‘hart’ van het model. “De kunst is om - ieder voor zich – uit te maken wat
zijn/haar ideale persoonlijke mix is, samengesteld uit het 2D, 3D en 4D segment. 0D en zeker 1D zijn
absoluut te vermijden!”

