Zet jezelf
op voorsprong

Green Belt

Word jij een drijvende kracht
achter continue verbetering?
Hoe lopen de processen binnen jouw team of project?
Heb jij het idee dat het beter en efficiënter kan?
Als Green Belt heb jij straks de skills én de kennis in huis
om teams, projecten en organisaties succesvol naar
continue verbetering te leiden.

Na deze opleiding word jij een belangrijke kracht achter continu verbeteren in
jouw organisatie. De Lean filosofie kent voor jou geen geheimen meer en je beheerst de technieken om verbetervraagstukken te doorgronden en op te lossen.
Daarnaast beschik je over de skills om op een inspirerende manier
verbeter- en verandertrajecten te leiden.

B en jij k la a r v o o r L e a n G r e e n B e l t ?

De Lean Green Belt opleiding is geschikt voor elke (aankomend) project- en
teammanager die in organisaties problemen gestructureerd wil oplossen, verbeterprojecten wil leiden en een cultuur van continue verbetering wil creëren.

Heico ten Cate
Leuk, dynamisch, theorie met
praktijk gekoppeld door gerelateerde uitleg ondersteund
met voorbeelden. Met passie en humor gebracht.
Genoten en veel geleerd wat ik direct in mijn organisatie
kan toepassen.

W at ga j e d o e n?

In deze opleiding leer je onder meer om problemen te analyseren en blijvend op te
lossen, workshops te faciliteren en Brown Paper-sessies te leiden. In de opleiding
doorloop je de vijf fases van Lean: Define, Measure, Analyze, Improve en Control
(DMAIC). Binnen de Lean-filosofie is houding en gedrag binnen organisaties erg
belangrijk. Daarom besteed je in deze opleiding veel aandacht aan faciliteren,
presenteren en communiceren.
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In deze fase staat het omschrijven van het DMAIC project centraal.
We maken onderwerpen zoals probleemdefinitie, Scope en
Voice of the Customer specifiek.

In deze fase beschrijven en visualiseren we het proces. We bepalen wat
we gaan meten, hoe we dit doen en hoe je een meetplan opstelt en
uitvoert. Daarnaast analyseren we meetsystemen en data.

Aan de hand van de data die we hebben verkregen, analyseren we de
huidige prestaties. We doen een 0-meting. Na de analyse scherpen we
de businesscase verder aan en zoeken we naar oorzaken van
problemen. Hiervoor zetten we verschillende technieken in.

Zodra we de kernoorzaken hebben achterhaald, zoeken we naar oplossingen. We benutten hiervoor de creativiteit van de deelnemers, de Leantools en een selectie van de oplossingen. We valideren oplossingen in
een pilot of simulatie. Maar je leert ook hoe projectleden kunt stimuleren
om ideeën te bedenken voor oplossingen. Verder ga je aan de slag met
Kaizen, Kaikaku, TWI, Flow, Pull, SMED, Kanban, JIT en Timwoods.

In deze fase implementeren we de oplossing. Je leert hoe je diverse
borgingstechnieken toe kunt passen om te voorkomen dat een
probleem zich weer voor doet.

Philip van London
In eerste instantie ging ik vooral om ‘het papiertje’ te halen,
maar man wat was dit een inspirerende
en leerzame opleiding!

Expeditie
Tijdens deze opleiding bezoek je de Audi-fabrieken in België.
Je krijgt een uniek inkijkje in een bedrijf dat bekend staat om zijn
streven naar perfectie. Processen zijn tot in detail gestroomlijnd,
medewerkers weten exact wat ze te doen staat om het maximale uit
processen te halen. Kijk mee, stel vragen, raak geïnspireerd.

Ho e lang d uurt d e o p l e i d i n g ?

Volg de Lean Green Belt opleiding in twee varianten:
›	Een zevendaagse dagopleiding op locatie of een
in-company opleiding. Je volgt lessen van 09.00 - 17.00 uur.
› Een avondopleiding van negen avonden van 18.00 - 21.30
uur. (eigen studiebelasting 3 uur per week)

Lo catie s & d a ta

We geven onze in-company trainingen door heel Nederland.
De dagopleidingen vinden plaats op een vaste locatie in
Noord-, Midden of Zuid-Nederland. De avond-opleidingen in
Midden-Nederland.

W at kr ijg j e ?

Bij de dagopleiding krijg je:
› Studiemateriaal
› Examen
› Green Belt Certificering
› Studiereis Audi in België
› Boek: Lean vertaald naar projecten

Aanmelden

Green Belt

Continue jouw organisatie verbeteren
Leer de Lean filosofie
Verbeter- en verandertrajecten leiden
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