Lean Green Belt – Word aanjager van continue verbetering!
De Lean-filosofie is voor jou geen onbekend terrein meer. Je kent de zes fases
(DMAGIC), je weet die te vertalen naar de praktijk. Nu ben je klaar voor de Lean Green
Belt. Heb je die eenmaal binnen, dan kun je met jouw skills en kennis de aanjager
worden voor continue verbeterprocessen binnen je organisatie. Je leert om teams en
projecten te leiden en mensen te inspireren in verbeter- en verandertrajecten.
Jij bent degene die daadwerkelijk helpt Lean management te implementeren en
je kunt daarbij bouwen op de vaardigheden die je als Green Belt in huis hebt.

Voor wie?

Realiseer groei...
persoonlijk,
in je werk en
met je team!

De Lean Green Belt is voor iedereen die proactief

degenen die je begeleidt

verbeteringen wil realiseren. Mensen die teams,

en inspireert. Als Green

projectgroepen en organisaties met verschillende

Belt ben je straks in staat

werkvormen willen stimuleren om een cultuur

om eigen verbeterideeën op te pakken en te

van continue, structurele verbetering te realiseren.

realiseren. De Green Belt is bovendien een

Je bent al vertrouwd met de Lean-filosofie en tilt de

uitstekende keuze als jij je verder wilt ontwikkelen

toepassing ervan op een hoger plan, voor jezelf en

in je rol, of verder wilt groeien met je bedrijf.

Wat is Lean management?
Lean Management is een businessfilosofie en werkwijze uit
Japan. Kort gezegd gaat het erom dat je je richt op meer resultaat
met minder inspanningen. Je zorgt voor waardecreatie voor de
klant en gaat verspillingen tegen. Dat kan door werkprocessen
eenvoudiger te maken en producten te verbeteren. Met Lean
Management gaat de kwaliteit van producten en diensten
omhoog, terwijl doorlooptijden en kosten omlaag gaan.
Wil jij zelf ervaren worden op het gebied van Lean Management?
Dat kan! Leansucces biedt je opleidingen aan op drie niveaus:
Yellow Belt (basis), Green Belt (gevorderd) en Black Belt (expert).
In deze flyer lees je alles over de opleiding Lean Green Belt.

www.leansucces.nl

Door met DMAGIC – nieuwe skills
In deze opleiding ga je verder met de zes fases van Lean
Management: Define, Measure, Analyze, Generate,
Improve en Control (DMAGIC). Je analyseert vraagstukken
en leert om die blijvend op te lossen. Je ontwikkelt skills
om workshops en nieuwe leervormen te faciliteren.

Speciale aandacht is er voor het verbeteren van houding
en gedrag binnen je organisatie. Daarom ontwikkel je je
vaardigheden op het gebied van faciliteren, presenteren
en communiceren. De zes fases van de Lean-filosofie die
jij straks meteen herkent en toepast:

FA SE 1

FA SE 2

FA SE 3

FA SE 4

FA SE 5

FA SE 6

Je leert hoe je een
probleem signaleert
en hoe je een duidelijk traject vaststelt
om verbeteringen
te realiseren.

Visualiseer het
verloop van
processen en maak
die zichtbaar met
sterke beelden.
Leer processen te
beschrijven en
de waardestroom
letterlijk te laten
zien. Je kunt de
‘acht verspillingen’
helder aanduiden.

Kijk naar de
processen en leer
ze analyseren.
Hoe meet je de
effectiviteit en hoe
vind je de oorzaken
van een probleem?
En… hoe vind je de
beste manier om
problemen aan te
pakken?

Processen zijn niets
zonder mensen.
Hoe stimuleer je
projectleden om
tot nieuwe oplossingen te komen?
Je verdiept je
inzicht in essentiële
Lean-technieken die
dit bewerkstelligen.

Op weg naar
verbetering!
Je leert hoe jij je
team- en projectleden activeert
bij de implementatie
van effectieve
veranderingen.

Resultaat behalen
is het begin van
succes. Maar hoe
zorg je dat die resultaten blijvend zijn?
Je leert je team om
verbeteringen
te consolideren.

DEFINE

MEASURE

ANALYZE

GENERATE

IMPROVE

CONTROL

Vanaf
6 deelnemers
hebben wij
een speciale prijs.
Vraag hiervoor een
maatwerk-offerte op.

Zesdaagse in-company opleiding

Kosten

De Lean Green Belt-opleiding duurt zes dagen (9.00 - 17.00 u.)
en is zowel individueel (open inschrijving, wisselende locaties)
als in-company mogelijk (vanaf zes personen); in-company
is de meest ideale keuze, omdat je met je collega’s maximaal
rendement haalt uit tijd en inspanning. Je eigen studiebelasting
is drie uur per week. Eventueel kan de training ook plaatsvinden op locatie (Noord-, Midden of Zuid-Nederland).

Duur: 6 dagen
Neem nu
Waar: in-company (v.a. 6 personen)
contact op!
of op locatie. Individueel is ook mogelijk
Investering: € 2.990,- (ex btw)
Inclusief: studiemateriaal, koffie/thee, uitgebreide lunch,
examenkosten, Green Belt-certificaat, boek ‘Lean for Dummies’
en ‘Lean Toolbox’

TIP

Nog meer effect van je theoretische boost? Kies dan voor Lean coaching bij de implementatie van je Yellow Belt-expertise!

Een Lean-opleiding bij Leansucces.nl. Dit zijn jouw voordelen:
Alles wat je leert, is direct toepasbaar in de praktijk van jouw eigen organisatie.
Je zet je nieuwe kennis meteen om in resultaat!
Je krijgt les van enthousiaste toptrainers die zijn opgeleid bij Toyota in Japan.
Je profiteert van hun brede kennis en ervaring, opgedaan in tal van verschillende branches.
Zo vind je gemakkelijk de aansluiting met de dagelijkse gang van zaken in jouw organisatie!
Lean is een fascinerende, stimulerende wereld… En jij hebt het talent in je!
Tijd om dat talent verder te verdiepen!
Lean management betekent waardevermeerdering. Voor je organisatie én voor jou persoonlijk!
Met jouw nieuwe expertise draag je bij aan optimale processen en een betere organisatie.
En zelf bezit jij straks een internationaal erkend certificaat.

Waar wacht je nog op?
Meld je nu direct aan of neem contact op voor meer informatie!
Geef je nu meteen op via training@leansucces.nl
of bel/WhatsApp naar 06 480 401 93 voor meer informatie!

