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Training Kaizen Facilitator  
GO - SEE - DO  

Tools & technieken maken veel mogelijk, data maakt veel zichtbaar maar het zijn uiteindelijk 

toch de mensen die het moeten doen.  

 

U bent bekend met Lean, tools zijn niet compleet nieuw. Toch voelt het anders als je een concrete 

verbeterdoelstelling krijgt, ineens voor een groep staat en de lead hebt van een Kaizen event. 

Wanneer gebruik je welke tools & technieken om effectief te verbeteren? Hoe krijg je collega’s binnen 

en buiten een projectteam in beweging? Uitdagingen waar u als Kaizen projectleider of als facilitator 

van verschillende Lean tools mee te maken krijgt. Onze ervaren trainers helpen u graag met het 

ontwikkelen van deze vaardigheden.  

 

LearninQ biedt u een intensieve 8-daagse Kaizen Facilitator training, die praktisch en interactief van 

aard is. U verdiept uw kennis, ontwikkelt skills en rond deze af met een verandering in uw mindset.  

 

KENNIS 

• Verdiepen van uw Lean kennis door het doorgronden en praktisch vertalen van de 5 principes 
van Lean en de Kaizen aanpak  

SKILLS 

• U ontwikkelt een end-to-end view, creëert technisch goede value streams (current state & 
future state maps) en identificeert snel verbetermogelijkheden  

• U kunt  succesvol Kaizen-events uitvoeren waarbij u uw vaardigheden traint om een Kaizen 
event / VSM workshop te faciliteren door:  

o effectief toepassen van de juiste Lean tools op het juiste moment in het proces 
o sturen op team dynamica (cultuur, houding en gedrag), omgaan met weerstand, actief 

de rol van aanjager, coach, en motivator pakken tijdens een Kaizen  
MINDSET 
• U bent overtuigd (ambassadeur) van de Kaizen methode (het juiste proces leidt tot het juiste 

resultaat) en voelt zich comfortabel in de rol van facilitator en Kaizen (methodiek) Expert 

Reacties van de deelnemers: 
 

“Deze training helpt om mijn collega’s zwaarder te trainen op het gebied van Lean methodiek aangezien  

het niveau van de verbeteringen in onze organisatie dit vraagt.” (Global Lean Program manager) 
 

“Praktische training met een sterke nadruk op facilitator vaardigheden. Je denkt dat je het kent maar 

 je leert het pas echt door het te doen en feedback te krijgen.”  (Logistic Engineer)  
 

“Afwisselend programma en mooi om de vertaalslag te zien door de vele praktijkvoorbeelden binnen  

Nederlandse en internationale bedrijven.” (Teamleider productie) 

)  
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Programma 
 

Dag 1 

• Opfrissen: kern van Lean  

• Lean Principes ervaren door Lean Simulatiespel 

• Principe 1: KLANTWAARDE 

 

Dag 2:  

Principe 2:  VALUE STREAM MAPPING (VSM)  

• Current State Map: principes, symbolen & skills   

 

Dag 3:  

• Principe 3: FLOW 

o Wat is de kern van FLOW en wat is Fake FLOW ? 

o Batch vs One Piece FLOW productiestrategie 

o Micro FLOW & workplace design 

 

Dag 4:  

• Principe 3: FLOW 

o Lijn- en celinrichting 

o Omsteltijdreductie door SMED methode 

o TPM / OEE (productie / office) 

 

Dag 5:  

• Principe 4: PULL 

o Wat is de kern van PULL + Verschillende PULL 

signalen  

o Introductie & implementatie KANBAN 

o Toelichting opstellen Ideal & Future State Map 

 

Dag 6  en 7 

• Kaizen methodiek + facilitator skills 

o Kaizen Stakeholder management  

o Stap voor stap uitvoeren van Kaizen methodiek 

o Effectief toepassen van Problem solving tools 

•  Doeltreffende follow up Kaizen event 

 

Dag 8 

• Lean Principe 5: PERFECTIE 

o Standaardisatie en effectief verbeteren – Training 

Within Industries (TWI)  

• Overview en wrap-up Lean & Kaizen  

Methode – principes – tools & technieken 

• Examen 
 

 

 

Voor wie is deze training bedoeld? 

Industrial, Process en Logistic Engineers, 

Teamleads. 

 

Incompany 

Deze Kaizen Facilitator training verzorgen wij ook 

incompany. Informeer naar de mogelijkheden. 

 

Data en plaats 

Kijk op www.learninq.nl voor de data van deze 

training. De trainingsdagen duren van 9:00 – 17:00 

uur.  

 

Locatie: Waardenburg. 

 

Trainers LearninQ 

De training wordt verzorgd door ervaren trainers 

 

Investering 

De deelnamekosten voor deze 8 daagse training 

bedragen € 3850,- per persoon exclusief BTW.  

Dit is inclusief studiemateriaal, dagarrangement 

met lunch, koffie/thee en frisdrank.  
  

Individuele coaching voor uw Kaizen projecten zijn 

optioneel. 
 

Bij inschrijving van meerdere deelnemers (per 

bedrijf) gelden kortingen: 2 pers = min 5%,  

3 pers = min 10%, 4 pers of meer = min 15% 

 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via onze website 

www.learninq.nl/inschrijven of door een mail te 

sturen naar info@learninq.nl 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: 

mail: pascal.smits@qcpp.nl of tel: 06 52 34 71 17  

 

De annuleringsvoorwaarden leest u op de website. 

 
LEARNINQ  
LearninQ is onderdeel van Q-Consult Progress Partners BV 
 

Onze visie:  

• Geen eenmalige kennis impuls maar een bijdrage leveren 

aan ontwikkeling van mens en organisatie 

• Leren volgens kernvragen:  

WAAROM doen we dit? WAT gaan we dan doen?  

HOE pak ik dit concreet aan?  

• Leren door zelf te ervaren. Go – See – Learn  
 

Dit bereiken we door: 

• Pragmatische trainingen op maat met praktijkcasussen 

en veel afwisseling in  werk- en spelvormen 

• Ervaren consultant/specialist uit de praktijk als trainer 
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