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Green Belt Training Lean Six Sigma 
Doorbraak in sturen en verbeteren! 

 

“Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.” Dit geldt ook voor verbeteren. Om te blijven 

concurreren is het voor organisaties van belang het maximale rendement uit bedrijfsprocessen 

te halen. Trial-and-error en kortlopende verbeterprojecten op basis van beperkte feitelijke 

onderbouwing leveren vaak niet meer voldoende resultaat. Deze methoden zijn niet geschikt 

om complexe uitdagingen te lijf te gaan. Om echte ‘doorbraak in verbeteren’ te realiseren 

worden de krachtige verbetermethodieken Lean en Six Sigma aan elkaar verbonden. Als Lean 

Six Sigma Green Belt speelt u een sleutelrol in die trajecten!  

 

LearninQ biedt u een intensieve 8-daagse Green Belt Training Lean Six Sigma, die praktisch en 

interactief van aard is. Vanuit de theorie gaat u direct aan de slag met opdrachten, 

praktijksimulaties en zelf ingebrachte cases. 

 

Wat levert de training u op?  

 

 Een Green Belt-opleiding met een body of knowledge die aansluit bij 

internationale standaard van ASQ (American Society for Quality).   

 U bent in staat als projectleider op te treden bij middelzware 

verbeterprojecten, met een minimale besparing van 30k (volgens de 

Six Sigma projectfasering DMAIC) 

 U kunt op een gestructureerde manier problemen analyseren en oplossen die te maken 

hebben met vele soorten fouten en variatiebronnen 

 U kent de achtergronden, aanpak en filosofie van Lean en Six Sigma 

 U kunt projectverbeteringen definiëren, onderbouwen en verbetertools toepassen  

 U kunt statistische technieken in Minitab toepassen voor analyses 

 U kent het belang van het menselijke aspect van Lean Six Sigma (‘Human Dynamics’ en 

verandermanagement) 

Reacties van de deelnemers: 

“De training is praktisch opgezet, hier kan ik 

direct mee aan de slag!” 

 

 “Het onderdeel human dynamics biedt veel 

toegevoegde waarde, het gaat tenslotte om de 

mensen in mijn organisatie.” 
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Programma 
 

1. Six Sigma 

 Wat is Six Sigma en wat levert het mij/ons op? 

 Hoe vertaal ik de klantwensen naar onze processen? 

 Hoe maak ik resultaat meetbaar? 

 Hoe beschrijf en selecteer ik de meest zinvolle 

projecten? 

 Hoe breng ik foutkansen in onze processen en 

projecten gestructureerd in kaart? 

 Welke stappen doorloop ik in een Six Sigma project? 

 

2. Lean 

 Wat is Lean en wat levert het mij/ons op? 

 Hoe pas ik de Lean principes toe op onze 

organisatie? 

 Identificeren van verspillingen (waste). 

 Creëren van gebalanceerd, vloeiend proces (flow). 

 Produceren volgens klantwens (pull en klantwaarde) 

 Hoe meet ik productiviteit echt objectief (OEE)? 

 Hoe vind ik bottlenecks en los ik ze op (TOC)? 

 

3. Statistiek & Analyse 

 Weg met onderbuik-gevoel, No-data-No-talk! 

 Verder kijken dan gemiddelde waardes, zicht op 

spreiding en verdelingen. 

 Hoe breng ik procesprestaties objectief in beeld? 

 Hoe goed is mijn proces en hoe goed kan het zijn? 

 Wat beïnvloedt mijn proces, de samenhang tussen 

instellingen en resultaat in beeld. 

 Onderbouwen van beleid/besluiten met toetsen. 

 Weet wat je meet! Analyseren van meetsystemen. 

 Gestructureerd en efficiënt experimenteren. 

 

4. Human Dynamics en verandermanagement 

1. Diverse verandermodellen:  moeten-willen- kunnen. 

2. Effectief stakeholder management. 

3. Omgaan met weerstand. 

 

5. Praktijk 

 ‘Leren door ervaren’ in verschillende simulaties. 

 Case waarbij de DMAIC-fasering wordt doorlopen. 

 Buitenactiviteit (boogschieten volgens Six Sigma). 

 Gebruik van Minitab statistische software. 

 Actieve voorbereiding bijeenkomsten. 

 Inbreng eigen cases en afsluiting met toets*. 
 

* Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het kenniscertificaat. 

Voor wie is deze training bedoeld? 

Functionarissen in organisaties die zich bezighouden 

met het optimaliseren van processen.  

Kennisniveau: MBO+/HBO. Tevens basiskennis van 

Excel. De training wordt in het Nederlands gegeven. 

 

Incompany 

Deze Green Belt Training verzorgen wij ook 

incompany. Neem gerust contact met ons op voor 

de mogelijkheden. 

 

Data en plaats 

Medio september - oktober 2018 
Alle dagen zijn dagprogramma’s 9:00 – 17:00 uur. 

Locatie: Waardenburg. 

 

Trainers LearninQ 

Drs. Jan Telman (Black Belt), tevens senior consultant 

bij Q-Consult. 

Melvin Peemen (Black Belt), tevens consultant  

bij Q-Consult. 

Verschillende gastsprekers die specialist zijn op 

diverse vakgebieden. 

 

Investering 

De deelnamekosten voor deze 8-daagse training 

bedragen € 3.850,- per persoon exclusief BTW. Dit is 

inclusief studiemateriaal, buitenactiviteit, lunch, 

koffie/thee en frisdrank. Eventuele kosten voor diner 

en hotelovernachting zijn hierbij niet inbegrepen. 

Het softwarepakket Minitab is niet inbegrepen, er 

wordt gewerkt met de 30 dagen proefversie. 

 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via onze website 

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

sturen naar rob.de.bie@qcpp.nl  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: 

tel: 085 016 04 58.  

 

De annuleringsvoorwaarden leest u op onze website. 

 
LearninQ is onderdeel van Q-Consult Progress Partners BV. 
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