
Lean Green Belt Training
‘Lean Leren door Lean te doen!’

De LEAN principes en methoden daadwerkelĳ k 
en zelfstandig toepassen in je eigen werkomgeving
Tijdens deze Green Belt Training werk je direct en concreet aan het verbeteren 
van de kwaliteit, doorlooptijd en effi ciency van de bedrijfsprocessen in je eigen 
werkomgeving. Je leert de Lean technieken toepassen in het dagelijks verbeteren. 

We werken aan begrijpen én toepassen van Lean. Het herkennen van kansen 
om bedrijfsprocessen te verbeteren en Lean technieken daadwerkelijk op de 
juiste manier in te zetten. Je leert heldere doelen kiezen en deze stap voor stap 
realiseren. En je krijgt inzicht in de belangrijkste factoren voor een succesvolle 
Lean implementatie.

Wat levert de training op
• Praktische aanpak voor Lean verbetertrajecten en verbeterteams,
• Direct meetbare resultaten t.a.v productiviteit, doorlooptijd en/of kwaliteit,
• Besparingen die vaak een veelvoud zijn van de investeringen in deze training,
• Internationale Lean Green Belt Certifi caat van de Liker Lean Academy.

Doelgroep Green Belt Training
Deelnemers aan Verbeterteams, Procesverbeteraars, Teamleiders en Managers.



Praktische gegevens
• Data: zie agenda op likerleanacademy.nl.
• Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 14.
•  Bij 8 of meer deelnemers van één bedrijf ook incompany trainingen mogelijk.
• Investering:  3.750,- p.p. excl. BTW. Incompany:  3.250,- p.p. excl. BTW. 

Dit is inclusief
• Internationaal Lean Green Belt Certifi caat van de Liker Lean Academy,
• Trainingsmaterialen in cursusmap en digitaal,
• Koffi e- en lunch arrangement,
•  Resultaten in je eigen werkomgeving die deze investering in veelvoud overtreffen.

Aanmelden
Via inschrijfformulier op likerleanacademy.nl of telefonisch (06 2188 8520).

CRAFT Lean Management
Taxuslaan 4
3735 LV Bosch en Duin

info@craftlean.com
www.craftlean.com
Tel. 030 87 95 774

Liker Lean Academy
www.likerleanacademy.nl
Tel. 06 21 888 520

Lean aan de slag

In de Lean Green Belt training leer je de belangrijkste principes en methoden 
van Lean toe te passen in jouw eigen werkomgeving. De training bestaat uit 
3 modules van elk 2 dagen, verspreid over ca.3 maanden. In module 1 maak 
je middels een bedrijfssimulatie kennis met de basisprincipes van Lean en een 
aantal verbetermethoden. Vervolgens geven we in module 2 en 3 een verdere 
verdieping van de belangrijkste Lean technieken. Een combinatie van theorie, 
oefeningen en praktijktoepassingen.

In de periode tussen de modules ga je daadwerkelijk aan de slag met het 
toepassen van Lean. Samen met een verbeterteam realiseer je minimaal één 
verbeterproject in je eigen werkomgeving. Je defi nieert het probleem, maakt 
een analyse en realiseert meetbare procesverbeteringen en resultaten.

Programma Green Belt Training

MODULE 1MODULE 1MODULE 1
2 dagen2 dagen2 dagen

MODULE 2MODULE 2MODULE 2
2 dagen2 dagen2 dagen

MODULE 3MODULE 3MODULE 3
2 dagen2 dagen2 dagen

�� 1 mnd

Inrichten van 
werkprocessen & 
Standaardiseren
• PULL en Kanban 
voor aansturen van  
materiaalstromen 

• 5S-werkplekorganisatie

• Snel stellen (SMED) voor 
fl exibiliteit

• KATA verbeter- en 
coaching routine voor 
dagelijks verbeteren

• Standaard werk: 
vastleggen, trainen en 

continu verbeteren

Basisprincipes 
van  LEAN &  

Plan-Do-Check-Act

• Informatie over 
trainingsprogramma

• Lean in vogelvlucht, 
principes en het Lean huis 

• Herkennen van 
Klantwaarde & verspilling

• A3-rapport voor 
standaard aanpak van 

problemen

• Plan Do Check Act en  
8-stappenplan

Klantwaarde, 
Foutveilig werken & 

Pull toepassen 

• Klantwaarde en 
verspilling

• Waardestromen in kaart 
brengen en kwantifi ceren

• Inbouwen van kwaliteiten 
foutveilig werken

• Andon, Helpchain en 
Jidoka

• Agile en Scrum voor 
aansturen n beheersen van 

projecten

• Oefenopdracht per module
•  Certificeringstoets per module

• 1x Verbeterproject in eigen werkomgeving

�� 1 mndToegang tot E-learning platform 
van Liker Lean Academy
•  Downloaden van alle handouts, documenten en 

formulieren die gebruikt worden.
•  Per module meerkeuze vragen met feedback, om je 

kennisniveau te toetsen.
•  Uploaden van projectresultaten en oefeningen voor 

feedback van trainer.

Doorgroeien naar 
Lean Black Belt niveau 
Vaak raken deelnemers in onze Lean Green Belt 
Training zo geïnspireerd door de kracht en doel-
treffendheid van Lean, dat ze willen doorgroeien 
naar Black Belt niveau. Het modulair opgebouwde 
trainingsprogramma van de Liker Lean Academy 
maakt dat mogelijk: starten met de Lean Green Belt 
en direct of later middels een kopmodule de Black 
Belt certifi cering behalen.


