
Lean Yellow Belt Training 
met E-learning én Coaching

Alle medewerkers klaar voor de Lean start

Je bent overtuigd van de Lean strategie en je wilt Lean breed uitrollen in jouw 
werk, afdeling of organisatie:
• Elke klantorder snel en effi ciënt door je organisatie laten stromen;
• De juiste en meest handige werkwijze vaststellen;
• Heldere taken en werkmethoden;
• Afwijkingen voorkomen of direct bijsturen;
• Stapsgewijs obstakels oplossen en betere werkmethoden ontwikkelen
• Werkplekken en werkmethoden optimaliseren.

Waar te beginnen?  Snel en effi ciënt op grote schaal medewerkers trainen, kennis 
borgen en daadwerkelijk Lean toepassen, is nu mogelijk door de combinatie van 
E-learning en coaching.

De Lean Yellow Belt Training E-learning is een praktisch trainingsprogramma
dat fl exibel inzetbaar is, individueel, per afdeling of door de hele organisatie. Het 
programma biedt ritme en structuur om concreet aan de slag te gaan en direct 
resultaten te boeken.

Krachtige combinatie van theorie én praktijk

“Het is belangrijk dat managers en 
medewerkers dezelfde taal leren spreken “

“We willen leren om 
te verbeteren, want veel 
problemen zitten ons al 

jaren dwars”

 “Mooie plannen, vragen 
doelgerichte aanpak in de 

uitvoering en borging”

“In plaats van brandjes 
blussen wil ik toekomen aan 

structureel verbeteren”



Individueel Lean leren, samen Lean doen!
Om daadwerkelijk de Lean strategie praktisch en concreet toe te passen in je 
organisatie is bij alle medewerkers Lean basiskennis noodzakelĳ k. 
Met het Lean Yellow Belt E-learning programma van de Liker Lean Academy is 
deze basiskennis op elk gewenst moment individueel beschikbaar. 

In 5 modules wordt de Lean filosofie helder, volledig en juist uitgelegd. Je leert 
stap voor stap hoe je Lean toepast in je eigen werk. 
Om die vertaalslag snel en succesvol te maken is er gedurende het hele 
trainingstraject begeleiding van een Lean coach met veel praktische 
ervaring. Je kunt kiezen voor een interne Lean coach, of een ervaren coach 
van CRAFT Lean Management. Het doorlopen van dit trainingsprogramma 
garandeert 5x een concrete en fl inke Lean verbeterstap in jouw eigen 
werk. Dat is de basis voor verdere verbeterstappen in de hele organisatie.

Investering:
Theoretisch deelcertifi caat Lean Yellow Belt Training:
Vijf E-learning modules+toetsen individueel doornemen: € 495,- /deelnemer, excl. btw.

Volledig Lean Yellow Belt Certifi caat van de Liker Lean Academy:
Vijf E-learning modules+toetsen+verbeteropdrachten in eigen werkomgeving, met volledige 
coaching en audits door CRAFT Lean Management:  € 1850,- /deelnemer, excl. btw.

Volledig Lean Yellow Belt Training met gedeeltelĳ k eigen coaching:
Indien intern coachingscapaciteit op Black Belt niveau beschikbaar is, dan kan de 
coaching van CRAFT Lean Management gedeeltelijk vervallen. In een specifi eke offerte 
bieden wij je in dat geval graag een aangepast tarief.

Individueel Lean Yellow Belt 
E-learning programma

De E-learning komt tegemoet aan alle leerstijlen en is 
daarmee krachtig en doeltreffend voor iedereen:

De Lean Yellow Belt E-learning is ook beschikbaar 
als individueel trainingsprogramma. Jij bepaalt 
zelf het moment en het tempo voor het doorlopen 
van de vijf E-learningmodules. Dat geldt ook voor de 
bijbehorende toetsen en oefeningen. Vervolgens krijg 
je online feedback op je resultaten. Na afronding 
ontvang je het theoretisch Lean Yellow Belt 
deelcertifi caat van de Liker Lean Academy.

In een later stadium kunt je het Lean Yellow Belt 
deelcertificaat opwaarderen tot een volledig 
certifi caat. Daartoe realiseer je voor elk van de 5 
modules een toepassing in jouw eigen werkomgeving.

• Visuele presentaties
• Tekst
• Audio
• Filmpjes

• Vragen
• Voorbeelden
• Oefeningen
• Feed back

Module 1
Inleiding in Lean

•  Klantwaarde, Flow en 
Continu Verbeteren

•  Lean begrippen: 
PDCA, Takt, 
Balanceren, 
Standaardiseren, 
Werkplek-inrichting, 
Foutveilig werken en 
Visualiseren

Module 2
Standaardiseren & Instrueren

•  Beste en meest 
effectieve manier om te 
instrueren

•  Defi niëren van taken en 
werkprocessen

•  Werkmethoden borgen 
en verbeteren

Module 3
KATA- Verbeterroutine

•  Continu verbeteren als 
dagelijkse routine

•  Doelsituatie en 
obstakels bepalen

•  Experimenteren 
en leren om doel te 
bereiken

Module 4
Visualiseren & Foutveilig

•  Vier niveaus 
van visuele taal: 
Informeren, 
Signaleren, Sturen en 
Borgen

• Foutveilig systemen

•  Vormgeving en 
realisatie

Module 5
5S - Werkplekorganisatie

•   Aanpak en realisatie 
van een 5S-traject

•  De vijf stappen: 
Scheiden 
Schikken 
Schoonmaken 
Standaardiseren 
Standhouden

Lean 
Yellow Belt 
Certifi caat

CRAFT Lean Management
Taxuslaan 4
3735 LV Bosch en Duin

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

Liker Lean Academy
lla@craftlean.com
Tel. 06 21 888 520

Coaching sessie
(2 uur)

•   Bespreking resultaten, 
ervaringen en leerpunten

•   Intro van volgende  
module

Toepassen
(ca.2 weken)

•  Praktijkopdracht in 
eigen werkomgeving 
over onderwerp 
deze module

Coaching sessie
(2 uur)

•  Behandelen van vragen 
overtheorie, toets en oefening

•  Praktijkopdracht bepalen 

E-learning
(ca.2 weken)

•  Theorie doornemen op een 
zelf te bepalen moment

•  Maken van toets + 
oefening

• Module 1: Inleiding in Lean 
• Module 2:  Standaardiseren 
• Module 3: Visualiseren & Foutveilig

• Module 4: KATA-verbeterroutine
• Module 5:  5S-werkplekorganisatie
• Certifi caat uitreiking

5 Modules
Per module: E-learning + Coaching + Toepassing

5x


