
  
 

     Lean Six Sigma  

     Green Belt (MBO/HBO) 

         
Lean Six Sigma (LSS) is een in Japan ontwikkelde integrale managementmethode, 

gericht op het (continu) verbeteren van rendement, kwaliteit en het bevorderen van 

medewerker- en klanttevredenheid. Het is in de automobielindustrie ontwikkeld en wordt 

inmiddels ook toegepast in vele andere sectoren, in grote en ook kleinere organisaties. 

De wijze van denken en benaderen van bedrijfsvoering is vernieuwend en effectief en 

heeft al veel organisaties naar hogere prestaties gebracht.  

De cursus LSS Green Belt vormt een stevige basis voor middenkader en junior 

projectleiders die zelfstandig kleine verbeterprojecten uitvoeren of meewerken in grote 

verbeterprojecten. 

 

DOEL.  

Deelnemers hebben na afloop van de cursus: 

• Inzicht in wat Lean Six Sigma betekent en kennen de historie, uitgangspunten van 

Lean Six Sigma 

• Het vermogen een proces te analyseren en verbeterpotentieel in kaart te brengen 

• Het vermogen een kleinschalig verbeterproject op te zetten en uit te voeren of te 

participeren in een groot verbeterproject o.b.v. de DMAIC-methode) 

• Het vermogen medewerkers te enthousiasmeren en motiveren tot verbeteringen 

in hun werk. 

 

DOELGROEP. 

Middenkader en projectleiders die belast zijn m het (mede) uitvoeren van verbeter-

projecten op basis van LSS. Ongeacht welke sector of de omvang van het bedrijf. 

 

PROGRAMMA.  

De cursus duurt 7 dagen (middagen/avond) met o.a. de volgende onderwerpen: 

• Theorie m.b.t. six sigma en Lean management 

• Praktische oefeningen en opdrachten die het toepassen van de theorie in de 

praktijk ondersteunen. 

Deelnemers voeren naast de theorie een verbeteropdracht uit in hun werkomgeving en 

worden daarbij door de trainer gecoacht (3 coachgesprekken van een uur). Cursisten 

ontvangen cursusmateriaal dat gebruikt kan worden als hulpmiddel voor de 

voorbereiding van de cursusavonden en als naslagwerk. 

Cursisten ontvangen een diploma nadat examen en verbeterproject positief zijn 

afgesloten.  

 

DUUR EN LOCATIE 

De cursus van 7 middag-avonden wordt gegeven voor max. 10 personen. De locatie 

wordt nader bepaald. 

 

KOSTEN.  

De cursuskosten bedragen € 1200,-- (excl. BTW en materiaalkosten). 

 

KWALITEIT 

LEVER JE 

SAMEN ! 
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