
  
 

     Lean Six Sigma  

     Orange Belt (MBO+) 

         
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 automobiel industrie ontwikkeld en wordt inmiddels ook 

toegepast in andere sectoren, in grote en ook kleinere organisaties. De wijze van denken 

en benaderen van bedrijfsvoering is vernieuwend en heeft al veel organisaties naar hogere 

prestaties gebracht.  

De cursus Lean Six Sigma Orange Belt is een gevorderde opleiding gericht op het 

verkrijgen van kennis en inzicht in LSS en gericht op het ontwikkelen van vaardigheden 

om een Green-belt of Blackbelt te ondersteunen bij de uitvoering van een verbeterproject. 

 

DOEL.  

Deelnemers hebben na afloop van de cursus: 

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

uitgangspunten en tools en zijn in staat deze toe te passen 

• Zijn in staat op een gestructureerde wijze kansen te herkennen en aan 

verbeteringen te werken  

• De kennis en vaardigheden om te participeren in een lean six sigma verbeterproject 

• Inzicht hoe een Lean Six Sigma manier van werken, in de praktijk vorm krijgt. 

 

DOELGROEP. 

Technici, teamleiders, coördinatoren, senior-medewerkers en medewerkers (uit alle 

sectoren) die actief betrokken (willen) zijn in LSS verbeterprojecten en enkele belangrijke  

instrumenten daarvoor wensen te kunnen hanteren. 

 

PROGRAMMA.  

De cursus bestaat uit 4 cursusdagen (middagen/avond) en het uitvoeren van een klein 

verbeterproject uit de eigen werkomgeving. In de cursus komt aan bod: 

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

• Praktische oefeningen die begrip van de theorie en de praktische toepassing leren. 

Voor de begeleiding bij de uitvoering van het verbeterproject worden 2 coachgesprekken (1 

uur) ingepland 

Cursisten ontvangen een naslagwerk en een boek.  

Cursisten ontvangen een diploma nadat examen en verbeterproject positief zijn 

afgesloten.  

 

DUUR EN LOCATIE 

De cursus wordt gegeven voor max. 10 personen op 4 dagen van 14.00 tot 20.30 uur. De 

aanvangsdatum en locatie worden nader bepaald. 

 

KOSTEN.  

De cursuskosten bedragen € 700,-- (excl. BTW en kosten voor het boek). 

 

KWALITEIT 

LEVER JE 

SAMEN ! 
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