
Green Belt Lean Expert 
6-daagse training  
 
Waarom? 

Veel organisaties staan onder druk om te verbeteren en weten niet hoe ze dit  

methodisch en pragmatisch aan kunnen pakken. Lean is al jaren een be-

proefde methode om processen en organisaties effectief te verbeteren. 

Lean wordt toegepast in alle branches en is complementair aan de Six Sigma 

methode. Lean is  uitermate geschikt om productiviteit te verbeteren, door-

looptijden te verkorten en een Continu Verbeter Cultuur te creëren. 

 

Wat? 

Wij leren u de volgende Lean Expert technieken: 

 Lean historie // DMAIC verbetercyclus // Relatie met Six Sigma  

 Teamontwikkeling en dynamiek // Lean projectmanagement  

 Werken met A3 rapport // 5S // Spaghetti diagram // Herkennen van 
MUDA 

 Lean X-en // Sequence of Events // Value Stream Mapping // Pull 

 Product Family Matrix // Single Piece Flow // In Proces Kanban en Flexen 

 Fysieke Lay-out concepten // Klantenvraag Management // Heijunka 

 Standaard werkwijzen // Total Productive Maintenance (TPM) 

 Overall Equipment Effectiveness (OEE) // Set-up Tijdvermindering met 
SMED 

 Voorraad opslag concepten // Visueel Management // Kaizen Events 
 
 

Wie? 

Deze 6 daagse training is geschikt voor u indien u een complete en pragma-

tische training zoekt waarin u de geheimen van Lean in de praktijk leert toe 

te passen.  

 

Hoe? 

Wij leren u deze vaardigheden in een interactieve trainingssetting, met cases  

en voorbeelden uit allerlei branches, met ruimte voor praktijkdiscussies. Het is 

aan te bevelen om een verbeterproject te gebruiken waar u het geleerde 

direct kunt toepassen. Indien u individuele ondersteuning nodig heeft bij de 

uitvoering van uw project, dan kunt u dit het beste vooraf met ons overleg-

gen. E.e.a. is namelijk afhankelijk van de complexiteit en omgeving.  

 

Certificatie? 

De training kan afgesloten worden met een theorie en/of een praktijk certifi-

caat. Voor een praktijkcertificaat dient u een verbeterproject uit te voeren 

met een besparing van min. € 20.000 of een ander project op practitioner 

niveau.  Wij volgen voor de certificatie de richtlijnen van de ASQ en LCS. 

 
 

EagleBC 
. 

Waar? 
Onze trainingslocatie ligt  
centraal in Roermond: 

 
BC Roerpoort  

Boven de Wolfskuil 3 
6049 LX Roermond  

 
Wanneer? 

Trainingen zijn van  
9.00 - 16.30 uur. 

 
Trainingsdata?  

Staan  vermeld op onze website 
www.eaglebc.nl 

 

 

Investering? 
6 daagse training inclusief manuals, 

lunch en theorie examen: 
€ 2.850,- excl. BTW. 

Een praktijk certificaat kost € 150,-. 
 

Benodigdheden? 
U hebt voor deze training een  

eigen laptop nodig met MS Excel. 
   

Aanvullende trainingen  

- Green Belt Lean Expert 
-  Green to Black Belt 

 

 
 
 

   
Lean Six Sigma en Human Being Management  

 Excellence door integratie van strategie,  

procesverbetering, performance management,  

teamontwikkeling en talentbenutting 


