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De opleiding leert je de theorie,
vaardigheden en praktijk om de
interne Lean-consultant in jouw
organisatie te worden. Collega’s
weten je te vinden omdat jij weet hoe
je processen continu verbetert
volgens Lean. Je mag je na deze
opleiding officieel Black Belt noemen
met een Black Belt-certificaat van het
Lean Competency System Level 2a.

WORD HET ROLMODEL VAN
HET LEAN GEDACHTEGOED.

VOOR WIE IS DE LEAN
BLACK BELT?
Als je na je Green Belt opleiding
behoefte hebt aan verdere
verdieping van je kennis en
vaardigheden en een leidende rol wil
nemen bij verbetertrajecten,
verbeterprogramma's wil
ontwikkelen, dé intern begeleider wil
zijn bij een Lean transformatie, een
continu verbeter cultuur binnen de
organisatie wil ontwikkelen en
ketenbrede processen wil
optimaliseren, schrijf je dan in voor
de Lean Black Belt opleiding.  

Je leert complexe processen of situaties te
verbeteren.
Je leert hoe je stevige impact maakt in de
organisatie. 
Je weet hoe je de juiste Lean-instrumenten inzet
bij verschillende problemen.
Je leert vaardigheden om het rolmodel van het
Lean-gedachtegoed binnen jouw organisatie te
worden.
Je leert hoe je jouw organisatie helpt om stappen
te maken in de Lean volwassenheid.
 Je ontwikkelt je als dé interne Lean-consultant en
je weet als geen ander hoe je management,
stakeholders en medewerkers meekrijgt.
 Je leert hoe je als Black Belt Yellow Belts en Green
Belts traint en begeleidt binnen je eigen
organisatie.

WAT LEER JE IN DE LEAN BLACK
BELT OPLEIDING?

WAT IS LEAN BLACK BELT?
De Lean Black Belt is speciaal voor professionals die
Lean-expert willen worden in hun organisatie. Een
‘Black Belt’ is de persoon in de organisatie die altijd en
overal met verbeteren bezig is, verbeterprojecten
opzet en in staat is om een Lean-transformatie op een
goede manier te begeleiden.
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LEAN BLACK BELT
CERTIFICAAT

Tijdens jouw verbeterproject doe je
het officiële LCS 2a Black Belt
theorie-examen. Hiervoor leer je de
stof uit een aantal voorgestelde
boeken en een set aan slides
als begeleidend materiaal. 

Als je het theoretisch examen
succesvol hebt afgerond en jouw
verbetertraject is in overleg met de
opdrachtgever en de Master Black
Belt in een afrondende fase, dan kun
je praktijkexamen doen. Het
praktijkexamen is een gesprek met 2
coaches van ID@5 waarin we jouw
verbetertraject bespreken.

Na succesvolle afronding van het
theorie- en praktijkexamen ben je
officieel gecertificeerd volgens het
Lean Competency System Level 2a,
Black Belt. Daarmee heb je een
internationaal erkend certificaat in
handen waar je trots op mag zijn.

LEAN BLACK BELT
EXAMEN

Wij  vinden dat je jouw kennis meteen moet toe
kunnen passen in de praktijk. Voor een Black Belt-
certificaat verwachten we daarom dat je 2 Kaizens
hebt afgerond: één tijdens je Green Belt, één
gedurende je Black Belt training. De gewenste
impact stellen we samen met je vast, we gaan voor
een significante bijdrage aan de doelen van een
afdeling. De Kaizens leveren je dan ook meteen
een duidelijk zichtbaar resultaat. Tijdens de
trainingsdagen leg je aan één van onze
gecertificeerde trainers je businesscase voor en
zo begeleiden we je door de Kaizens heen. Als je
dat wenst, is extra coaching mogelijk.

ONZE AANPAK

DE ONDERWERPEN IN
LEAN BLACK BELT

Data-analyse en technieken
Coaching, procesbegeleiding en
workshops leiden 
Trainingsvaardigheden
Projectmanagement
Stakeholder Management
Kata en verdieping Kaizen-
technieken
Lean volwassenheid en
verandermanagement
End to end steering
Leiderschap
Beïnvloeding en Organizational
Behavior Management

"WE CAN NOT SOLVE
OUR PROBLEMS WITH
THE SAME LEVEL OF
THINKING THAT
CREATED THEM"
Albert Einstein
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MEER WETEN?

DUUR EN INVESTERING VAN
DE TRAINING

Studiemateriaal
Diverse tools / sjablonen
Officieel LCS Black Belt Lean-certificaat
Lunch en drankjes tijdens de trainingsdagen 

Lean Black Belt kosten kun je beter een investering
noemen. Je verdient ze namelijk snel terug met de
winst die je behaalt uit de verbeteringen die je
realiseert in je organisatie. Houd er rekening mee dat je
naast de contact- en studie-uren binnen je eigen
organisatie een verbetertraject uitvoert, waar je ook
tijd in investeert. Het voordeel is dat je directe
verbeteringen doorvoert in je organisatie.

Heb je al Green Belt?
Als je in het bezit bent van een Green Belt Lean-
certificaat kun je aansluitend het 6-daagse Black Belt-
programma volgen. De Lean Black Belt-opleiding
van 6 dagen kost € 3.150,-.

Heb je nog geen Green Belt?
Ben je nog niet in het bezit van een Green Belt Lean-
certificaat, dan kun je er ook voor kiezen om in één keer
het volledige Lean Black Belt-programma te volgen. In
dat laatste geval duurt het 12 dagen. De Lean Black
Belt-opleiding van 12 dagen kost € 6.050,-.

Dit is inclusief:

Gezien de omvang en complexiteit van
de praktijkopdracht raden we je extra
begeleiding en coaching aan. Op die
manier haal je het maximale uit je
opleiding en zorg je er samen met je
coach voor dat je nog meer impact
realiseert met je praktijkopdracht.

Onze ervaring leert dat - afhankelijk van
de al aanwezige kennis en vaardigheden
- tussen de 4 en 8 uur extra coaching
voldoende is om een significant verschil
te maken ten aanzien van zowel je
verbeterproject als je eigen leercurve.

Extra coaching en begeleiding kan in
pakketten van 4 uur, de kosten per
pakket van 4 uur zijn €660,- (excl. BTW).

COACHING EN
BEGELEIDING

Heb je interesse in een Lean Black Belt
training? Kijk dan voor actuele
trainingsdagen op:
www.gocompany.nl/trainingskalender

Of neem contact op via:
E. opleidingen@gocompany.nl
T. 088-2042500

LIEVER IN-COMPANY?
Heb je interesse in een Lean Black Belt
training voor een groep medewerkers
binnen jouw organisatie? Neem dan
vrijblijvend contact met ons op voor een
gerichte offerte via:

E. opleidingen@gocompany.nl
T. 088-2042500


