
TRAINING
LEAN 
YELLOW BELT

HET CREËREN VAN EEN CULTUUR
VAN CONTINU VERBETEREN



LEAN
YELLOW BELT

MEER WETEN?
Heb je interesse in een Lean Yellow Belt
training? Neem dan contact op via:

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

VOOR WIE IS DE LEAN
YELLOW BELT?
Voor iedereen die direct of indirect in aanraking komt
met het verbeteren van processen binnen het eigen team
of afdeling en daar  een actieve bijdrage aan wil leveren. 

Het Lean-systeem
Klantwaarde-technieken
Waardestroom
Verspillingen
Streven naar perfectie
Kaizen
Strategie-executie
5S
Standaardisatie
Flow & Pull
A3 denken

DE ONDERWERPEN IN LEAN
YELLOW BELT

Je sluit de opleiding af met een examen, waarin je vragen
beantwoordt over de theorie die je hebt geleerd. Een
goed resultaat daarvan is goed voor het behalen van je
certificaat.  

LEAN YELLOW BELT EXAMEN EN
CERTIFICAAT

Na afloop van deze lean-training
verdien je het Yellow Belt-certificaat:
het LCS-diploma Level 1a. Daar mag je
mee pronken. Je hebt dan namelijk een
internationaal erkend certificaat in
handen van het Lean Competency
System (LCS), dat is ontstaan vanuit de
University of Cardiff.

INVESTERING VAN DE TRAINING

Studiemateriaal
Tools en sjablonen
Officieel LCS Yellow Belt Lean-certificaat
Begeleiding en beoordeling tijdens de opdracht
Lunch en drankjes tijdens trainingsdagen

De training duurt 2 dagen en wordt in-company bij
jouw bedrijf georganiseerd. De in-company training is
voor maximaal 12 personen en kost € 4.400,-.

Dit is inclusief:

Je leert de basis van Lean: het systeem,
de basisprincipes en de instrumenten en
leert lean meteen praktisch toe te passen
met een simulatieopdracht. Dát is pas
Lean. Na deze 2-daagse Lean-training
kun je zelf actief meewerken aan
procesoptimalisatie in je werk.

Je leert de basis van het Lean-systeem
en de basisprincipes. 
Je leert hoe je een aantal Lean-
instrumenten kunt toepassen om
verbeterkansen te zien.
Je krijgt een beter inzicht in klantwaarde
en verspillingen binnen jouw eigen
proces en leert hoe je dat proces in de
praktijk optimaliseert.
Je past de Lean-principes toe in een
simulatieopdracht. Na afloop van de
training kun je een actieve bijdrage
leveren aan procesoptimalisatie binnen
jouw organisatie.

De opleiding is een mix van theorie en
praktijk. Zo ben je klaar om er actief mee
aan de slag te gaan in jouw organisatie.

WAT LEER JE IN DE LEAN
YELLOW BELT
OPLEIDING?

HAAL IN 2 DAGEN JE YELLOW
BELT-CERTIFICAAT 


