
Wil je specialist worden op het gebied van Lean? Wil je de 
verschillende Lean tools zelfstandig kunnen toepassen en Lean 
verbetertrajecten succesvol kunnen begeleiden? In de Lean Green Belt 
training leer je dit allemaal! Na afloop van de Lean Green Belt training 
ben je in staat Lean succesvol toe te passen en weet je wat Lean kan 
betekenen voor jouw organisatie. Je bent in staat de grondoorzaken 
van problemen structureel weg te nemen en bent bekend met alle 
Lean principes!
Deze Lean Green Belt training bestaat uit 2 delen. Je start eerst met 
een Lean Yellow Belt E-learning. Deze kun je maken op het moment 
dat het jou uitkomt. De studielast van deze E-learning is ongeveer 8 
uur. Daarna volg je een 3 daagse klassikale + een deel zelfstudie 
om je te certificeren als Lean Green Belt.

Over Lean2Succes

Lean2Succes is een organisatie met enthousiaste en zeer 
ervaren Lean specialisten. Wij geloven dat het overal beter en leuker kan, voor 
zowel klanten als medewerkers. Wij verhogen het werkplezier, de klanttevredenheid 
én de resultaten in organisaties. Dit doen we met behulp van Lean en Scrum. Door 
het geven van trainingen en advies realiseren we impact bij allerlei organisaties. 

We vinden het erg belangrijk om samen met onze klanten succesvol te zijn!

Ed Cramer
06 - 39 69 47 77
edcramer@lean2succes.nl

Pieter van Sligtenhorst
06 - 47 80 10 88
pietervansligtenhorst@lean2succes.nl
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Je leert om helder te krijgen wat jouw klanten waardevol vinden. Met het Kano-
model breng je dit in kaart. Je leert om de klantwens te vertalen naar teamdoelen en 
hoe je dagelijks kunt sturen m.b.v. dagstarts.

Je leert om een Value Stream Map te maken: een methode om processen in kaart 
brengen op een manier die verbetermogelijkheden zichtbaar maakt. Je leert de 8 
vormen van verspilling kennen en manieren om ze op te sporen en te elimineren. 

Je leert waarom standaardisatie van groot belang is, hoe je je collega’s goed kunt 
inwerken en hoe je je eigen werkplek zo goed mogelijk organiseert. 

Lean Yellow Belt E-learning - Onderdeel van de Green Belt

Studeer wanneer je wilt

LCS Geaccrediteerd

Afwisselende lesvormen

Internationaal
Geaccrediteerd 
Trainingsinstituut

Lesvormen

✓ Video’s
✓ Storyboards
✓ Audio
✓ Tekst
✓ Oefeningen
✓ Oefenexamens



Klassikale Lean Green Belt Training

3 dagen

LCS Geaccrediteerd

Afwisselende lesvormen

Inhoud, aanvullend op de Lean Yellow Belt
Je leert Klantarena’s organiseren en een Customer Journey maken zodat je de 
klantwens exact kunt achterhalen. Je maakt je A3 probleem oplossen eigen, zodat 
je grotere problemen grondig kunt analyseren en de grondoorzaken structureel 
wegneemt. Je kunt hierna zelfstandig kleine verbeterprojecten uitvoeren.
Je leert nieuwe methodes om Flow te creëren. Met behulp van deze methodes kun 
je de productieplanning optimaliseren (Heijunka), de omschakeltijden tussen 
activiteiten verkorten (SMED) en de doorstroming verbeteren in de processen.
Lean toepassen in je team is ook een groot onderdeel van deze training. Je gaat 
oefenen met het coachen van dagstarts, feedback geven en leren hoe je dagstarts 
effectiever maakt. Je leert analyses maken van de werkverdeling en de kennis en 
vaardigheden in je team. We behandelen de Verbeter Kata waardoor je leert om 
continu te sturen op verbeteren.

Internationaal
Geaccrediteerd 
Trainingsinstituut

Prijs

E-learning + 
3 daagse 

klassikale training

€ 1.700,-

3 dagen van 9.00 
tot 17.00 uur

Prijs

De prijs is inclusief 
arrangementskosten, 

studiemateriaal,
examens en certificering

en exclusief btw.



Resultaat
Na de Lean Green Belt training ben je in staat om op een gestructureerde manier de 
oorzaken van problemen in processen te vinden en weg te nemen, waardoor de 
bedrijfsresultaten zullen verbeteren. Je bent in staat om een Value Stream Map te 
maken en daarmee zelf knelpunten en verspilling te herkennen en aan te pakken. 

Na de training kun je het Lean Green Belt examen doen en na het behalen hiervan 
ontvang je het Lean Green Belt certificaat.

Lean Green Belt Training

Praktijkgericht

€ 1.700,-

Hoge klantwaardering

Voor wie?

Voor iedereen die zich 
wil verdiepen in Lean, 

m.b.v. Lean verbeteringen 
wil realiseren en de klant-

en medewerkers-
tevredenheid 
wil verhogen.



Zelf verbeteren
Gedurende de training pas je de theorie direct toe met behulp van oefeningen en 
games. Daarnaast ga je de geleerde theorie toepassen binnen je eigen organisatie 
aan de hand van praktijkopdrachten. Naar aanleiding van jouw ervaringen kunnen 
we direct inspelen op specifieke vragen en praktijkvoorbeelden.

Internationale Certificering
Onze Lean trainingen zijn geaccrediteerd door Lean Competency Services Ltd (LCS).
Onze trainingen en trainers zijn van een zeer hoge kwaliteit en voldoen aan alle eisen 
die LCS stelt. Die eisen gaan niet alleen over de inhoud en de manier van trainen, 
maar ook over studiebelasting, exameneisen en de ervaring van de trainers.

Lean Green Belt Training

Schrijf je nu in!

Locaties

➢ Alkmaar

➢ Amsterdam

➢ Utrecht

➢ Incompany

Startdata 

Kijk hier op de website

https://lean2succes.nl/trainingen/lean-green-belt-blended/inschrijven-blended-lean-green-belt/
https://lean2succes.nl/trainingen/lean-green-belt-blended/inschrijven-blended-lean-green-belt/
https://lean2succes.nl/trainingen/lean-green-belt-blended/inschrijven-blended-lean-green-belt/
https://lean2succes.nl/trainingen/lean-green-belt-blended/


Lean is een filosofie waarbij het creëren van waarde voor de klant centraal staat en 
verspilling wordt geminimaliseerd. Lean heeft zich de afgelopen decennia bewezen 
als dé methode om organisaties klantgerichter en efficiënter te maken. Lean geeft 
medewerkers verantwoordelijkheid en stelt ze in staat om zelfstandig continu te 
verbeteren.

Door het toepassen van Lean zullen de doorlooptijd en het aantal fouten afnemen, 
terwijl de kwaliteit, klanttevredenheid én medewerkerstevredenheid toenemen. 
Betere resultaten dus, die vaak ook leiden tot lagere (relatieve) kosten.

De Lean methode is, in de jaren 50, ontstaan bij de Japanse autofabrikant Toyota. 
Inmiddels wordt Lean wereldwijd succesvol toegepast in allerlei sectoren: 
klein en groot, productie, administratie, onderwijs, zorg, IT, hotels, overheid, etc.

Wat is Lean? 

Klant centraal

Continu verbeteren

Slimmer werken



Andere Lean & Scrum trainingen

Naast de Lean Green Belt kun je ook 1 van onze andere Lean en Scrum trainingen 
volgen. Hieronder vind je een korte beschrijving van elke training.

Lean 
Kennismaking

Een gratis training van 
1 dagdeel, waarbij je 

kennis maakt met ons en 
met Lean.

Lean Black Belt

Een 2-daags vervolg 
op de Lean Green Belt 

training, waarin we 
ingaan op de transitie 

naar en het leidinggeven 
aan een Lean organisatie, 
omgaan met weerstand 
en het realiseren van 

een Lean cultuur.

Lean Yellow Belt
E-learning

De online-versie van 
de Lean Yellow Belt 
training, waarin je 
in je eigen tempo 

de training 
doorloopt.

Praktijkgericht

Direct toepasbaar

Hoge klantwaardering

Scrum Master

Een 2-daagse Agile 
en Scrum training 
waarna je voor-

bereid bent op het 
PSM1 examen op 
Scrum.org en als 

Scrum Master 
aan de slag kunt.

Een 2-daagse training 
waarbij je Lean 

zelfstandig binnen je
eigen werkomgeving 
leert toepassen. Alle 
basisprincipes van 
Lean worden be-

handeld en tijdens 
de training 
toegepast.    

Lean Yellow Belt 



Klanten van de Lean Green Belt

750+ Klantervaringen
9.6

Onze Lean Green Belt training hebben we onder andere voor medewerkers van de 
volgende organisaties mogen verzorgen:


