
Wil je ook slimmer werken in plaats van harder werken? Lagere 
kosten, kortere doorlooptijden en hogere klanttevredenheid bereiken 
op basis van Lean? Wat is Lean eigenlijk? Je hebt er misschien wel 
eens van gehoord: Lean of Lean Six Sigma, maar je weet nog niet 
precies wat het is en wat je er aan zou kunnen hebben. Grijp dan nu je 
kans en kom naar de Lean Kennismaking. In de Lean Kennismaking 
maak je op een leuke manier kennis met Lean. Het is een combinatie 
van theorie en een Lean game, waarin we de theorie meteen 
toepassen. Op die manier kun je direct voelen 
welke impact Lean kan hebben. Je ziet de
resultaten verbeteren, terwijl het 
werkplezier toeneemt!

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!

Lean Kennismaking
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Resultaat
Het leuke van deze Lean Kennismaking is dat je, naast theorie, hands-on 
ervaring opdoet. Hierdoor ben je na de training in staat om verspilling te 
herkennen en weet je wat Lean voor jouw organisatie kan betekenen.

Voor wie
De Lean kennismaking is geschikt voor iedereen die wil weten wat Lean is 
en wat je er mee kunt bereiken. Na de Lean Kennismaking kun je ook goed 
inschatten welke Lean vervolgtraining het best bij je past.

Lean Kennismaking

1 dagdeel

GRATIS

Leuke Lean game

Incompany

Wij kunnen de training 
ook op een door jou 

gewenste locatie 
(incompany) voor een 

grotere groep aanbieden. 
Voor meer informatie 
hierover en de prijs 

kun je contact 
met ons opnemen.

Prijs

GRATIS voor maximaal
2 deelnemers per 

organisatie. 

Wanneer? 

Kijk hier op de website

Waar?

Schrijf je nu in!

➢ Alkmaar
➢ Amsterdam

https://lean2succes.nl/trainingen/lean-kennismaking/
https://lean2succes.nl/trainingen/lean-kennismaking/inschrijven/
https://lean2succes.nl/trainingen/lean-kennismaking/inschrijven/
https://lean2succes.nl/trainingen/lean-kennismaking/inschrijven/


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

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 Green Belt

Een 3-daags vervolg 
op de Lean Yellow Belt, 
waarin we de theorie 

verdiepen en je nog meer 
tools aanreiken. Je leert 
o.a. verbeterprojecten te 

doen en hoe je 
collega’s coacht 
in het gebruik 

van Lean. 

Praktijkgericht

Direct toepasbaar

Hoge klantwaardering

Lean Yellow Belt
E-learning

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.

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

de training 
doorloopt.

Lean Yellow Belt 

Een 2-daagse training 
waarbij je Lean 

zelfstandig binnen je eigen 
werkomgeving leert toe-

passen. Alle basisprincipes 
van Lean worden 

behandeld en tijdens 
de training 
toegepast.    



Klanten van de Lean Kennismaking

Onze Lean Kennismaking hebben we onder andere voor medewerkers van de 
volgende organisaties mogen verzorgen:

750+ Klantervaringen
9.6


