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LEAN BLACKBELT 

 

Lean is stap voor stap naar een reusachtig resultaat. Door de mens centraal te 
zetten creëer je flow en plezier in continu verbeteren! 

 
 

 

WAT IS HET EN VOOR WIE? 

De Black belt is een vervolg op de Green belt en is voor iedereen die een ware Lean 
specialist wil worden. In een combinatie van fun, theorie en praktijk ervaar je aan 
den lijve hoe je je het volledige pakket van Lean tools en technieken toepast. 
Coachingvaardigheden en projectmanagement zijn hierin geïntegreerd. Je leert hoe 
je een actieve leidende rol inneemt in complexe verbetertrajecten en hoe je het 
beste uit management en medewerkers naar boven haalt. Na de training pas je 
Lean toe op elk niveau binnen de organisatie en over ketens heen. Hiermee 
realiseer je een lagere werkdruk, meer werkplezier, hogere kwaliteit en een hogere 
klanttevredenheid.  

 

PROGRAMMA BLACK BELT (4 DAGEN): 

• Verandermanager 

• Omgaan met weerstand  

• Waarden/overtuigingen 

• Disney Strategie 

http://www.winchesters.nl/


 WWW.WINCHESTERS.NL   

 

 

 

• Lencioni 

• Strategy deployment 

• Lean piramide 

• Inrichten Daily Kaizen 

• Projectleider 

• Moeder A3’s en strategische A3’s 

• De onderdelen van effectieve projectmanagement 

• Inrichten van een performancesysteem 

• Van huidige naar gewenste proces komen 

• Trainer/coach 

• Hiërarchie van criteria 

• Metaprogramma’s en actief luisteren 

• Vooronderstellingen 

• Waarnemingsposities - Inleven in de ander 

• Kata coaching – de routines van kort cyclisch bijsturen 

• Geweldloos communiceren 

• Teambuilder 

• Drijfveren 

• Fixed- en groei mindsets 

• Stress management 

• Feedback en complimenten 

• Competentie matrix – je plaats innemen in het team 

• Lean expert 

• Flow en resource efficiency 

• Heijunka - creëren van flow 
▪ Takttijd  
▪ One piece flow 
▪ Supermark systeem 

• Jidoka - Poka Yoke  

• Just in time 

•  SMED 

• 3 vormen van Kaizen 

 

Optioneel: Lean Six Sigma (1 dag) 

Optioneel: afsluiting met examen (halve dag) 
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WAT KAN JE NA DEZE TRAINING? 

Je neemt een actieve, leidende rol in complexere Lean transities binnen de 
organisatie. Je zorgt ervoor dat visie, beleid en organisatiedoelstellingen op de 
beste manier vertaald en gerealiseerd worden waarbij elke medewerker 
eigenaarschap heeft. Je zet je volledige toolset in en werkt faciliterend en coachend 
op operationeel, tactisch en strategisch niveau, zowel in projecten als bij borging 
van operationele excellence. Je bent gesprekspartner voor management, directie 
en Raad van Bestuur.  

 

CERTIFICAAT (OPTIONEEL): 

Voor het behalen van je Black belt certificaat voer je een complexe structurele 
verbetering uit binnen je organisatie. Extra persoonlijke begeleiding hiervan is bij 
de prijs inbegrepen.  

 

BEGELEIDING OP DE WERKVLOER:  

Natuurlijk begeleiden wij je graag verder bij implementatie van Lean in de 
organisatie. Hiervoor geldt ons standaard consultingtarief.  

 

MAATWERK 

Wij bieden maatwerk voor elk team, elke organisatie en elk vraagstuk. Vraag 
hiervoor een gratis kennismakingsgesprek aan.  

 

SAMENVATTING 

Training:  Lean black belt  

Investering:  4 dagen, 1895 euro 

Certificaat:  uitvoering certificeringsopdracht 

Deelnemers:  8 tot 12 deelnemers 

Locatie:  Amsterdam of in-company 

 

IK WIL GRAAG MEER INFORMATIE 

 

http://www.winchesters.nl/
http://www.winchesters.nl/maatwerk
http://www.winchesters.nl/locatie
http://www.winchesters.nl/contact

