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LEAN ORANGE BELT 

 

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? 

Als je nieuwsgierig bent naar Lean is deze training uitstekende uitgebreide 
kennismaking. In een combinatie van fun, theorie en praktijk ervaar je aan den lijve 
hoe jij je werk direct prettiger en efficiënter maakt. Je leert de belangrijkste 
basisprincipes en Lean instrumenten zelfstandig toepassen. Deze training is voor 
iedereen die op een speelse manier wil ontdekken wat je zelf kunt doen voor een 
lagere werkdruk, meer werkplezier, hogere kwaliteit en hogere klanttevredenheid.  

 

HET PROGRAMMA ORANGE BELT (2 DAGEN) 

• Wat is Lean en een korte geschiedenis 

• Persoonlijke missie 

• Persoonlijke drijfveren in het werk 

• Plan Do Check Act cyclus 

• Muda Mura Muri, verspillingen in het werk 

• Andon (het gele koord) 

• Standaardiseren 

• A 3 denken – structureel problemen oplossen 

• Value Stream Mapping – processen visualiseren 

• Gemba – observeren daar waar het gebeurt 

• Braingym 

http://www.winchesters.nl/
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WAT KAN JE NA DEZE TRAINING?  

Jij kunt het verschil maken op je eigen werkplek en in jouw team. Je herkent 
verspilling en kunt deze reduceren. Je bent in staat samen met collega’s 
kernoorzaken voor problemen te identificeren en op te lossen. Je kunt processen 
analyseren en optimaliseren. Je hebt inzicht in jouw eigen drijfveren en kwaliteiten 
en wat jij nodig hebt om je werk fijner en efficiënter te maken. Je begrijpt wat 
continu verbeteren oplevert en welke rol jij daarin speelt.  

 

BEGELEIDING OP DE WERKVLOER:  

Natuurlijk begeleiden wij je graag verder bij implementatie van Lean op de 
werkvloer. 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 orange belt 

Investering:  2 dagen, 945 euro 

Deelnemers:  8 tot 12 deelnemers 

Locatie:  Amsterdam of in-company 

 

IK WIL GRAAG MEER INFORMATIE 
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