Lean Six Sigma Green Belt
Kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen

Lean Six Sigma is dé methode voor het verbeteren van

verwijderen van waste uit het proces. Six sigma focust

de prestaties van een organisatie. De methode is een

op effectiviteit en het verwijderen van fouten. De

combinatie van de twee specialismen: Lean en Six Sigma.

combinatie van deze twee methoden is een krachtige,

“Lean produceren” is ontwikkeld door Toyota en Six Sigma

gestructureerde managementtool die kan leiden tot

ontstaan bij Motorola. Beide methoden zijn wereldwijd

sterke prestatieverbeteringen van organisaties.

veel gebruikt voor procesoptimalisatie en hebben hun
succes bewezen in verschillende industrieën.

Zestgroup geeft deze training in samenwerking met
APMG International en LSSA (Lean Six Sigma Academy).

Het toepassen van Lean Six Sigma zorgt voor effectieve

Zestgroup biedt twee niveaus Lean Six Sigma trainingen

realisatie van kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen.

aan: Yellow Belt en Green Belt.

De focus van Lean ligt op snelheid, efficiëntie en het
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Lean Six Sigma Green Belt
DOELGROEP
De Green Belt training is geschikt voor iedereen die
Lean Six Sigma projecten wil uitvoeren. Met kennis
van statistische analyse en de gestructureerde
Lean Six Sigma aanpak is een Green Belt in staat
significante verbeteringen in performance en
kwaliteit te realiseren. Hij kan zelfstandig werken als
projectmanager in een team of als teamlid in een
groter Black Belt project.

CURSUSMATERIAAL
•
Handboek Lean Six Sigma Green Belt
•
Slide-pack inclusief oefeningen
•
Voorbeeldexamen

BENODIGDE VOORKENNIS
•
Ervaring met projectwerk

LOCATIE
Standaard verzorgen wij onze trainingen op ons
kantoor in IJsselstein (Utrecht). Op aanvraag kan
een training uiteraard ook bij u op locatie of elders
verzorgd worden.

GROEPSGROOTTE
Wij streven naar 8-15 deelnemers per training.
Onze ervaring leert dat hierdoor de interactie en
betrokkenheid van de deelnemers optimaal is.

EXAMEN
•
Gesloten boek
•
50 meerkeuze vragen
•
Duur van 40 minuten

PRIJZEN
Op aanvraag
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VORM
•
8 trainingsdagen van 6,5 uur (inclusief een half
uur pauze)
•
In Nederlands of Engels
•
8 uur zelfstudie (voorbereiding op de training)
•
Tijdens de laatste training wordt een
examendatum gepland

zest
BUSINESS
631
030 - 6874
Deze training is onderdeel
van ‘’Business trainingen’’.
Andere aansluitende trainingen zijn: Lean Six Sigma
Yellow Belt, Management of Value®, Managing
Benefits® en Agile Business Analist.

ZESTGROUP
Zestgroup biedt consultancydiensten aan op
het gebied van projectmanagement, business
consultancy en business analyse. Waarde
toevoegen, borgen van resultaat, vertrouwen en
continue efficiency- en effectiviteitsverbetering
staan centraal in onze dienstverlening.

ZEST ACADEMY
Zest academy is onderdeel van Zestgroup.
Trainingen worden bij Zest altijd gegeven door
professionals in het vakgebied. Elke training
is een combinatie van leren en toepassen wat
geleerd is. Zest is APMG-geaccrediteerd
trainingsinstituut.

nl
zestgroup.
academy@
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Lean Six Sigma, Agile BA® and Managing Benefits® are trade marks of The APM Group Limited. MoV® is a registered trade mark of AXELOS Limited.

