
Over Lean2Succes

Lean2Succes is een organisatie met 
enthousiaste en professionele Lean trainers 
en consultants. Wij vinden het belangrijk
om impact te realiseren binnen organisaties 
en zo samen met onze klanten succesvol te 
zijn!

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.

Contactgegevens

Lean2Succes
De Overtoom 48
1823 BN Alkmaar
www.lean2succes.nl

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

Pieter van Sligtenhorst
06 - 47 80 10 88
pietervansligtenhorst@lean2succes.nl

Lean Yellow Belt Training
Wil je leren wat Lean is? Wat kan Lean voor jouw organisatie betekenen 
en welke tools kun je allemaal gebruiken?
Na afloop van de Lean Yellow Belt training weet je precies wat Lean is en 
hoe je Lean kunt toepassen in je werk. Je herkent verspilling, kent de 
belangrijkste Lean tools, en kunt deze zelfstandig gebruiken.

Na afloop van de Lean Yellow Belt training kun je de processen binnen je 
organisatie optimaliseren en op basis van de wensen van jouw klanten 
continu verbeteren.

De Lean Yellow Belt training duurt 3 dagen.

Inhoud

Tijdens de training behandelen we de volgende onderwerpen:

Gedurende de training pas je de theorie direct toe met behulp van 
oefeningen en games. Daarnaast ga je, tussen de trainingsdagen door, 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.

Lean Yellow Belt
➢ Klantwaarde bepalen
• Kano model
• Doelen stellen

➢Processen optimaliseren
• Value Stream Mapping
• Verspillingen identificeren 

en wegnemen

➢ Het creëren van Flow en Pull 
• Takttijd en lijnbalancering
• Jidoka
• Kanban & JIT
• 5S 

➢ Het streven naar Perfectie 
• Plan-Do-Check-Act
• Dagstarts
• Standaardisatie

http://www.facebook.com/Lean2succes
http://www.twitter.com/Lean2succes
http://www.linkedin.com/company/lean2succes
mailto:info@lean2succes.nl


Wat is Lean?

Lean is een filosofie waarbij de klant 
centraal staat en verspilling wordt 
geminimaliseerd. Lean geeft medewerkers 
verantwoordelijkheid en stelt ze in staat 
zelfstandig continu te verbeteren.

Lean heeft zich de afgelopen decennia 
bewezen als de methode om organisaties 
klantgerichter en efficiënter te maken. Lean 
is geschikt voor elk type organisatie en voor 
elke branche: klein en groot, productie, 
administratie, onderwijs, zorg, IT, hotels, 
overheid, etc.

Overige Lean Trainingen

Je kunt ook 1 van onze andere Lean 
trainingen volgen:

Lean Kennismaking
Wat kan Lean voor jou betekenen?

Lean Green Belt
Verdiep je Lean kennis en vaardigheden.

Lean Black Belt
Leer hoe je een Lean organisatie bestuurt 
en een Lean cultuur kunt realiseren.

Daarnaast kun je verschillende 
leiderschapstrainingen bij ons volgen.

Contactgegevens

Lean2Succes
De Overtoom 48
1823 BN Alkmaar
www.lean2succes.nl

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

Pieter van Sligtenhorst
06 - 47 80 10 88
pietervansligtenhorst@lean2succes.nl

Resultaat

Na de Lean Yellow Belt training ben je in staat om een Value Stream Map 
te maken en daarmee zelf knelpunten en verspilling te herkennen en aan 
te pakken. Je kunt de klantwens achterhalen, vertalen naar teamdoelen 
en dagelijks sturen m.b.v. dagstarts. Je bent bekend met de 
basisprincipes van Lean. Na de training kun je het Lean Yellow Belt 
examen doen en na het behalen hiervan ontvangt je het Lean Yellow Belt 
certificaat.

Voor wie

De Lean Yellow Belt training is geschikt voor iedereen die zich de basis 
principes van Lean eigen wil maken en zelfstandig met behulp van Lean 
resultaten wil bereiken.

Prijs 

Al onze prijzen zijn inclusief arrangementskosten, studiemateriaal en 
examens en exclusief BTW.

Lean Yellow Belt training, 3 dagen: € 1.350,-

De trainingsdagen duren van 9.00 tot 17.00 uur. De eerste 2 dagen zijn 
aaneengesloten, een aantal weken later volgt dag 3.

Actuele startdata en trainingslocaties vind je op onze website:
http://www.lean2succes.nl/trainingen/lean-yellow-belt

Klik hier en schrijf je nu in!
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