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U bent gestart met Lean Management
U bent bekend met de basisprincipes van Lean of u 
heeft serieuze belangstelling voor deze succesvolle 
strategie. Wellicht heeft u ook al de eerste stappen 
ondernomen om Lean te vertalen naar uw eigen bedrijf 
of werkomgeving. Dan bent u zich bewust van het feit dat 
deze filosofie een continu proces is. Lean management 
vraagt in elke werkomgeving om interne leiders die 
sturing geven aan het realisatieproces, een inspirator 
zijn voor de collega’s, leiding geven aan verbeterteams 
en in staat zijn om de Lean principes succesvol te 
implementeren. De Lean Black Belt Training is voor 
managers, projectleiders en teamleiders die het Lean 
proces in hun eigen werkomgeving willen implementeren 
en aanhoudend begeleiden. Wij bieden u een volledige 
Lean Black Belt Training om leidinggevenden op hoog 
niveau klaar te stomen voor deze taak in uw organisatie.

Lean leren is Lean doen!
Om Lean te leren, moet je Lean doen. Daadwerkelijk zelf 
de vertaalslag maken naar uw bedrijf. Dat is de unieke 
formule van de Liker Lean Academy. De belangrijkste 

Lean principes en werkmethoden worden behandeld 
en vormen de basis van uw deskundigheid. U gaat ook 
concreet aan de slag met Lean verbeteropdrachten in 
uw eigen organisatie. U past Lean toe binnen uw eigen 
bedrijfsprocessen waardoor u direct resultaat bereikt en 
leert van elke verbeterstap.

Black Belt leerdoelen
De ervaren en deskundige trainers en consultants 
begeleiden u naar:
•  diepgaande kennis en begrip van (de impact van) de 

Lean principes;
•    een professionele aanpak om de theorie toe te passen 

binnen uw eigen bedrijfsprocessen;
•    zelfstandige beoordeling en analyse van de 

verbeterpunten;
•    zelfstandig en inspirerend leiden van verbeterteams;
•    succesvol begeleiden van Lean-events, KaiZen 

activiteiten en procesverbeteringen;
•    directe (meetbare) resultaten en lange termijn 

verbeteringen t.a.v. kwaliteit, levertijd en 
productiviteit;

•    besparingen die vaak vele malen hoger zijn dan de 
kosten van de training.

Opzet Lean Black Belt Training
De training bestaat uit vijf modules van elk twee dagen. 
In de 3 á 4 weken tussen elke module voert u, onder 
supervisie van de trainers, drie opdrachten uit in 
uw eigen werkomgeving. U bepaalt zelf mede uw 
praktijkopdrachten afhankelijk van de organisatie-
behoefte op dat moment. U analyseert de verbeter-
punten aan de hand van de theorie. Met behulp van 
het A3-probleem-oplossings formulier rapporteert u 
de voortgang en resultaten. U stelt binnen uw bedrijf 
een interne partner aan, met wie u uw opdrachten en 
plannen bespreekt. De trainer zal een bezoek brengen 
aan uw bedrijf om ter plekke inzicht te krijgen in uw 
situatie.

Elke opdracht kent twee review-momenten. We 
bespreken uw verbeter analyse, het uitgewerkte plan en 
de resultaten na implementatie. We gaan daarbij uit van 
meet bare resultaten gebaseerd op feiten. Desgewenst 
is het mogelijk aanvullende begeleiding in te zetten 
naar gelang uw behoefte en/of de complexiteit van uw 
verbeter traject.

‘Letting value flow’
Doorlooptijd, productiviteit, veiligheid, kwaliteit, kosten

Klantwaarde, Flow, Continu verbeteren

Lange termijn Strategie en Stabileit

Lean cultuur & 
leiderschap

Professionele
Standaards

Visueel
Management

Gebalanceerde
werkstroom

Klant-
gestuurde
processen

In 1x
goed

Dit ‘huis’ visualiseert de opbouw van de Lean principes en vormt de kern 
van het Toyota Productie Systeem. Deze opbouw is de leidraad voor het 
Liker Lean Academy opleidingstraject.

Lean aan de slag

• Voor managers, 
projectleiders en 
teamleiders die het 
Lean proces in hun 
eigen werkomgeving 
implementeren en 
begeleiden

• Trainings kosten 
verdient u direct in 
veel voud terug

• Onderdeel van de 
Internationale Liker 
Lean Academy o.l.v. 
Prof. Dr. Jeffrey K. 
Liker

• Unieke trainings
formule in Nederland: 
om Lean te leren moet 
je Lean doen, direct 
met Lean aan de slag 
Internationaal

• Liker Lean Academy 
certificaat



3FME BLACK BELT OPLEIDING LEAN

Enkele van onze trainers /consultants voor de Liker Lean Academy opleidingsprogramma’s

Ton Hodes
In zijn werk richt Ton zich op 
implementatie van de Lean 
principes en het behalen 
van meetbare resultaten 
in een blijvend continu 
proces. Daarnaast focust 
hij op ontwikkeling van de 
Lean filosofie en cultuur van 
continu verbeteren waardoor 
organisatie-leren mogelijk 
wordt. Alles draait binnen 
Lean om leren, de snelheid 
van leren en het vasthouden 
van het geleerde.

Michael Taen 
Michael Taen is geïnspi reerd 
door de kracht, de helderheid 
en de doeltreffendheid van 
de lean strategie. Het daad-
werkelijk realiseren van de 
lean transformatie is altijd 
zijn drijfveer bij ont werpen, 
opstarten en optimaliseren 
van bedrijfsprocessen. 
Daartoe heeft hij verschei-
dene Lean tools en trainingen 
ontwikkeld.

Dirk Jan Bakker
Dirk Jan Bakker bouwde veel
ervaring op in het ontwik-
kelen en implemen teren 
van kwaliteits management 
systemen (ISO en EFQM/ 
INK). Het karakter van zijn 
advieswerk verschoof steeds 
meer van borgen naar 
verbeteren, voor namelijk met 
gebruik van Lean technieken. 
Hij implemen teerde Lean 
bij nuts bedrijven, in de 
dienst verlening en bij diverse 
gemeenten.

Maria van Kilsdonk
Maria heeft jarenlange 
ervaring als HR manager 
bij grote bedrijven. Als geen 
ander weet zij dat mensen 
de processen in bedrijven 
bedenken en bedienen. Daar 
ligt de sleutel van het succes.
Door medewerkers de 
Lean technieken en leider-
schapsstijlen te leren in hun 
eigen werkomgeving wordt 
continue verbeteren snel een 
dagelijkse eigenschap van 
elke medewerker. Daarna 
zijn de goede resul taten 
vanzelfsprekend.

Michel Vlak
Michel Vlak gelooft dat 
organisaties die succesvol 
zijn goed begrijpen wat de 
klantwaarde is, waar bij 
alle medewerkers dagelijks 
bijdragen om deze klant-
waarde te vergroten. Lean 
biedt alle structuren en 
hulpmiddelen om mede-
werkers te mobiliseren 
en ondersteunen bij het 
verhogen van deze klant-
waarde. Het effect van 
succesvolle Lean trajecten 
is tevreden klanten, 
gemotiveerder personeel en 
betere resultaten

Internationaal certificaat

Deze Lean Black Belt training maakt onderdeel uit van de internationale Liker 
Lean Academy onder leiding van Prof. Dr. Jeffrey K. Liker, een internationale 
autoriteit op het gebied van Lean management. Zijn deskundigheid en ervaring 
zijn van grote waarde in de ontwikkeling van dit Lean opleidingsprogramma voor 
de Nederlandse markt. Deelnemers die voldoen aan de voorwaarden, ontvangen 
een officieel internationaal Liker Lean Academy certificaat.

Prof. Dr. Jeffrey K. Liker

1 mnd 1 mnd 1 mnd 1 mnd

Case 1:    Plan - Do - Check - Act 

Case 2:    Plan - Do - Check - Act 

Case 3:    Plan - Do - Check - Act 

Intervisie PDCA
Case 2

Intervisie PDCA
Case 3

Alles in 
1x goed

Visueel management, 
Jidoka, Andon,  

Poka Yoke, Six Sigma
TPM, OEE

Intervisie PDCA
Case 1

Intervisie PDCA
Case 2

Produceren op 
Klantvraag
Pull, KanBan,

Just-in -Time, SMED
Pull-planning, FMEA

Standup-Meeting

De LEAN Way
Lean principes, 

historie, cultuur, 
bedrijfssimulatie, 
zien en ervaren 

Veranderen 
& Verbeteren 

Deel 1
Plan-Do-Check-Act

Continu Verbeteren, 
8-Stappenmodel,

KaiZen

Intervisie PDCA
Case 3

Review training 
& certifi cering

Veranderen 
& Verbeteren 

Deel 2 
Value Stream Map

Kata, Lean Leadership, 
Lerende organisaties, 

Policy Deployment

Flow creëren en
Standaardiseren
Proceswet, Flow-cel, 
Levellen, Heijunka, 
Balanceren, OLE, 

Standard work, 5S

Intervisie PDCA
Case 1

Probleemdefi nitie, 
Doel, Analyse, 

Maatregelen, Plan, 
Resultaat
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Data, plaats, kosten en inschrijving
Gezien de werkwijze en de benodigde tijd voor het 
uitvoeren van de eigen praktijk opdrachten, worden de 
modules met tussenpozen van een maand ingepland. 
Voor de trainingsdata verwijzen wij u graag naar de 
actuele agenda op onze website www.fme.nl.

De voertaal voor deze training is Nederlands  
(in company ook andere talen mogelijk).

Interne opleiding
Bij 8 of meer deelnemers van hetzelfde bedrijf is het 
mogelijk om de opleiding intern te verzorgen. Het gehele 
opleidingsprogramma wordt dan exact afgestemd op de 
specifieke situatie binnen uw organisatie.

Aanmelding
Indien u zich wilt aanmelden voor deze opleiding, kunt 
u dat telefonisch of per mail kenbaar maken. Onze 
contactgegevens staan hieronder vermeld.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en alle 
benodigde aanvullende informatie.

“Letting value flow”

FME Zilverstraat 69 Postbus 190 2700 AD Zoetermeer T 079 353 11 98 E advies@fme.nl I www.fme.nl


