Green Belt Training (Classroom)
by CC LEAN Training

Sometimes you win,
Sometimes you learn

Programma

LEAN Green Belt Training (Classroom)
We beginnen met een game waarbij je meteen zelf aan de slag gaat met het geleerde en zo
het toepassen van LEAN zelf ervaart. We combineren op deze manier de theorie met de praktijk
en je maakt kennis met meerdere tools en technieken. Na de game gaan we dieper in op
deze modules en diverse LEAN tools en technieken.,
LEAN Leiderschap en Change zijn een belangrijke factor voor succes in een LEAN programma
dus deze topics komen daarom ook uitgebreid aan bod in ons Greenbelt Trainingsprogramma
naast alles wat verder nog nodig is om te leren hoe continu te verbeteren.
Dus wil je meer weten over de Change kant van LEAN zodat je je team(s) kunt mobiliseren
en in beweging zetten en op deze manier de samenwerking stimuleren dan is de LEAN
Green Belt training iets voor jouw.
Voor het Greenbelt examen krijg je ook een aantal opdrachten die je uitvoert in je eigen
werkomgeving, zodat je ook ervaart hoe je het geleerde in de praktijk brengt. Deze opdrachten
worden besproken tijdens (virtual)classroom sessies en door ons geëvalueerd
Denk je: “Hier kan ik wat mee” en wil je jouw organisatie leren continu te verbeteren,
schrijf je dan snel in!

Wat levert het op?
In een veilige omgeving leer je niet alleen de filosofie van LEAN, je weet ook hoe je de
belangrijkste LEAN tools en technieken inzet en snapt de principes daarachter.
Weten “Hoe” alleen is niet genoeg! Je moet ook weten “Wat” & “Waarom”:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kennis van de LEAN filosofie, de tools, technieken en de LEAN principes
Je leert zien welke mogelijkheden LEAN in jouw kan brengen en kunt
deze omzetten naar plannen
Je ontdekt de kracht van Analyse, Visualisatie, Feedback, Coaching,
Beïnvloeding, Gestructureerd werken, Besturing op dagelijkse basis.
Je ontwikkeld jezelf als een LEAN veranderaar, - Sensei, -(project)leider of -trainer
De opdrachten en de onderlinge kennisuitwisseling zorgen ervoor dat je ook direct
resultaat behaald met jouw eigen team(s)/organisatie
Ontwikkeling op persoonlijk level
Je krijgt inzicht en 1-op-1 coaching op jouw persoonlijke LEAN Leiderschap
Internationaal erkend LEAN Green Belt Certificaat van LCS

*LEAN Competency System, a licenced Cardiff University service

Waar wij voor staan
Waarom ByCC?

LCS GEACCREDITEERD
by CC biedt de internationaal erkende en LCS* geaccrediteerd LEAN
Belt-opleidingen aan. Huidig opleidingsaanbod: LEAN Yellow Belt & Green Belt
ZEER ERVAREN TRAINERS
by CC werkt met trainers die een flinke dosis kennis en ervaring hebben.
Deze expertise op het gebied van LEAN, LEAN Leiderschap en Change
delen ze graag met jou
TOP KWALITEIT
Door onze brede kennis & ervaring kunnen we ook top kwaliteit trainingen
& support leveren en dat doen we met veel liefde en passie
COACHING
Wij vinden het belangrijk om echt waarde toe te voegen, daarom focus
op jou door 1-op-1 coaching als vast onderdeel van ons trainingsprogramma

*LEAN Competency System, a licenced Cardiff University service

Onze klanten

PEOPLE WHO WE’VE BEEN WORKING WITH

We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them

WE’RE READY

when your are

LEAN consultancy
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