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LEAN Verbeeten Yellow Belt
Samen leren, Samen vernieuwen!

Hoe kunt u beginnen met verbeteren? Hoe maak ik mijn collega’s enthousiast? En hoe pas ik met mijn
team continu verbeteren toe in onze dagelijkse werkzaamheden? Dat zijn belangrijke vragen wanneer u
met uw team aan de slag wil met continu verbeteren. De 2-daagse Yellow Belt opleiding vormt hiervoor
een mooi startpunt. Na het volgen van de Yellow Belt opleiding beschikt u over basiskennis van lean en
heeft u een aantal praktische tools en technieken geleerd waarmee u beter in staat bent om samen met
collega’s verbeteringen op de eigen afdeling te realiseren. Door deze andere manier van werken, weet u
meer waarde te leveren van de klant, uw collega’s en de organisatie.

Yellow Belt
Een Yellow Belt opgeleide medewerker is getraind in twee belangrijke onderdelen van het lean denken en
werken: a) het waarnemen van verspillingen in het werk en b) het op gestructureerde wijze onderzoeken
en verhelpen daarvan middels de ‘Plan-Do-Check-Act’ (PDCA) methodiek. Deze methodiek wordt binnen
het lean gedachtegoed gebruikt om problemen eerst grondig te analyseren voordat oplossingen worden
gezocht. Ook worden mogelijke oplossingen eerst getest voordat ze als nieuwe werkwijze worden
ingevoerd. Als Yellow Belt bent u getraind om deze methodiek gestructureerd toe te passen. Daarnaast
leert u een aantal tools die het gebruik van de PDCA methode ondersteunen. Zo kunt u het Kano-model
gebruiken om waarde voor uw klant(en) in kaart te brengen, een Visgraat-analyse toepassen op de
mogelijke oorzaken van uw probleem en een Pareto-diagram maken om te prioriteren welke oorzaken u
als eerste zou willen aanpakken.

Beschrijving opleiding
Tijdens de training worden er zoveel mogelijk voorbeelden, materialen en oefeningen uit de praktijk
gepresenteerd. Door middel van praktijkvoorbeelden, simulaties en interactie legt deze opleiding een
duidelijke link met de doelstellingen van uw eigen organisatie. Om de opgedane kennis direct toe te
passen gaat u als deelnemer aan de slag met een casus uit de eigen praktijk. Deze presenteert u op de
tweede dag en wordt aan de hand van een aantal criteria beoordeeld.

Doelgroep
De Yellow Belt opleiding is geschikt voor eenieder die nieuwsgierig is naar lean, betrokken is bij een
verbetertraject en/of omdat lean in de organisatie wordt geïmplementeerd.

Uitgangspunten
Na de tweedaagse Lean Verbeeten Yellow Belt opleiding, is de deelnemer bekend met:
• Lean management
• Tools: operationele stabiliteit, visueel management en standaardisatie
En kan de deelnemer:
• Uitleggen wat continu verbeteren/lean is en wat de potentie is voor de eigen organisatie
• De 8 verspillingen herkennen in de eigen werkomgeving en weet hoe deze ingebracht kunnen worden bij
de dagstart of verbeterbord besprekingen
• Een uitdaging uit de eigen praktijk gestructureerd verbeteren met behulp van de PDCA
verbetermethodiek
• Denken vanuit oorzaken i.p.v. oplossingen
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De Yellow Belt training wordt door deelnemers achteraf beschreven als: energiegevend, (positief)
prikkelend, praktisch toepasbaar en inspirerend.

Programma
Het lesprogramma beslaat 2 hele dagen, met daarbij een studiebelasting van 3 à 4 uur voorbereiding per
lesdag. Het programma van de opleiding ziet er als volgt uit:
Dag 1
•
•
•
•
•

Kennismaking met de lean principes door middel van een simulatiegame
Wat is lean en wat kan het voor mij betekenen?
Proces denken vanuit waarde voor de cliënt/klant
Het leren zien van verspillingen om flow te realiseren
Start van het eigen verbetertraject: introductie Plan-Do-Check-Act

Concreet aan de slag (idealiter ca. 3-4 weken tussen dag 1 en dag 2)
• Observatie oefening voor het leren zien van verspillingen in de eigen praktijk
• Onderzoek doen naar de oorzaken van het probleem in de eigen casus
Dag 2
•
•
•
•
•
•

Vervolg Plan-Do-Check-Act
Presentaties verbetertrajecten
Hulpmiddelen voor continu verbeteren op de eigen afdeling: dagstart, verbeterbord, standaardisatie
Praktische voorbeelden en geleerde lessen met lean denken en werken in diverse zorginstellingen
5S: verbeter de organisatie met de eigen werkplek als uitgangspunt
Uitreiking van het Yellow Belt certificaat

Aan de slag in de eigen praktijk
Het rendement van een training wordt pas echt zichtbaar na afloop, dan gaat namelijk blijken wat de
deelnemers met het geleerde gaan doen in de eigen praktijk. Wij raden aan om na te denken over hoe
deze overgang ondersteund kan worden. Wij bespreken daarom graag de mogelijkheden binnen uw
organisatie om hier invulling aan te geven, bijvoorbeeld door leidinggevenden of andere medewerkers uit
de eigen organisatie te betrekken op dag 2 van de training bij de presentaties van de verbetertrajecten,
kruisbestuiving met andere trainingsgroepen en/of het benoemen en in contact brengen met interne lean
coaches, etc.

Kosten
De twee daagse Lean Verbeeten Yellow Belt training wordt verzorgd door twee trainers per groep, met een
maximale groepsgrootte van 12 deelnemers. Per lichting, in-company, kost de opleiding € 5.500,-* per
groep. Dit is inclusief: voorbereiding, reiskosten, cursusmaterialen en het boek ‘lean for dummies’ pocket
editie.
* Lean Instituut @ Verbeeten is CRKBO geaccrediteerd. Daarom is dit bedrag vrijgesteld van BTW.
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