
Lean Yellow  Belt – LCS level 1b 

Lean Thinking for Professionals  
 
In je dagelijkse job kom je als professional continu in aanraking met diverse processen. Je hebt 

vaak al  snel door waar het beter kan maar het kan lastig zijn om zonder de juiste tools deze 

verandering te realiseren. Want, hoe doe je dat dan? 

Lean Yellow Belt kan je hierbij helpen.  Het geeft je de tools om de ‘taal van verbetering’ te 

spreken, processen inzichtelijk te maken en verbeterprojecten te ondersteunen. Op deze wijze 

ga je echt meerwaarde leveren als professional en voeg je bovenal een nieuwe leuke 

component van samenwerken toe aan je dagelijkse werkzaamheden. 

Met dit traject ga je de principes en tools van LEAN begrijpen. We besteden niet alleen tijd en 

aandacht aan het theoretische gedeelte, ook is er voldoende tijd en aandacht om middels 

voorbeelden en oefeningen deze opgedane kennis direct in de praktijk toe te passen. Met als 

basis je eigen voorbeelden uit de organisatie waar je werkzaam in bent. De A3 techniek speelt 

hierin de hoofdrol.  

FiN is LCS geaccrediteerd. Daarom ontvang je na het succesvol behalen van het theorie-
examen en de succesvolle uitwerking van de praktijkopdracht een officieel LCS-certificaat, level 
1b. 
 
Voor Wie? 
Voor de professional die: 

• Wil ervaren hoe Lean je kan helpen om meer impact te maken. 

• Concrete tools zoekt om zijn werk beter te organiseren. 

• Concrete tools zoekt om processen te visualiseren en te verbeteren. 

• Actief wil deelnemen aan verbetertrajecten. 

 

Leerdoel 

Na afronding van het gehele programma ben je in staat: 

• De 5 principes van LEAN uit te leggen aan je collega’s. 

• De Lean tools en technieken toe te passen op je eigen werkzaamheden.  

• Lean manier van werken te introduceren.  

• Middels de LEAN methode verbeterprojecten te ondersteunen. 

• Processen in je organisatie herkennen die verbeterd kunnen worden en daardoor 
een besparing kunnen opleveren. 

 

Leervorm 

Deze training bestaat uit 2 leervormen: 

1) Theorie: de filosofie van Lean wordt uitgebreid behandeld, de verschillende tools en 
technieken die gebruikt kunnen worden. 

2) Praktijk: op basis van diverse oefeningen en simulaties brengen we de theorie samen 
met de praktijk. 

• Groepen van maximaal 16 professionals. 

• Diverse Black Belt gecertificeerde FiNNers geven op een pragmatische wijze inzicht in de 
vaardigheden, de do’s and don’ts en praktijkcases. 

• Je ontvangt het boek ‘Werken met Lean’ en een uitgebreide set aan hand-outs. 

 

 
 



Praktische info 
• Deze training volg je gedurende 2 dagen en wordt afgesloten met een theoretisch 

examen 
• Praktijkgedeelte wordt tijdens de training uitgevoerd  
• 16PE punten, 2 tot 4 uren zelfstudie 
• Locatie Eindhoven 
• Prijs op aanvraag 
 
Meer info: 040 2405306 of fincompany.nl 
 

 


