
Lean

White belt training

Lean awareness



Goed dat je hier bent!



Agenda
14:00 Kick off Bart

14:10 Lean Basis + Tools Sanne
14:50 Q&A Blok 1 Bart

15:00 Pauze (koffie – toilet – mail)

15:10 Lean in een digitale wereld Bart
15:20 Een BB opdracht in de praktijk Teun

15:35 Waarom een BB als RA? Silvia
15:50 Q&A Blok 2 Bart

16:00 Pauze (koffie – toilet – mail)

16:10 De Lean organisatie Sanne

16:15 Reflectie oefening Bart & Sanne
16:35 Examen Sanne
16:45 Afronden Bart
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Van fysiek naar online

• Techniek

• Vorm

• Vragen stellen

• White belt certificaat

• PE-punten



Wat is Lean?





Een fout vinden is een feestje!

• Gericht op het creëren van waarde voor de klant
• Door flow en pull in de waardestroom te integreren
• En dus WASTE te verminderen

• Waarbij iedereen bijdraagt aan verbeteringen 



5 Lean principes

Identificeer de 
Value stream

Klant bepaalt 
de waarde

Laat de waarde 
stromen

Lever op 
vraag

Perfectie met 
iedereen



1. De klant bepaalt de waarde

Value added
Elke activiteit die waarde toevoegt voor de klant

Business Value added
Noodzakelijk en belangrijk voor het bedrijf

Non-Value added
Alles wat tijd of middelen gebruikt en geen waarde 
toevoegt voor de klant.

De klant moet er voor willen betalen

Het moet het product of de service 
fysiek aanpassen

Het zorgt voor competitief voordeel

WASTE

Wet- en regelgeving

Reduceert risico



Wat is dan waste? - TIMIWOOD



2. Identificeer de Value Stream



Valkuilen bij maken een Value Stream:
Wat we 

denken te doen
Wat we 

werkelijk doen
Wat we

moeten doen



3. Laat de waarde stromen à FLOW

• Continue doorstroming 

• Iedere stap voegt waarde toe 

• Zonder ‘stil te staan’



4. Lever op vraag à PULL

Create Pull



5. Perfectie, met iedereen



5 Lean principes

Identificeer de 
Value stream

Klant bepaalt 
de waarde

Laat de waarde 
stromen

Lever op 
vraag

Perfectie met 
iedereen



De tools van Lean





5S
1. Scheiden

• Wat heb je echt nodig?
• Wat kan er weg?

2. Schikken

• Waar is het nodig?
• Hoeveel is het nodig?
• Heeft het een vaste plek?
• Is het herkenbaar?
• Heeft het de juiste flow?

3. Schoonmaken

• Verwijder alle rommel
• Zoek de veroorzakers
• Alles staat klaar voor gebruik

4. Standaardiseren

• Wat is de beste methode?
• Volg je allemaal dezelfde 

methode?

5. Standhouden

• Visualiseer 
• Spreek elkaar aan
• Zie kansen voor verbetering



The Numbers Game

Ronde 1

30 seconden

Getallen 1 - 49 zoeken

Op volgorde 1 – 2 – 3 – 4 etc…



Ronde 1

Stop



5S stap 1: Scheiden

Ronde 2

30 seconden

Getallen 1 - 49 zoeken

Op volgorde 1 – 2 – 3 – 4 etc…



Ronde 2

Stop



5S stap 2: Schikken

Ronde 3

30 seconden

Getallen 1 - 49 zoeken

Op volgorde 1 – 2 – 3 – 4 etc…



Ronde 3

Stop



5S stap 4: Standaardiseren 



Voordeel Standaardiseren



A3 management
Uitwerken op 1 A3 papier

Dwingt tot PDCA denken

Levend document



Visueel management: Proces Bord
Zichtbaar maken van het proces



Value Stream Mapping (VSM)

Gedragen werkelijkheid

Gericht op verbeteren

Gebruikt visuele technieken



Proces flow – Swimlane diagram

Financial Shared
Services

Financial Control

Operations Control

Reporting

WD -2 WD -1 WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 WD 5

Crediteur
en dicht

Orders
settelen

Standaard 
boekingen

Specifieke 
boekingen

Boeken
dicht

Draaien 
cycles

Voorlopig 
rapport

Finale 
rapportage

Site 
rapportages

Finale 
boekingen

Draaien 
cycles

Afschrijving 
run

Inzicht in samenhang 
proces stappen en 
verantwoordelijkheden

Visueel



Fishbone (Ishikawa) diagram
Oorzaken in kaart brengen

Gebruik categorieën



Brainstormen

Duidelijk onderwerp

Tijdslimiet

Er zijn geen foute ideeën

Geen discussies



Poka Yoke
Poka = onbedoelde fout

Yoka = voorkomen



Reflecties
Continu verbeteren 
door continu te leren





De Lean organisatie



Welke rollen in een Lean organisatie?

LCS 1a diploma

Basis begrip van 
Lean 

LCS 1b diploma

Kan actief 
deelnemen in 

verbetertrajecten

LCS 1c diploma

Kan actief 
verbeter trajecten 

starten en 
afronden

LCS 2a diploma

Functioneert als 
coach, mentor en 
begeleid de Lean 

transitie

LCS 2b diploma

Opleider, traint en 
begeleid andere 

blackbelts



Opbouw Lean organisatie

Iedereen minimaal White belt

Groot gedeelte Yellow belt (70-80%)

Klein gedeelte Green belt (10-15%)

Enkeling Black belt (1-3%)



Onze Lean trainingen op een rijtje



White Belt training (LCS Level 1a)

• Eerste kennismaking met Lean en de basisbegrippen
• Beeldvorming hoe Lean je kan helpen processen te verbeteren
• Concrete voorbeelden van toepassing in de praktijk
• Tools
• Black Belt opdracht

Je hebt een basisbegrip van Lean



Yellow Belt training (LCS Level 1b)

• Actieve kennismaking met Lean en de basisbegrippen, door een 
goede balans tussen theorie en praktijksimulatie.
• Begrijpt toepassing van de verschillende Lean tools en technieken.
• Oefent verschillende tools aan de hand van je eigen 

praktijkvoorbeelden

Je kunt actief deelnemen aan een verbeterproject



Green Belt training (LCS Level 1c)

• Eigen maken van de Lean basisbegrippen door toepassing in een 
simulatie-game. 
• Doorgronden van de Lean tools, door het uitvoeren van een Lean 

verbeteropdracht in je eigen praktijk
• Meenemen van een werkgroep in de verbetering van je project

Je kunt een verbeterproject zelfstandig uitvoeren en deelnemers 
meenemen in de verbetering



Black Belt training (LCS Level 2a)

• Doorleven van Lean basisbegrippen door ze te vertalen naar je eigen 
(werk)omgeving. 
• Lean tools gebruiken in combinatie met nieuwe digitale tools.
• Opzetten van een Lean verandercultuur en je rol als Black Belt hierin 

pakken.

Je kunt een grootschalig verbeterproject zelfstandig leiden en 
medewerkers motiveren verbeteringen te initiëren.



Praktijk oefening: Reflectie



Reflecties
Continu verbeteren door continu te leren

Wanneer doe je dat?
• Na afronding proces (maandafsluiting, begroting, etc)
• Na afronding projecten
• Tijdens dagstarts

Onderwerp:
Goed Kan beter

Hielp Hinderde

Acties:



Reflectie in de praktijk
Richtlijnen:
1. Zorg voor een positieve ‘vibe’; je doet de reflectie om er 

iets van te leren en te kunnen verbeteren.
2. Bepaal de scope van de reflectie 
3. Alle input is waardevol (ook als deze anders is dan je 

persoonlijke beeld)
4. Maak het niet persoonlijk



Wat kan beter?
-
-
-
-

Wat hinderde?
-
-
-
-

Wat gaat goed?
-
-
-
-

Wat hielp?
-
-
-
-



info@fincompany.n
l
040 2405306

Meer weten?

http://fincompany.nl

