Titels en Belts; Raadsels tussen Lean en
Six Sigma
Continue leren is één van de acht factoren die een implementatie van Six Sigma & Lean binnen een
organisatie succesvol maken. Verandering middels Six Sigma en Lean vereist veel kennis en training,
maar levert ook veel op.

Belts en volgorde
Grote onduidelijkheid bestaat over diverse Belts en/of het gebruik hiervan binnen Lean en Six Sigma.
Traditioneel behoren de Green Belt, Black Belt en Master Black belt binnen Six Sigma thuis. Laatst sprak
ik een Lean Green Belt die Orange Belt training gaf en ook iets met Blue Belt training geven deed. En

hier was ik het dan ook even kwijt en heb mijn judo boekje er maar eens bij gepakt. Hieronder het
schema van licht naar zwaar (11e dan)

Traditioneel wordt in de Dojo lesgegeven door de zwaardere banden aan de niveaus eronder, vandaar
mijn verwarring.

Lean versus Six Sigma
De Belts zijn ooit geïntroduceerd binnen Six Sigma om kennis en competentie niveaus te duiden. Het
lijkt dan voor de hand liggend dat we voor Lean een andere normering hanteren en die blijkt er al
geruime tijd te zijn. De Lean tegenhanger van de Green Belt heet Lean Manager en van de Black Belt de
Lean Sensei (meester).

Lean en Six Sigma
Betekent dit alles dan dat je of Lean of Six Sigma moet doen? Het antwoord op die vraag is nogal
complex, beide methodieken hebben specifieke krachten en tekortkomingen. Wat het belangrijkst is,
dat voor een specifiek probleem het beste gereedschap wordt geselecteerd. Of dat vanuit Lean of Six
Sigma

komt,

kies

dat

wat

het

beste

werkt.

Tot slot
Als u de juiste keuzes maakt en de implementatie van Six Sigma & Lean in één keer goed gaat voor uw
organisatie, stijgt de kwaliteit, dalen de kosten en worden uw processen stabiel en voorspelbaar.
Hiermee vergroot u de waarde voor uw klanten en medewerkers. En dat vertaalt zich naar betere
bedrijfsresultaten.
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