Leidinggeven
aan LSS
Soepele processen, snelle oplossingen

Theorie ontmoet praktijk
Tijdens de introductietraining ´Leidinggeven aan Lean Six Sigma´ wordt u
uitgedaagd om sturing te geven aan een zichzelf continu verbeterende organisatie
op basis van Lean Management en Six Sigma (na uitleg). De training bevat een
gezonde mix van theorie en praktijk. Dit zet u in beweging en stimuleert u om na
te denken over de waarde voor de klant en uw rol en waarde in een proces. Een
echte eye-opener!
Zo komt u los van het aansturen op afdelingsniveau en het delegeren van losse
taken. Ook laten we zien wat er bij de invoering van Lean Six Sigma komt kijken,
aan de hand van echte praktijkervaringen.

Van breekijzer tot aanjager
Als Six Sigma projecthouder (Champion) bent u verantwoordelijk voor het creëren
van tijd, middelen en mensen ten behoeve van het Six Sigma of Lean project.
Hoewel niet vereist, is het een pré als een Champion over statistisch inzicht
beschikt.
De Champion fungeert als breekijzer voor de projectvoortgang en het managen
van weerstanden.
Naast de Champion is de Controller een belangrijke aanjager van mogelijke
verbeterprojecten. Maar dan vanuit financieel oogpunt. De financiële cijfers
vertellen tenslotte veel over de operationele situatie (Lean Six Sigma projecten
‘trigger’). Daarnaast heeft de Controller de cruciale rol als het gaat om het
vastleggen van mogelijke verbeterpotentiëlen en besparingen.

Wat leert u?
Deze training omvat minimaal de volgende onderwerpen:
• Historie Six Sigma & Lean
• Basis principes Six Sigma & Lean en achtergronden
• Structuur van verbeteren in de organisatie (wie doet wat?)
• Rol definiëring van de Champions & Controllers
• De samenstelling van de projectenportefeuille
• Aansturing van verbeterprojecten en communiceren van het ‘gedachtegoed’
• Financiële verslaglegging en verantwoording van Lean Six Sigma projecten
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Wat levert het op?
Na deze training herkent u de toegevoegde waarde voor de klant en stimuleert u
het delen van kennis en een inhoudelijke dialoog. Ook kunt u straks de
procesprestaties herkennen en laten verbeteren. Maar bovenal heeft u de energie
en motivatie om uw bedrijfsprocessen kritisch te analyseren en te verbeteren.

Competenties
U versterkt de volgende competenties:
• Klantgerichtheid (service oriëntatie)
• Probleemanalyse
• Oordeelsvorming
• Samenwerken

Iets voor u?
Staat u te popelen om de (bedrijfs-)processen binnen uw bedrijf op een
gestructureerde en onderbouwde manier aan te pakken? Of wilt u weer grip
krijgen
op uw processen? Dan heeft u alles in u om na deze training aan het roer te staan
van procesoptimalisatie binnen uw bedrijf.
Daarnaast herkent u zich in één of meer van de volgende situaties:
• Ik heb altijd discussie over cijfermatige rapportages
• Ik ben op zoek naar praktische voorbeelden om processen te verbeteren
• Ik wil leren hoe ik gerichter kan sturen op kwaliteit en kwaliteitsverbetering
• Ik wil weten hoe wij de klant beter kunnen bedienen

Hoeveel tijd bent u kwijt?
De training duurt een halve dag.

Aantal deelnemers
Aan de training nemen maximaal 12 personen deel.

Certificaat
Na afloop ontvangt de deelnemer een Certificaat van Deelname.

Wat kost de training?
Voor deze training betaalt u totaal € 229,- exclusief BTW. Dit is per persoon en
inclusief het gebruik van onze accommodatie, koffie en thee.

Zo betaalt u
De factuur dient voor aanvang van de training te worden voldaan.
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Aanmelden
U kunt u voor deze training inschrijven op http://www.projectsone.nl/cursusagenda of via telefoonnummer 023 - 707 81 15.
Weet u niet precies welke training het beste aansluit bij uw leerbehoefte? Onze
adviseurs helpen u graag verder. Bel voor een kosteloos adviesgesprek
023 – 707 81 15. U kunt in dit gesprek ook de mogelijkheid bespreken om een
optie
te nemen op een training. Hiermee reserveert u voor een bepaalde tijd een plaats
bij een bepaalde training.

Leveringsvoorwaarden
Voor de actuele leveringsvoorwaarden verwijzen wij u naar onze website
http://www.projectsone.nl/algemene-voorwaarden.

Erkend trainings- en adviesbureau
ProjectsOne is al geruime tijd het toonaangevende trainings- en adviesbureau op
het gebied van procesverbetering. Onze kennis en ervaring zetten we om in
blijvend resultaat en kwaliteit, wat leidt tot onder meer de CEDEO erkenning.

In-company
Wilt u samen met collega's een training volgen, dan kunt u de training in-company
laten verzorgen. We kunnen ook programma's speciaal op maat ontwerpen voor
uw organisatie. Wilt u hier meer over weten? Bel 023 – 707 81 15 of stuur een mail
naar info@projectsone.nl voor een adviesgesprek.
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