Certificering Lean Black
Belt (Lean Sensei)
Examen en Certificering Lean Black Belt
Het ProjectsOne Lean Black Belt certificaat wordt aan de Lean Black Belt toegekend indien:
•
Er een Lean Black Belt training is gevolgd van voldoende breedte en diepgang;
•
Er 2 grootschalige Lean projecten zijn volbracht waarbij:
o de methode correct is toegepast
o aantoonbaar verandering is bewerkstelligd
o de baten (tenminste 100k euro per jaar besparing per project) voor voldoende zijn
afgetekend door de champion en controller
•
Er tenminste 4 Lean Green Belts door de Lean Black Belt succesvol zijn ondersteund en
begeleid;
•
Het schriftelijk (theoretische) examen met goed gevolg is afgerond. De gevolgde training(en) en
inhoudelijke componenten van de projecten worden getoetst door ProjectsOne.

Theoretisch examen
Tijdens het examen wordt getoetst in hoeverre de kandidaat in staat is een Lean project uit te voeren.
Hiervoor krijgt de kandidaat een case beschrijving van een bedrijf, waarvoor de processen niet goed
lopen. De kandidaat moet o.b.v. de case beschrijving een aantal tools toe passen, die leiden tot de
benodigde procesverbetering. Getoetst wordt of de tools goed toegepast zijn en juist worden
geïnterpreteerd.
Mogelijke Open vragen n.a.v. de case:
•
Definieer Value
•
Maak de Value Stream
•
Identificeer Waste
•
Ontwerp een meetplan
•
Bereken Key Figures
•
Creëer flow met een future state Creëer Pull met een future state
•
Geef aan hoe er binnen de future state continu aan perfection gewerkt dient te worden.
•
Beschrijf hoe je weerstand in de case situatie aan wilt pakken (Change Management)
•
Alle stappen (Value; Value Stream; Flow; Pull; Perfection) worden zelf door de kandidaat
voorzien van de juiste tools (zoals cell productie; input rules; kanban systemen etc).
Dit zijn voorbeeldvragen.

Projecten
Deelnemers dienen twee werkboeken in van een succesvol Lean Black Belt project. Zodra ProjectsOne
een werkboek ontvangt, beoordeelt een Master Black Belt of het project correct is aangepakt. De
deelnemer ontvangt feedback. Indien nodig, wordt de deelnemer gevraagd het werkboek en de
verandermanagement aanpak mondeling toe te lichten.
Hoeveel tijd bent u kwijt?
•
Examen : 1 dagdeel (3 uur)

Wat kost het examen?
Voor het examen betaalt u € 450,- (exclusief BTW). Dit is inclusief het certificeringstraject met de
beoordeling van de ingeleverde projecten. Vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele
wijzigingen.

Wat heeft u nodig?
Tijdens het examen heeft u een rekenmachine en hand-outs nodig. Een laptop met Excel software wordt
ter beschikking gesteld.
Accommodatie
Het examen vindt plaats op het kantoor van ProjectsOne met goede voorzieningen zoals koffie/thee en
een (koud) lunchbuffet.
Zo betaalt u
De factuur dient voor aanvang van het examen te worden voldaan.

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.

Aanmelden
U kunt u voor het examen inschrijven op http://www.projectsone.nl/cursus-agenda 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.

Veel gestelde vragen
Duur?

Aantal deelnemers?

Kosten?

Betaling?

Certificaat?

1 dagdeel

Maximaal 12 personen

€ 450 p.p. exclusief
BTW.

Voor aanvang van het U ontvangt
examen
een Lean Black Belt Certificaat

Leveringsvoorwaarden
http://www.projectsone.nl/algemene-voorwaarden

ProjectsOne. Geen rapporten, wel resultaten
ProjectsOne is opgericht door enthousiaste, ervaren professionals met uitgebreide kennis van verbeterprojecten. We geven
trainingen, doen coachingtrajecten en begeleiden implementaties. We kiezen altijd voor een openen directe benadering.
Zonder dikke rapporten maar met meetbare uitkomsten in euro’s, klant- en personeelstevredenheid. Zo bieden we u precies
de ondersteuning die u kunt gebruiken om uw organisatie naar een hoger niveau te tillen.

De opleidingen voor Lean en Six Sigma zijn onderdeel van het gezamenlijke trainingsaanbod van ProjectsOne en Schouten en Nelissen. Als er één organisatie bekend
is met zowel theorie als praktijk van Lean Six Sigmatrajecten dan is het wel ProjectsOne. Door de bijzondere samenwerking met Schouten en Nelissen komt er ook nog
eens expertise op het gebied van changemanagement en leiderschapstrainingen bij. En heeft u het beste van twee werelden. De trainers van zowel ProjectsOne als
Schouten en Nelissen zijn zeer ervaren en voeren zelf ook implementatietrajecten uit. Dit maakt onze training zeer praktisch. Zodat u na afloop alles in huis heeft om
echt een verschil te maken in uw organisatie.

