
 
 

 
 

Master Class Design for Lean 

Six Sigma 
 

Een nieuw proces in één keer goed ontwerpen en implementeren 
Wilt u producten ontwikkelen die voldoen aan alle wensen van de klanten of nieuwe processen ontwerpen waarvan de 

procesprestatie op alle criteria vanaf dag één subliem is? Dan is een zeer gestructureerde en gedegen aanpak vereist. 

Heeft u inmiddels ervaring opgedaan met Lean Six Sigma voor het optimaliseren van bestaande processen? Deze kennis 

kun u uiteraard ook toepassen op het ontwerpen van nieuwe producten en processen. De specifieke DfLSS roadmap en 

tools helpen u om het traject van idee tot proces stap voor stap goed onderbouwd te doorlopen.    

 

Design for Lean Six Sigma (DfLSS) 
Design for Lean Six Sigma is een methodiek voor het ontwerpen van nieuwe producten en processen, gebaseerd op de 

Lean en Six Sigma tools. Evenals Lean Six Sigma start DfLSS met de klantwensen. U vertaalt de klantwensen stap voor 

stap naar product en procesparameters. Daarbij zorgt u ervoor dat de resultaten meetbaar zijn, zodat de kwaliteit van het 

product en het proces aan te tonen zijn.  

 

Wat leert u? 
Tijdens de training behandelen we de DfLSS roadmap; Define, Measure, Analyse, Design en Verify. Binnen de fasen 

besteden we aandacht aan de specifieke Design tools, zoals Quality Function Deployment, Value Engineering, Axiomatic 

Design en Taguchi. Daarnaast geven we de bekende tools uit de Lean Six Sigma methodiek een plaats binnen de 

roadmap, zodat u begrijpt welke bekende en nieuwe tools u in welke fase in kunt zetten.  
 

Wat levert het op? 
Na deze training:  

● Bent u in staat uw Lean Six Sigma kennis ook in te zetten voor het ontwerpen van nieuwe producten en processen. 

● Kunt u de specifieke Design for Lean Six Sigma tools toepassen 

De Master Class Design for Lean Six Sigma is tevens onderdeel van onze opleiding tot Master Black Belt.  

Competenties 
U versterkt de volgende competenties: analytische vaardigheden, oordeelsvorming. 

 

Aantal deelnemers 
Aan onze Master Classes nemen maximaal 12 personen deel.  

 

Certificaat 
Na afloop ontvang u een Certificaat van Deelname.  



 

Accommodatie 
De training vindt plaats op een mooie locatie met goede voorzieningen zoals koffie/thee, fruit en een (koud) lunchbuffet.  

 

Wat kost de training?  
Voor deze training betaalt u € 739,- (exclusief BTW). Volgt u de training privé of via een btw-vrijgestelde organisatie 

(bijvoorbeeld overheid, zorginstelling of bank)? Hiervoor berekenen wij een toeslag van 10%. Geef dit dan aan op het 

online inschrijfformulier of bij uw telefonische inschrijving. Vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele 

wijzigingen.  

 

Zo betaalt u 
De factuur dient voor aanvang van de eerste trainingsdag te worden voldaan.  

 

Erkend trainings- en adviesbureau 
ProjectsOne is al geruime tijd hét toonaangevende trainings- en adviesbureau op het gebied van procesverbetering. De 

trainingen van ProjectsOne staan onder toezicht van Associate Professor Frank van der Meulen van de TU Delft. De 

ProjectsOne certificering staat als uitstekend bekend, door het niveau van de opleidingen en examens en de gedegen 

beoordeling van de projecten. 

Daarnaast is ProjectsOne een CEDEO geaccrediteerde opleider. Tijdens het CEDEO-Klanttevredenheidsonderzoek is door 

CEDEO vastgesteld dat 100% van onze klanten ‘tevreden tot zeer tevreden’ is en dat is wederom hoger dan de vorige 

onderzoeken. Tevens is ProjectsOne lid van de vakvereniging Lean Six Sigma Nederland en geregistreerd bij CRKBO. 

Hiermee is ProjectsOne een door diverse organisaties geaccrediteerde aanbieder van Lean Six Sigma opleidingen. Het behalen 

van een Lean Six Sigma examen of certificaat via ProjectsOne garandeert u dat de opleidingen voldoen aan de hoogst haalbare 

wereldwijde normen op het gebied van Lean Six Sigma opleidingen. 

 

Aanmelden 
U kunt zich voor deze training inschrijven via onze website of via telefoonnummer 085- 2012161. 

Weet u niet precies of deze Master Class geschikt is voor u? Onze adviseurs helpen u graag verder. Bel voor een kosteloos 

adviesgesprek 085-2012161 of stuur een mail naar info@projectsone.nl. 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 dag Maximaal 12 personen € 739,- p.p. exclusief 

BTW. 

Voor aanvang van de 

training 

Bewijs van deelname    

 

Leveringsvoorwaarden 

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

 

ProjectsOne. Flexibel verbeteren en versterken. 
ProjectsOne bestaat al geruime  tijd uit enthousiaste, ervaren professionals met uitgebreide kennis van het  verbeteren van processen. 

We geven trainingen, doen coaching trajecten en begeleiden implementaties. We kiezen altijd voor een open en directe benadering. 

Wij leveren meetbare uitkomsten in kwaliteit, euro’s, klant- en personeelstevredenheid. Zo bieden we u precies 

de flexibele ondersteuning die u kunt gebruiken om uw organisatie naar een hoger niveau te tillen. 
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