
HBM Black Belt Lean Six Sigma 

16-daagse training  
Waarom? 

Veel organisaties staan onder druk om te verbeteren en weten niet hoe ze dit  

methodisch en pragmatisch aan kunnen pakken. Lean en Six Sigma zijn al ja-

ren een beproefde methode om processen en organisaties effectief te  

verbeteren en worden complementair toegepast in alle branches. Lean en Six 

Sigma focussen vooral op de structuur en de cultuur van de organisatie:  

verbeteringen aanbrengen in processen, systemen, werkwijzen, organisatie-

structuur en gedragsregels. Hierbij wordt te weinig rekening gehouden met de 

natuur van de mens in de organisatie. De natuurlijke drijfveren van mensen 

interacteren met de structuur en cultuur van de organisatie en beïnvloeden 

daarmee de resultaten. Human Being Management (HBM) focust op de effec-

ten van deze natuurlijke componenten en vult hiermee Lean Six Sigma perfect 

aan als het gaat om organisatieontwikkeling. De toepassing van HBM bij  

organisatieontwikkeling wordt daarom ook in deze training meegenomen.  

Afhankelijk van het project kan men vaak bepalen vooraf bepalen wat de 

beste aanpak is: Lean, Six Sigma of toch een combinatie. De ervaring leert dat 

de combinatie van Lean en Six Sigma, geïntegreerd met HBM, de beste  

resultaten geeft. 

 

Wie? 

Deze 16 daagse training is geschikt voor u indien u een complete en  

pragmatische modulaire training zoekt waarin u de geheimen van Lean Six 

Sigma in de praktijk leert toe te passen. Deze training wordt gegeven door een 

ervaren Lean (Six) Sigma Master Black Belt die dit dagelijks in consultancy werk  

toepast. 

 

Hoe? 

Wij leren u deze vaardigheden in een interactieve trainingssetting, met cases  

en voorbeelden uit allerlei branches, met ruimte voor praktijkdiscussies. Het is 

aan te bevelen om een verbeterproject te gebruiken waar u het geleerde 

direct kunt toepassen. Indien u individuele ondersteuning nodig heeft bij de 

uitvoering van uw project, dan kunt u dit het beste vooraf met ons  

overleggen. E.e.a. is namelijk afhankelijk van de complexiteit en omgeving.  

 

Certificatie? 

De training kan afgesloten worden met een theorie en/of een praktijk  

certificaat. Voor een praktijkcertificaat dient u twee verbeterprojecten uit te  

voeren met elk een besparing van min. € 50.000 of een ander project op  

Black Belt  niveau. Wij volgen voor de certificatie de richtlijnen van de ASQ en 

ISO 18404. 

 

 

 

   

Lean Six Sigma meets Human Being Management  

 Excellence door integratie van strategie,  

procesverbetering, performance management,  

teamontwikkeling en talentbenutting 

 

Ateron BV 

 

Adres: 

Rijksweg Zuid 35 

6131 AL Sittard 

 

Tel: 046 457 19 00 / 

Mail: info@ateron.nl  

Website: www.ateron.nl 

 

Ateron Diensten: 

- Strategie en Implementatie 

- Lean (Six) Sigma  

- Trainingen 

- Onderzoeken 

- ISO Managementsystemen 

- Privacy Management (AVG) 

 

 

Investering? 

16 daagse training  

inclusief manuals, lunch  

en theorie examen: 

€ 7.125,- excl. BTW 

 

Praktijkcertificaat  € 160- 

 

 

Benodigdheden? 

U hebt voor deze training een  

eigen laptop nodig met MS Excel  

en het  statistisch  

pakket Minitab. 

 

 

Waar? 

Onze trainingslocatie ligt  

centraal in Roermond: 

 

BC Roerpoort  

Boven de Wolfskuil 3 

6049 LX Roermond  

 

 



 

“ Een strategie 

zonder implemen-

tatie is als los 

zand. Veel  organi-

satie falen tijdens 

implementatie. ” 

 

 

 

Wat? 

Deze training bestaat uit drie aparte modules: de Lean Expert, Six Sigma en  

Advanced module. Deze trainingen kunt u in een korte periode afleggen (5 

maanden) of verspreiden over een jaar, afhankelijk van uw voorkeur. 

 

Six Sigma - technieken die u hier leert voor het effectief  

    doorlopen van de DMAIC verbetercyclus: 

 Algemeen:  

 Historie Six Sigma 

 Relatie met Lean 

 Strategie, fasering en projecten 

 HBM Teamdynamiek: Effectieve besluitvorming, leiderschap, weerstand 

 Define: Definiëren van de te verbeteren situatie 

 Measure: Verzamelen van data om huidige situatie in kaart te brengen 

 Analyze: Analyseren van data en toetsen van hypotheses 

 Improve: Verbeteren van de geanalyseerde knelpunten, DOE 

 Control: Procesverbetering borgen, documenteren en controleren 

 

Lean Expert - technieken die u hier leert: 

 Lean historie // DMAIC verbetercyclus // Relatie met Six Sigma  

 HBM Teamontwikkeling en dynamiek // Lean projectmanagement  

 Werken met A3 rapport // 5S // Spaghetti diagram  

 Herkennen van MUDA 

 Lean X-en // Sequence of Events // Value Stream Mapping // Pull 

 Product Family Matrix // Single Piece Flow  

 In Proces Kanban en Flexen 

 Fysieke Lay-out concepten // Klantenvraag Management // Heijunka 

 Standaard werkwijzen // Total Productive Maintenance (TPM) 

 Overall Equipment Effectiveness (OEE) //  

 Set-up Tijdvermindering met SMED 

 Voorraad opslag concepten // Visueel Management 

 Kaizen Events 

 

Advanced - technieken die u hier leert: 

 Design For Six Sigma // Proces en Design  FMEA  

 Scrum 

 HBM Verandermanagement  

 Shingo Excellence model 

 Opzetten  van continu Verbetervoorstellen systeem 

 Strategy Mapping 

 Strategie implementatie met Hoshin Kanri en Balanced Score Card 

 Lean Management // Toyota Kata en instrueren  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer? 

Trainingen zijn van  

9.00 - 16.00 uur. 

 

 

 

 

Trainngsdata 

De actuele trainingsdata staan 

vermeld op onze website 

 

 

 

 

Meer Info Training: 

erwin@ateron.nl 

06-427 23332 

 

 

 

 

 


