
Wilt u de kwaliteit van uw producten verhogen?
Wilt u stabielere processen met minder variatie?
Interessant!
Schrijf u dan nu in voor deze klassieke 6-daagse Six Sigma Greenbelt opleiding

Uit de serie ‘Verbeterclassics’:
Six Sigma Green Belt - Open Opleiding
Six Sigma is een business strategie waarbij 
analytische technieken en statistiek worden 
gebruikt om operationele performance te 
meten en te verbeteren. Six Sigma kent een 
gestructureerde aanpak (DMAIC). Hiermee 
ontwikkelt u het probleemoplossend 
vermogen. Door het implementeren van 
gestandaardiseerde oplossingen haalt u 
duurzaam meer uit uw processen.

Deze opleiding bestaat naast de 
theoretische uitleg over de verschillende 
Six Sigma methoden ook uit simulatie-
opdrachten om het geleerde direct in de 
praktijk zelf te ervaren. Gedurende de 
opleiding zal elke deelnemer een project 
uitvoeren binnen zijn/haar eigen werk-
omgeving. De projecten worden tijdens de 
opleiding geëvalueerd met de groep.

 
Aanvullende informatie

Blok 1
6, 7 en 8 juni
Blok 2
21 en 22 juni
Blok 3
2 juli
Opleidingscertificeringsdag
in overleg met de deelnemers

Gastlokatie
n.t.b.

Kosten
Opleiding € 3.500,- p.p. excl. BTW.

Aanmelden
info@excellencewithpassion.com
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Certificering

Elke deelnemer ontvangt na het 
afronden van de opleiding een 
Certificaat van Deelname.

Voorwaarden voor deelname

• HBO werk- en denkniveau
• Laptop met Minitab (Trial versie 

gedurende 1 maand gratis 
beschikbaar)

• Een uitdagend project 

Voor wie is deze opleiding?

Voor (toekomstige) Six Sigma 
projectleiders: Plantmanagers, 
Productiemanagers, TD managers, 
Teamleiders, Engineers, Kwaliteits-
managers en CI Managers.

Aanvullende ondersteuning

Aanvullend kunt u kiezen voor een 
intensievere in-company coaching 
tijdens de uitvoering van het project. 
Door deze individuele coaching wordt 
de uitlijning tussen de projectsponsor 
en projectleider versterkt, zal de cursist 
een verhoogde leercurve ervaren en 
wordt de six sigma benadering in de 
organisatie beter verankerd.

Daarnaast kan eventueel praktijk-
certificering plaatsvinden na afronding 
van een theoretisch examen en de 
succesvolle oplevering van twee 
projecten.

info@excellencewithpassion.com
www.excellencewithpassion.com

SIX SIGMA INTRODUCTIE
DMAIC-benadering, Rollen binnen six 
sigma, Begrip variatie, Basisbegrippen 

statistiek, Minitab-introductie

CO

NTROL

IM
PROVE

ANALYZE

MEAS
UR

E

DEFINE

DMAIC

Define-fase
Projectselectie, Voice of the Customer, Voice of 

the Business, Voice of the Process, Besparing 
en TOC-principes, Stakeholderanalyse, 

Projectbrief

Measure-fase
Meetvariatie, Meetsystemen 

validatie, Gage R&R, Attribute 
Agreement Analysis, Baseline 

definitie

Analyze-fase
Grafische analyses, Stratificatie, 
Introductie Hypothese Testing, 

X-Y map, FMEA

Improve-fase
Design of Experiments 

(DOE), Respons Optimizer, 
RACI matrix

Control-fase
Standaardisatie principes incl. 

visualisatie, Daily management, 
SPC, A3 rapportage

GATE REVIEWS
Change management 

principes, Verankering van 
leerervaringen,  Focus op de 

proceseigenaren

Inhoud:


