
 

 

Wat is Lean Six Sigma? 
 
Lean Six Sigma is een standaard-
aanpak voor het organiseren van 
kwaliteits- en efficiëntieverbetering. 
Hierbij biedt de aanpak standaard-
modellen voor het vormgeven van een 
organisatiestructuur voor project-
gewijze kwaliteits- en efficiëntiever-
betering. In het standaardmodel 
worden grootschalige projecten 
uitgevoerd door Black Belts 
(projectleiders) en/of Green Belts. Zij 
rapporteren de voortgang van hun 
projecten aan zogenaamde 
Champions (veelal hun hiërarchische 
baas). Naast standaardmodellen voor 
programmamanagement en de 
organisatiestructuur, schrijft de Lean 
Six Sigma aanpak een fasering 
(“roadmap”) voor verbeterprojecten 
voor. Deze fasering wordt aangeduid 
met DMAIC (voor Define, Measure, 
Analyse, Improve en Control). Deze 
fases, onderverdeeld in 8 stappen, 
leiden de Belts bij de uitvoering van 
hun projecten en faciliteren project-
tracking.  
 

Tot slot biedt Lean Six Sigma een 
uitgebreide verzameling technieken en 
principes, waarvan een groot deel 
ontleend is aan de kwaliteitskunde en 
de toegepaste statistiek.  
Ook principes uit projectmanagement, 
marketing en de bedrijfskunde hebben 
hun plaats gekregen. 
 
De Black Belt opleiding 
 
De cursisten worden opgeleid tot 
zogenoemde Black Belts. Dat zijn 
projectleiders die grootschalige 
verbeter-projecten volgens de Lean 
Six Sigma methodiek uitvoeren, en 
eventueel begeleiding bieden aan 
Green Belts. Elke cursist brengt zijn 
eigen project mee en past hierop het 
geleerde meteen toe. Gedurende het 
project zullen cursisten niet altijd de 
platgetreden paden bewandelen en 
situaties tegenkomen die niet letterlijk 
in de opleiding behandeld zijn. In zulk 
soort gevallen kan de kennis en 
ervaring van IBIS UvA met 
geavanceerdere en/of alternatieve 
(statistische) methoden uitkomst 
bieden.  

Voor de Black Belt geldt dat hij 
minimaal HBO / WO niveau moet 
hebben.  
Onmisbaar bij deze opleiding zijn de 
boeken “Lean Six Sigma for Service 
and Healthcare” en “Lean Six Sigma, 
stap voor stap”. In deze boeken 
beschrijven de auteurs (allen 
afkomstig van IBIS UvA) de 
Nederlandse variant van Lean Six 
Sigma. De boeken zijn daarmee de 
steun en toeverlaat voor een ieder 
die met de Lean Six Sigma metho-
diek aan de slag gaat. Deze boeken 
zijn bij de opleiding inbegrepen. 
 
Onderwerpen 
 
Tijdens de opleiding worden de 
DMAIC-stappen behandeld. 
Daarnaast wordt aandacht besteed 
aan de verschillende tools en 
technieken van Lean Thinking en aan 
statistische technieken, die worden 
gedoceerd met behulp van het 
statistische softwarepakket Minitab.  
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Een Lean Six Sigma project wordt  
uitgevoerd in de volgende vijf fasen,  
bekend als DMAIC: 
 
1. Define (Definiëren): aan de hand 
van sjablonen stelt u een business 
case op. IBIS UvA zal u feedback 
geven omtrent de geschiktheid van uw 
project. Randvoorwaarden zijn: het 
project moet een minimaal 
besparingspotentieel hebben van € 
50.000 à € 100.000 op jaarbasis en u 
dient minimaal 3 dagen per week te 
kunnen besteden aan uw project. 
 
2. Measure (Meten): het project wordt 
operationeel gemaakt door een 
meetbare karakteristiek (CTQ – 
Critical To Quality) te selecteren, de 
eisen aan deze karakteristiek te 
specificeren en de betrouwbaarheid 
van de meetmethode te verifiëren.  
 
3. Analyze (Analyseren): het huidige 
gedrag van de CTQ wordt gemeten. 
Aan de hand hiervan wordt een 
doelstelling geformuleerd voor het 
project. Daarnaast wordt het gedrag 
van de CTQ geanalyseerd om 
aanwijzingen te vinden voor mogelijke 
invloedsfactoren. 
 
4. Improve (Verbeteren): de 
belangrijkste invloedsfactoren worden 
onderzocht en hun effect op de CTQ 
gemodelleerd.  
 
5. Control (Borgen): het kwaliteits-
beheersingssysteem wordt bijgestuurd 
en geborgd volgens de nieuwe 
inzichten.  
 

Vergeleken met de Green Belt 
opleiding, worden in de Black Belt 
opleiding zwaardere statistische tools 
behandeld, zoals Design of 
Experiments, en wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan project-
managementvaardigheden. Op het 
gebied van projectmanagement 
komen tijdens de Black Belt opleiding 
onder andere de volgende 
onderwerpen aan bod: het managen 
van teams, werken in een politiek 
krachtenveld, MBTI persoonlijk-
heidstypen, effectief brainstormen, 
omgaan met weerstand, de uitrol van 
een Lean Six Sigma programma en 
het implementeren van veranderingen. 
 
Docenten 
 

 
 
Hoofddocent en coördinator van deze 
opleiding is prof. dr. Ronald J.M.M. 
Does. Professor Does is directeur en 
oprichter van IBIS UvA, heeft al bijna 
twintig jaar praktijkervaring met (Lean) 
Six Sigma en procesverbeter-
methoden en geldt internationaal als 
een expert op het gebied van Lean Six 
Sigma. Afhankelijk van het aantal 
deelnemers zal een extra adviseur van 
IBIS UvA tijdens de opleiding worden 
ingezet voor aanvullende assistentie.  
 

 
 
Certificaat 
 
Deelnemers die deze veertiendaagse 
opleiding afronden, ontvangen op 
verzoek hiervoor na afloop een 
getuigschrift van deelname. Bij 
volledige aanwezigheid kan dit 
getuigschrift gelden voor 102 PE- 
punten. Daarnaast kunnen zij door 
de Universiteit van Amsterdam  
gecertificeerd worden tot Black Belt. 
Zij moeten dan naast het eerste 
succesvol afgeronde Lean Six Sigma 
project een tweede Lean Six Sigma 
project succesvol afronden en het 
Black Belt examen met voldoende 
resultaat afleggen. 
 
PE erkend instituut 
 
De UvA is met ingang van 1 juli 2013 
een - door NBA erkend - instituut 
voor het uitgeven van PE-punten. 
 
Informatie 
 
IBIS UvA biedt naast deze Lean Six 
Sigma Black Belt opleiding ook een 
opleiding tot Green Belt aan. Beide 
opleidingen starten jaarlijks in januari 
en september. Voor meer informatie 
over de Lean Six Sigma Black Belt 
opleiding en overige opleidingen kunt 
u contact opnemen met IBIS UvA:  
Telefonisch: 020 525 5203.  
E-mail: info@ibisuva.nl. 

 

 


