Six Sigma Module
Data worden steeds belangrijker en zijn een voedingsbodem voor het nemen van beslissingen en
het doorvoeren van veranderingen. In de tweedaagse opleiding die Module Six Sigma heet, leren
we je op verschillende manieren met data aan de slag te gaan en daarmee de grondoorzaken voor
het falen van je proces, wat blijkt uit ontevreden klanten of slechte bedrijfsresultaten, te ontdekken.
Dit als basis voor gerichte verbetering(en). Niet voor niets is het gezegde in Nederland: ‘Meten is
Weten’. In de training passen we statistiek toe en gebruiken we software van Minitab als
hulpmiddel.

“meten is weten als basis voor gerichte verbetering”
Ook voor jou?

De ideale aanloop naar BlackBelt.

De Module Six Sigma is geschikt voor iedereen die meer
van Six Sigma wil weten en/of alvast een bodem wil
leggen op het gebied van statistiek en Six Sigma ter
voorbereiding op de Lean Six Sigma BlackBelt..

Na afloop van de Module Six Sigma krijg je
een Bewijs van Deelname en kun je, als je
al Lean GreenBelt was, opgaan voor het
Lean Six Sigma GreenBelt theorie-examen.
Tegelijkertijd is de training een goede
voorbereiding op onze Upgarde-2BlackBelt of Lean Six Sigma BlackBelt.

De Module Six Sigma gaat over weten door meten. Over
veranderen op basis van cijfers en feiten. Want dat is
Lean Six Sigma: de kracht van het getal. In twee
aaneengesloten dagen leer je aan de hand van de
zogenaamde DMAIC-structuur het proces met dataanalyse te verbeteren en optimaliseren. Daarbij merken
we op dat Lean Six Sigma niet alleen op statistiek leunt
maar ook andere ‘tools’ bevat.

Waarom een opleiding volgen bij MKPC?
Onze klanten waarderen onze opleidingen
met gemiddeld een 9 én bevelen ons van
harte aan bij anderen!

Na afloop van deze training ben je in staat om:
•
•
•
•
•
•

Processen meetbaar te maken
Metingen op te zetten
Data op waarde te schatten
Oplossingen te ontwikkelen
Visueel management op te zetten
Met behulp van Lean Six Sigma een onderbouwing
geven van de met de verandering bereikte resultaten

‘Veranderen op basis van
cijfers en feiten’
Details
Tijdsduur
Twee dagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Kosten
€ 795,- (excl. btw) per persoon, inclusief
arrangement, lesmaterialen en literatuur.

Begeleiden naar succes!
Wat je leert in de opleiding wil je
natuurlijk toepassen in je eigen werk!
Om je te helpen bij de eerste stappen in
je verbeterproject bieden wij
ondersteuning op maat.
Laat je door ons begeleiden en zet de
eerste stappen naar succes! Neem
contact met ons op om de invulling te
bespreken die bij jou past. Eerste twee
uur gratis.

Wat levert het op?

Meer informatie?

Deze opleiding betaalt zichzelf terug! Zodra jij inziet
waar de knelpunten zitten in het bedrijf, waar
onnodig energie verloren gaat en hoe je samen
processen kunt verbeteren, keert het tij.

Wil je meer informatie over deze training
of de mogelijkheden van een incompany
training bespreken?
Hulp nodig voor je juiste keuze? Wij
denken graag met je mee! Neem
vrijblijvend contact met ons op en wij
helpen je graag bij het maken van de
keuze die past bij jouw behoefte!
Wij komen graag met je in contact via de
hieronder aangegeven contactgegevens.

