
 

Lean Six Sigma Black Belt voor Financials 

Continuous improvement for financials 

Finance & control professionals hebben over het algemeen een heel goed en rationeel 
totaalbeeld van de organisatie waar zij werken. Het businessmodel, bedrijfsprocessen en 
beheersingsinstrumenten kennen weinig geheimen. Een uitstekende uitgangspositie om je 
bezig te houden met de ‘continuous improvement’ agenda van de organisatie. Wat kan 
beter en hoe zet je digitalisering in om je processen klantgerichter en goedkoper te maken 
en de besluitvorming te professionaliseren? Het maakt je mentaal klaar voor de digitale 
toekomst. 

Spreek dit je aan? Dan is Lean Six Sigma echt iets voor jou. Het geeft je de tools om de ‘taal 
van verbetering’ te spreken, processen inzichtelijk te maken en verbeterprojecten te 
managen met nadruk op draagvlak en cultuur. Zo ga jij echte meerwaarde leveren als 
finance & control professional. 

Met dit traject ga je er meteen helemaal voor: wij helpen je om Lean Six Sigma Black Belt te 
worden. In deel 1 volg je eerst een 8-daags theoretisch programma dat je afsluit met een 
theorie diploma. Daarna kun je in deel 2 het praktijk certificaat behalen aan de hand van 
een project dat je zelf – onder begeleiding – uitvoert in je eigen organisatie. 

FiN verzorgt dit programma in samenwerking met The Lean Six Sigma Company. 

Voor wie? 

Voor de finance & control professional die: 

• Zijn invloed wilt vergroten, van HBO-er of Master vanaf 3 jaar werkervaring tot 
doorgewinterde CFO  (samenstelling groep wordt hierop afgestemd); 

• Ervan overtuigd is dat cross functioneel werken een sterke manier is om inzichten en 
invloed te vergroten en daarmee meerwaarde te creëren; 

• Meer invloed wil hebben op het bepalen van de juiste KPI’s en stuur mechanismes; 
• Naar concrete tools zoekt om draagvlak te vergroten, projecten te organiseren en 

mensen mee te krijgen in een verbeterproces; 
• Als interim professional in een korte tijdspanne impact op een organisatie moet 

maken. 

Leerdoel 

Na afronding van het gehele programma ben je in staat: 

• Verbeterprojecten te initiëren en een LEAN-cultuur te creëren; 
• Grootschalige Black Belt projecten te leiden met behulp van de DMAIC-structuur; 
• De Lean Six Sigma tools en technieken toe te passen op bedrijfsprocessen; 
• De leiding te nemen in de continuous improvement agenda; 
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• Nog beter cross functioneel te werken en verbeteringen door te voeren. 

Leervorm 

• Je volgt eerst in deel 1 de training tot theoretisch Lean Six Sigma Black Belt (met 
erkend diploma) en sluit dat af met terugkom middagen waarin we je helpen om de 
vertaling te maken naar jouw organisatie en een concreet project; 

• Optioneel: In deel 2 volgt het praktijkdeel waarbij je in je eigen organisatie een Lean 
Six Sigma project gaat leiden. Als het project en jouw rol voldoet aan de eisen 
ontvang je het praktijk certificaat én heb je een kostenbesparing van minimaal 
€60.000 op jaarbasis gerealiseerd; 

• Groepen van maximaal 12 finance & control professionals; 
• Combinatie van docenten van The Lean Six Sigma Company en diverse ervaren 

praktijkdeskundige finance & control professionals van FiN geven op een 
pragmatische wijze inzicht in de vaardigheden, do’s and don’ts en praktijkcases; 

• Je ontvangt de boeken ‘Lean in de praktijk’ en ‘Six Sigma in de praktijk’, een USB- 
stick met huiswerk templates, een trialversie van Minitab en de Black Belt Memory 
Jogger; 

• Lesmateriaal bestaat uit aanbevolen literatuur en een eigen praktijkcase. 

Praktische info 

Deel 1 – Theorie: 

• 4 blokken van 2 dagen in een periode van 4 maanden afgesloten met een 
theoretisch examen 

• 2 terugkom middagen in de 3 aansluitende maanden; 
• Kijk op fincompany.nl voor actuele data; 
• 64 uren bijeenkomst en 14 tot 22 uren zelfstudie; 
• Locatie Eindhoven; 
• 56 studie (PE) uren; 
• €3.950 incl. catering en lesmateriaal en excl. BTW. 

Deel 2 – Praktijk (optioneel): 

• Duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden; 
• Belasting gem. 1 dag per week; 
• Op locatie; 
• Alleen certificering €1.250 excl. BTW.; 
• Certificering i.c.m. praktijkbegeleiding   €2.750 excl. BTW. 

 



Meer info: 06 51 262 321 of fincompany.nl 
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