
Lean Practitioning for financials 

Processen zijn continue het onderwerp van verbetering. Omdat ze te duur zijn, de 
concurrent het beter doet, de klantwensen veranderen en steeds vaker zijn nieuwe digitale 
mogelijkheden de oorzaak. Wat de reden ook is; de finance professional wordt erdoor 
geraakt. Wil je een actieve rol spelen in deze verandering? Een business partner zijn die 
naast signaleren ook iets kan bijdragen aan de verandering zelf? Een manier hebben om je 
eigen processen continu te verbeteren? Dan is de Lean Green Belt echt iets voor jou. 

De Lean Green Belt geeft je de tools om de ‘taal van verbetering’ te spreken, processen 
inzichtelijk te maken en verbetertrajecten te realiseren met behulp van de A3 methode. 
Standaardiseren en harmoniseren, zonder daarbij de klant uit het oog te verliezen, is de 
sleutel. De Lean Green Belt leert je hoe belangrijk cultuur is om mensen in beweging te 
krijgen en de verandering daadwerkelijk te realiseren. Essentieel in een tijdperk van 
disruptieve digitale evolutie. 

Naast het theoretische kader wordt er ruim aandacht besteed aan oefeningen, waardoor je 
de geleerde theorie meteen toepast. De theorie, voorbeelden en oefeningen zijn ontleend 
aan de praktijk van financials. Ook ga je in je eigen omgeving een project uitvoeren met 
behulp van de Lean modellen. Na afronding van een theorie examen en praktijkopdracht 
ontvang je het LCS certificaat, level 1c. 

Voor Wie? 
Voor de finance & control professional die: 
• Handvatten zoekt om zijn eigen processen continu te verbeteren; 
• Impact wilt maken door een actieve rol te spelen bij de verbetering van 
  bedrijfsprocessen; 
• Lean wilt leren in een finance omgeving met finance voorbeelden; 
• Minimaal een MBO opleiding afgerond heeft. 

Leerdoel 
Na afronding van het gehele programma ben je in staat: 
• Verbeterprojecten te organiseren en een LEAN cultuur te bevorderen; 
• Teams te stimuleren gezamenlijk een verbetering te realiseren; 
• Zelfstandig verbetermogelijkheden te herkennen in je organisatie; 
• Effectiever nieuwe digitale tools te omarmen en inzetten. 

Leervorm 
• Theorie: de filosofie van LEAN, de verschillende tools en technieken die 
  belangrijk zijn voor financials; 
• Oefeningen: veel oefeningen en simulaties gericht op financials en digitale 
  evolutie; 
• Praktijkopdracht: toepassing in de eigen organisatie, begeleid door een Black 
  Belt van FiN; 
• Groepen van maximaal 10 finance & control professionals; 
• De trainer is Black Belt gecertificeerde Finner met praktijkervaring in finance 
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  omgevingen; 
• Je ontvangt het boek ‘LEAN in de praktijk’ en een uitgebreide set aan hand         outs. 

Praktische info 
Deel 1 Theorie: 
• 4 dagen afgesloten met een theoretisch examen; 
• Terugkommiddag; 
• 32 (PE) uren bijeenkomst en 6 tot 10 uren zelfstudie; 
• Locatie Eindhoven. 

Deel 2 Praktijk: 
• Duurt gemiddeld 1 tot 2 maanden; 
• Belasting 20 30 uur aan bestaande eigen projecten; 
• Op locatie; 
• Ondersteuning van een blackbelt tijdens het traject (maximaal 2 middagen). 
 
€1.995 incl. catering en lesmateriaal en excl. BTW 

  

Meer info: 06 51 262 321 of info@fincompany.nl  
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