
In deze brochure vind je alles over de cursus

Lean Management & Control

Meer doen met minder; less is more!



· Kom te weten wat Lean Management betekent en toevoegt voor verschillende
typen organisaties; dienstverlening, productie, non-profit

· Sneller inzicht in bedrijfsprocessen en draagvlak om verbeteringen te
implementeren

· Realiseer verbetering in de interne controle en management informatie met
Lean Accounting

· Optimaliseer het verslaggevingsproces door toepassing van verschillende Lean
Accountingsmethoden

Omschrijving
Om kosten te besparen of omzet te verhogen zien organisaties zich soms genoodzaakt om
radicale veranderingen door te voeren, zoals ontslagrondes of reorganisaties. Maar in plaats
van plotseling op een ingrijpende manier te veranderen, is een structurele benadering vaak
effectiever en goedkoper. Lean Management is een methode waarmee je continu
verbeteringen en daaruit voortkomende kostenbesparingen kunt realiseren, in kleine
beheersbare stappen. De methode heeft zichzelf inmiddels al bewezen bij toonaangevende
multinationals. Steeds vaker zijn organisatieveranderingen bij zowel grote als middelgrote
organisaties gebaseerd op de uitgangspunten van Lean Management.

Uniek in de cursus Lean Management & Control is de specifieke focus van de Lean filosofie
op de processen van de financiële afdeling (Lean Accounting). Veelal wordt kwaliteit in
processen beoogd door een toename van controle op werkzaamheden, met alle kosten van
dien. De administratieve organisatie heeft daardoor de neiging log en arbeidsintensief te
worden. Tijdens de cursus Lean Management & Control leer je Lean Management effectief
implementeren in de praktijk. Door te redeneren vanuit de waarden en het gezichtspunt van
de (interne) klant, signaleer je verspillingen in de processen. Je voert verbeteringen en
daarmee kostenbesparingen succesvol door en voorkomt ongewenste, belastende
maatregelen zoals reorganisaties.

Cursus



Doelgroep
De cursus Lean Management & Control is ontwikkeld voor financieel professionals zoals
controllers, financieel directeuren, accountants, financieel medewerkers, algemeen
directeuren en consultants. Je overweegt Lean Management in uw bedrijfsvoering te
implementeren, of wil de Lean filosofie beter te leren kennen.

Dag 1 - Introductie van Lean Management en de Lean filosofie
· De betekenis van Lean

· Het nut van Lean voor organisaties, productie, dienstverlening en non-profit

· Waarde en het verloop van de waardecreatie?

· Vraaggestuurde productie

· De betekenis van perfectie binnen Lean

· Voice of the Customer (VOC)

· Critical to Quality/Customer requirements (kritische klanteisen) (CTQ’s of
CTC’s)

· Stakeholder analyse

· Value stream mapping

· Cause & Effect diagram

· Data-analyse

· Brainstorming

· Besluitvormingstechnieken

· Solution Selection Matrix

Programma



Dag 2 – Lean Accounting
· Welke Lean Accounting methoden zijn er?

· Fases van Lean Accounting

· Toepassen van Lean Accounting op de financiële processen binnen
organisaties

· Value Stream Performance Management

· Value Stream Costing

· Gevolgen voor het toepassen van Lean Accounting binnen organisaties



Prijs Looptijd PE-punten Niveau

€1495,- 2 dagen

Van 09.00 – 17.00 uur

of van 13.30 – 21.30 uur

14 Hbo+

Docent Locatie Lesmateriaal Bewijs van deelname

Vincent van Dijk en

Stefan Betting

Buitenplaats de
Heiligenberg, Leusden

Bij deelname aan deze
cursus ontvang je het

boek ‘Lean Accounting’.

Certificaat

Werkvorm/werkwijze
De cursus Lean Management & Control is doorweven van praktijkvoorbeelden en
praktische tools die de docenten in hun eigen praktijk hebben meegemaakt of ingezet.

Je behaalt in slechts twee dagen uw Orange Belt certificaat in Lean Management,
aangevuld met specialistische kennis van toepassingen op uw vakgebied. De Orange Belt is
een eerste gradatie op het gebied van Lean Management. Na het behalen van dit certificaat
kun je desgewenst doorgaan voor je Green en Black Belt.

De deelnemers werken tijdens de cursus aan een persoonlijk actieplan dat na afloop van de
eerste cursusdag verder wordt uitgewerkt en tijdens de tweede cursusdag van feedback
wordt voorzien door de docent.

Na het volgen van deze cursus:
Ø Weet je welke betekenis en welk nut Lean Management heeft voor verschillende

typen organisaties; dienstverlening, productie, non-profit.

Ø Heb je inzicht verkregen in de effecten van Lean Management in de verslaggeving.

Ø Ken je de verschillende methoden voor Lean Accounting en de toepassing ervan op
de verschillende processen van de administratieve organisatie.

Praktische informatie



Studieadviesgesprek
Voor meer informatie of een persoonlijk advies kun je vrijblijvend contact opnemen met
onze studieadviseur Jolanda de Gans. Samen met jou bekijkt zij graag de mogelijkheden. Zij
is te bereiken op onderstaand telefoonnummer en/of emailadres.

Jolanda de Gans
Bel 033 422 99 00
Mail info@niveopleidingen.nl



Onze missie
NIVE Opleidingen leidt ambitieuze controllers op die blijvend impact hebben; professionals die
invloed uitoefenen en actief bijdragen aan hun omgeving.

Wij leren controllers hun rol zo impactvol mogelijk in te vullen door de optimale combinatie van
kennis, vaardigheden, en (zelf)inzicht aan te bieden.

“NIVE Opleidingen, voor controllers met impact”

Onze kernwaarden
Onze kernwaarden bepalen onze identiteit. Ze geven ons houvast in ons dagelijks werk en
bepalen de keuzes die we maken. We zijn hierop herkenbaar en aanspreekbaar.

Persoonlijk - Wij geloven in de kracht van persoonlijke aandacht.

Praktisch - Wij vinden kennis alleen waardevol als het in de praktijk toepasbaar is.

Professioneel - Wij staan voor kwaliteit en vakmanschap.

De NIVE manier van leren
Wij ontwikkelen programma’s waarin kennis, inzicht én
vaardigheden worden gecombineerd. Kennis, inzicht én
vaardigheden die helpen om verder te professionaliseren en die
(direct) toepasbaar zijn in de alledaagse praktijk. In ons
onderwijs staan drie D’s centraal:

Denken

We stellen vragen. We leren deelnemers een mening, oordeel en inzicht vormen. We leren
ze verder te kijken dan alleen theorie. Zowel tijdens de lessen, maar vooral ook daarbuiten.
We geven nieuwe inzichten mee die aan het denken zetten en waardoor deelnemers in
staat zijn om anderen aan het denken te zetten.

Over NIVE Opleidingen



Doen

Doen staat in ons onderwijs voor actief aan de slag gaan en kennis direct toepassen in de
praktijk. Leren door (praktijkopdrachten) te doen. Wij geloven in de oefenen, de kracht van
de herhaling en fouten maken.

Delen

NIVE Opleidingen besteedt veel tijd aan samen-werken en samen-delen. Een persoonlijke
benadering waarbij kennis, ideeën, inspiratie en ervaringen delen centraal staat. Delen is
vermenigvuldigen. Wij stellen dit centraal in onze manier van leren omdat dit in je praktijk
dé manier is om verder te komen.

Wat kun je verwachten in onze opleidingen en cursussen?

· Vakinhoudelijk goede docenten met veel praktijkervaring.

· Theorie verweven met de praktische toepassing.

· Het ontwikkelen van een helicopterview.

· Zelf aan de slag met cases en werkopdrachten.

· In breng van eigen praktijkvoorbeelden.

· Intervisie; deelnemers leren van en met elkaar.

· Directe praktische toepasbaarheid van de verworven kennis.



Bezoekadres

Buitenplaats de Heiligenberg
Heiligenbergerweg 5
3833 AC Leusden

Postadres
Postbus 48
3830 AA Leusden

T: 033 – 422 99 00
E: info@niveopleidingen.nl
www.niveopleidingen.nl

NIVE Opleidingen is goed bereikbaar, zowel per auto als met het openbaar vervoer.

Contactgegevens


