
Teamleiderjaarprogramma

Word de beste teamleider die jij je medewerkers gunt!



Het jaarprogramma in een notendop

 Jaarprogramma speciaal voor team- afdelingsleiders in de maak- , 
procesindustrie en logistiek.

 Eerste jaar 4 blokken van elk 11 modules
 Een combinatie van Lean, Six Sigma, TPM en Leiderschap

 Tweede jaar verdiepingsjaar om een echte specialist te worden. Ga 
een halfjaar de diepte in op gebied van Lean, Six Sigma, TPM en of 
Leiderschap!

 Uiteindelijk meer dan Green Belt waardig!

 Alles in je eigen tempo, online en eventueel met begeleiding online 
of op locatie!



Alle blokken in één makkelijk overzicht



Alle modules voorzien van video content



Alle video’s uitgewerkt in makkelijk leesbare tekst



Praktijkopdrachten per module



Leeromgeving ook als app beschikbaar



Opbouw teamleiderjaarprogramma

Start

Eerste jaar

Het eerste jaar staat in het teken van bouwen. We gaan met jou je afdeling, 
verbouwen en opbouwen. We gaan samen aan de tekentafel zitten, hoe wil 
je dat je afdeling er uitziet, hoe wil je dat de sfeer is? Daarna gaan we een 
aantal fundamentele zaken organiseren, zoals communicatie, actielijsten en 
de basis aanpak van verbeteren; Kaizen. Vervolgens gaan we aan de slag 
met een aantal basis verbeter- en analysetechnieken. Als laatste gaan we 
richting kiezen, hoe ga je vervolg geven aan je jaarprogramma, welke 
richting ga je dan op? Wat gaat je helpen? Lean, Six Sigma, TPM of 
Leiderschap?



Opbouw teamleiderjaarprogramma

Na het eerste jaar kun je kiezen om je te specialiseren in één van de thema’s van 
continu verbeteren. Lean, Six Sigma of TPM. Je kunt ze ook allemaal volgen, maar 
helaas niet tegelijkertijd. De volgorde van de thema’s kan je wel zelf bepalen. 

Lean Six Sigma TPM Leiderschap



Opbouw teamleiderjaarprogramma

Start

Eerste jaar

Tweede jaar – Verdiepingsjaar
Lean Six Sigma TPM Leiderschap



Onderwerpen per blok

In elk blok zitten nieuwe onderwerpen, maar soms pakken we ook terug op 
onderwerpen om te zorgen dat de kennis en kunde ook echt beklijft. Per module 
hebben we vaak twee onderwerpen. Dit omdat we naast de verbetertechniek ook 
kijken naar de mogelijke weerstand op je afdeling bij toepassing van de techniek. 
Hierdoor zitten er in het eerste jaar al meer dan 50 onderwerpen. Ga je door naar het 
tweede jaar, dan komen daar nog eens per blok ongeveer 20 onderwerpen bij.
Doorloop je alle blokken? Dan kom je dus op meer dan 130 onderwerpen!

Op de volgende pagina zie je een overzicht van alle onderwerpen.  



Onderwerpen per blok



Word de beste teamleider die je je medewerkers gunt!

Start vandaag met het meest uitgebreide opleidingsprogramma voor teamleiders!
Dan gaan we er samen voor zorgen dat dit voor jou en je medewerkers een jaar wordt 

om nooit meer te vergeten!

Team KSL 



Meer weten of aanmelden?
Ga naar https://ksl-solutions.nl/teamleider-

jaarprogramma/ of scan de QR-code


