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Kaizen Institute Consulting Group,
verdensledende på Lean-rådgivning, tilbyr

VIRTUELL KAIZEN™
Lean Black Belt sertifisering
Med bidrag fra verdens ledende Lean-eksperter
Art Byrne

Bob Emiliani

Har snudd mer enn 30
virksomheter med Kaizentankesettet og oppnådd
formidable finansielle
effekter

Forfatter av flere enn
20 bøker rundt Lean
og anerkjent som en av
de store nytenkere
innenfor Lean og
ledelse.

Deborah Dull
Bruker Kaizen tankesettet i
en holistisk Circular
Economy-tilnærming.
Dermed godtgjør
KAIZEN™ både
virksomheten og verdens
miljøframtid.

I våre sertifiseringskurs vil du få kunnskap og ferdigheter innenfor en
helhetlig og systematisk – Kaizen™ / Lean endringsmodell:
KAIZEN™ FORRETNINGSSYSTEM
• Forstå sammenhengen mellom nøkkelfaktorer som er
avgjørende for en virksomhets suksess, og hvorfor ledende Lean
selskap leverer mer verdi til sine kunder enn konkurrentene og
dermed sikrer en strategisk fordel i markedet:
o Vekst – Hvordan sikre tosifret vekst år etter år
o Kvalitet/kostnad/leveranse – Hvordan sikre høyere
kvalitet og bedre flyt i verdiskapningen
o Motivasjon – Hvordan bygge en forbedringskultur
KAIZEN™ ENDRINGSMODELL – Internasjonal Lean Best Practice
• STRAT KAIZEN™ – Hvordan iverksette og lede en Lean-strategi i
din virksomhet
• VALUE STREAM KAIZEN™– Lær hvordan de beste
virksomhetene jobber med strategisk forbedring som gir store,
finansielle effekter
• DAILY KAIZEN™– Best practice for daglig, teambasert forbedring
• LEDERES KAIZEN™- Leders rolle i Lean satsningen. Hva må
ledere gjøre for å lykkes?
LÆR AV DE BESTE!
Gjesteforedrag av internasjonale Lean storheter (Bob Emiliani og Art
Byrne) samt eksperter på KAIZEN™ metodikken
SPESIALANVENDELSER AV LEAN
• Lean Project – Hvordan redusere ledetid og kostnader ved å
anvende Lean prinsippene i prosjekter
• Lean Innovasjon – Hvordan utvikle produkter & tjenester for
framtidens brukere
• Digital Lean – Hvordan benytte digitale hjelpemidler i den «nye
normalen»
• Lean Robotics – Målrettet bruk av robotisering for smidigere
prosesser
*) KAIZEN™ Lean Black Belt sertifisering bygger på Lean Green Belt nivå.
Mangler du Yellow Belt og Green Belt sertifisering, har vi nå et
spesialtilbud. Se siste side.
Kaizen Education Management System (KEMS): Kaizen Institute har
utviklet en profesjonell e-læringsplattform som gir deg som deltaker en
enkel tilgang til presentasjoner, videoer og øvelser.

KUNDETILFREDSHET: I evalueringer gir kursdeltakere høyere score
på de virtuelle, web-baserte kursene – sammenlignet med høye
score fra våre klasseromskurs!
Som sertifisert KAIZEN™ Lean Black Belt er du kvalifisert til å lede Lean-arbeidet på
din arbeidsplass uansett bransje eller nivå i organisasjonen.
Da Kaizen må være ledelsesdrevet oppfordrer vi sterkt ledere til å ta denne
sertifiseringen for å kunne ivareta sin rolle som forbedringskatalysator i sin
virksomhet på en god måte.
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Forelesere
Gunnar Førsund - Director Kaizen Institute Norway
Gunnar ble introdusert til Lean i GE i 2004 (utdannet Lean Six Sigma Black Belt) og har i over 15 år
veiledet både overordnet ledelse, utøvende ledelse og ansatte på KAIZEN™ og Lean i svært mange
bransjer. Han har også erfaring med Lean på strategisk styrenivå. Gunnar er den som har mest
erfaring med praktisk implementering av KAIZEN™- metodikken i Norge og Skandinavia.
Z
Arild Førsund – Seniorrådgiver Kaizen Institute Norway
Arild har gjennom sine år i Kaizen Institute spesielt bidratt til å realisere et kraftfullt, strategisk
forbedringsløp i offentlig sektor gjennom bruk av KAIZEN™- filosofien. Han har i denne
sammenheng lært opp og støttet ledere på alle nivåer i organisasjonen til å bli selvgående
forbedringsledere. Han har tidligere innehatt flere lederposisjoner i større selskaper som ansvarlig
for kvalitetsledelse og risikostyring.

John-Are Tharaldsen - Partner Kaizen Institute Norway
John-Are har gjennom hele sin karriere jobbet med forbedring, endring og lederutvikling i
kommuner, fylker, etater og departementer. Gjennom kurs og consulting har han veiledet flere
tusen ansatte og har bidratt sterkt til å skape merverdier for samfunnet i norsk offentlig sektor.
John-Are er leder for KAIZEN™ Lean Akademiet Northern Europe og underviser ved Høyskolen
Kristiania.

Tore Rustan – Lean leder, Sykehuspartner
Tore er Lean leder i Sykehuspartner. Han er tidligere leder for Shared Services i DNB, hvor han
gjennomførte Lean-transformasjoner i stadig nye enheter, med markante forbedringer på alle
sentrale resultatområder. Han har særlig kompetanse innen VALUE STREAM KAIZEN™– og ledet,
som partner i Kaizen Institute Norway, kunder til betydelige resultatforbedringer på svært kort
tid.

Maria Lønnemo – Coach, Kaizen Change Mgt.
Maria er KAIZEN™ Lean Black Belt sertifisert og coacher ledere over tid på alle virksomhetsnivåer.
Maria har allsidig bakgrunn blant annet som skuespiller. Hennes pedagogiske tilnærming er
moderne og uortodoks, og deltakerne blir tatt med på en reise som setter spor.

Mattias Sohl – Lean ansvarlig i Franzefoss
Mattias er en av de mest erfarne Lean-lederne i Norge og har jobbet med Lean i 16 år både som
leder og Lean Manager, senest i Stena Recycling og nå Franzefoss. Han har lært opp mer enn 200
ledere og ansatte i Lean Og KAIZEN™ metodikk – der raske forbedringssprinter har vært svært
sentrale.

Morten Brenden – Direktør strategi og virksomhetsstyring, Politihøgskolen
Regnes av mange for å være blant landets fremste og mest erfarne Lean ledere. Morten har
oppnådd oppsiktsvekkende resultater med sin Lean satsing i Skatteetaten gjennom 10 år og hans
avdeling forbedret seg med 15% hver år. Han er nå direktør for strategi- og virksomhetsstyring
ved Politihøyskolen. Han lanserte Lean-boken «Mer for mindre» som er blitt meget populær på
kort tid.
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Improving the World with
Everyone,
Everywhere, Every Day –
The KAIZEN™ Way
KAIZEN™ means “Change for the better”

Kaizen Institute Consulting Group (KICG) ble grunnlagt i 1985 av Masaaki Imai, forfatteren av bestselgeren
«Gemba Kaizen». Imai jobbet tett sammen med Taiichi Ohno, grunnleggeren av Toyota Production System
(Lean’s «far») over en lengre periode. KICG har hatt en voldsom vekst og er tilstede i over 60 land. En rekke
ledende internasjonale konsern som BMW, Shell, Amazon, Volkswagen, Siemens, Coca Cola, Zara og Toyota har
hatt stor suksess med Kaizen.
Vår tilnærming til Lean/KAIZEN™ er helhetlig og strategisk, og vår misjon er å spre Kaizen - kontinuerlig
forbedring - verden over.
I Kaizen Institute gjør vi dette bl.a. gjennom vår unike KAIZEN™ Lean Black Belt sertifisering. Vi tilbyr vår
kunnskap og innsikt i strategi og metoder som verdens mest fremgangsrike selskaper bruker - til å skaffe seg et
strategisk fortrinn og for å levere mer verdi til sine kunder over tid, slik at de vinner i markedet.

Spesialtilbud frem til 10.10.20
VIRTUELL KAIZEN™ Lean Black Belt sertifisering
Webinarer: 20. okt, 22. okt, 27. okt, 29. okt, 3. nov, 5. nov, 10.nov, 12.nov – Alle dager: kl 09 – 1130
Kurspris kr. 39.900 + sertifisering kr. 3.000.
Lean Black Belt sertifisering forutsetter gjennomført sertifisering for Lean Yellow + Green Belt nivå. Mangler du en eller begge
sertifisering(er), så har vi nå også følgende spesialtilbud:
KAIZEN™ Lean Green (13. okt, 15. okt, 16. okt – alle dager: kl 0900 – 1200) + Black Belt sertifisering:
HALV PRIS på Green Belt kurs ved samtidig påmelding til KAIZEN™ Black Belt sertifisering.
Totalpris: 43.300 + sertifiseringer kr 4.500
KAIZEN™ Lean Yellow (12. okt, 14. okt, 19. okt, 21. okt, kl 0900 – 1130) + Green (13. okt, 15. okt, 16. okt, kl 09 – 1200)
+ Black Belt sertifisering:
GRATIS Lean Yellow Belt kurs ved samtidig påmelding til KAIZEN™ Lean Green Belt og Black Belt sertifisering.
Totalpris: 46.700 + sertifiseringer kr. 6.000

Påmelding
http://www.lean.no/ eller jtharaldsen@kaizen.com
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