Certificering Lean Green
Belt (Lean Management)
ProjectsOne verzorgt verschillende certificeringsprogramma’s. Zo’n certificaat is de kroon op jouw opleiding. Ook
is het een schriftelijk bewijs dat je verbeterprojecten succesvol – en met gebruik van de juiste methoden – hebt
weten af te ronden. Daarnaast bewijst het dat je over de juiste coachingsvaardigheden beschikt. Alle
programma’s staan onder toezicht van Dr. Ir. Frank van der Meulen, Assistent Professor aan de TU Delft.

Certificering Lean Green Belt
Het ProjectsOne Lean certificaat wordt toegekend indien:
● Er een Lean Green Belt training is gevolgd van voldoende breedte en diepgang
● Het schriftelijk (theoretische) examen met goed gevolg is afgerond.
● Twee Lean projecten zijn volbracht waarbij:
o de methode correct is toegepast
o de baten (ter waarde van tenminste 50k euro per jaar besparing per project) voor voldoende
zijn afgetekend door een controller
Het voltooien van de opleiding en slagen voor het examen zijn natuurlijk 2 belangrijke mijlpalen op weg naar het
uiteindelijk doel: Certificeren!

Projecten
Deelnemers dienen twee werkboeken in van een succesvol Lean project. Een Master Black Belt beoordeelt of het
project correct is aangepakt. De deelnemer ontvangt feedback. Indien nodig wordt de deelnemer gevraagd het
werkboek mondeling toe te lichten.

Wat kost Certificering?
De beoordeling van projecten kost €450,- 1 examen is inbegrepen bij de training. Een herexamen kost
€200,- Het examen vindt plaats op het kantoor van ProjectsOne met goede voorzieningen zoals koffie/thee en
een (koud) lunchbuffet

Zo betaalt u
De factuur dient bij de start van het traject te worden voldaan.

Erkend trainings- en adviesbureau
ProjectsOne is al geruime tijd het toonaangevende trainings- en adviesbureau op het gebied van
procesverbetering. Onze kennis en ervaring zetten we om in blijvend resultaat en kwaliteit, wat leidt tot onder
meer de CEDEO-erkenning.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven op onze website of via telefoonnummer 085- 2012161
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€ 450 p.p. exclusief
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Voor aanvang

U ontvangt
een Lean Green Belt Certificaat

Leveringsvoorwaarden
http://www.projectsone.nl/algemene-voorwaarden

ProjectsOne. Flexibel verbeteren en versterken.
ProjectsOne bestaat al geruime tijd uit enthousiaste, ervaren professionals met uitgebreide kennis van het verbeteren van processen.
We geven trainingen, doen coaching trajecten en begeleiden implementaties. We kiezen altijd voor een open en directe benadering.
Wij leveren meetbare uitkomsten in kwaliteit, euro’s, klant- en personeelstevredenheid. Zo bieden we u precies
de flexibele ondersteuning die u kunt gebruiken om uw organisatie naar een hoger niveau te tillen.

De opleidingen voor Lean en Six Sigma zijn onderdeel van het gezamenlijke trainingsaanbod van ProjectsOne en Schouten en Nelissen. Als er één organisatie bekend
is met zowel theorie als praktijk van Lean Six Sigmatrajecten dan is het wel ProjectsOne. Door de bijzondere samenwerking met Schouten en Nelissen komt er ook nog
eens expertise op het gebied van changemanagement en leiderschapstrainingen bij. En heeft u het beste van twee werelden. De t rainers van zowel ProjectsOne als
Schouten en Nelissen zijn zeer ervaren en voeren zelf ook implementatietrajecten uit. Dit maakt onze training zeer praktisch. Zodat u na afloop alles in huis heeft om
echt een verschil te maken in uw organisatie.

