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Certificering Six Sigma Black Belt
ProjectsOne verzorgt verschillende certificeringsprogramma’s. Zo’n certificaat is de kroon op uw opleiding. Ook is het
een schriftelijk bewijs dat u verbeterprojecten succesvol – en met gebruik van de juiste methoden – hebt weten af te
ronden. Daarnaast bewijst het dat u over de juiste coachingsvaardigheden beschikt. Alle programma’s staan onder
toezicht van Dr. Ir. Frank van der Meulen, Assistent Professor aan de TU Delft.
Het voltooien van de opleiding en slagen voor het examen zijn natuurlijk 2 belangrijke mijlpalen op weg naar het
uiteindelijk doel: Certificeren!
Het ProjectsOne Six Sigma certificaat wordt aan de Black Belt toegekend indien:

Er een Six Sigma Black Belt training is gevolgd van voldoende breedte en diepgang;

Het schriftelijk (theoretische) examen met goed gevolg is afgerond.

Twee keer een Six Sigma Black Belt projecten zijn volbracht waarbij:
o de methode correct is toegepast
o aantoonbare verandering
o de baten (tenminste 100k euro per jaar besparing per project) voor voldoende zijn afgetekend door de
champion en controller

Er tenminste 4 Green Belt projecten door de Black Belt succesvol zijn ondersteund en begeleidt;

De gevolgde training(en) en inhoudelijke componenten van de projecten worden getoetst door ProjectsOne.

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

Wat kost Certificering?
Voor het beoordelen van de projecten betaalt u € 450,- (exclusief BTW).

Zo betaalt u
De factuur dient voor het inleveren van het 1e project te worden voldaan.

Erkend trainings- en adviesbureau
ProjectsOne is al geruime tijd hét toonaangevende trainings- en adviesbureau op het gebied van procesverbetering.
De trainingen van ProjectsOne staan onder toezicht van Associate Professor Frank van der Meulen van de TU Delft.
De ProjectsOne certificering staat als uitstekend bekend, door het niveau van de opleidingen en examens en de
gedegen beoordeling van de projecten.
Daarnaast is ProjectsOne een CEDEO geaccrediteerde opleider. Tijdens het CEDEO-Klanttevredenheidsonderzoek is
door CEDEO vastgesteld dat 100% van onze klanten ‘tevreden tot zeer tevreden’ is en dat is wederom hoger dan de
vorige onderzoeken. Tevens is ProjectsOne lid van de vakvereniging Lean Six Sigma Nederland en geregistreerd bij
CRKBO.
Hiermee is ProjectsOne een door diverse organisaties geaccrediteerde aanbieder van Lean Six Sigma opleidingen.
Het behalen van een Lean Six Sigma examen of certificaat via ProjectsOne garandeert u dat de opleidingen voldoen
aan de hoogst haalbare wereldwijde normen op het gebied van Lean Six Sigma opleidingen.

Aanmelden
U kunt zich voor certificering inschrijven op onze website of via telefoonnummer 085- 2012161.
Weet u niet precies of en hoeveel ondersteuning u nodig heeft? Onze adviseurs helpen u graag verder. Bel voor een
kosteloos adviesgesprek 085-2012161 of stuur een mail naar info@projectsone.nl.

Veel gestelde vragen
Aantal deelnemers?

Kosten?

Betaling?

Certificaat?

Persoonlijk

€ 450 p.p. excl. BTW.

Voor inleveren van het
eerste project.

U ontvangt een Six Sigma
Black 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
en planningsvraagstukken.
We geven trainingen, doen coachingstrajecten 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.

