
Kosten

De training kost  € 1295,- per persoon, 

exclusief BTW. Hierin zijn inbegrepen:

• uitgebreide reader met aanvullende tips, 

voorbeelden en artikelen

• een starterskoffer met alle benodigde 

materiaal voor je eigen workshop

• review van je eerste 2 workshop-scripts 

door de trainer, en persoonlijke 

ondersteuning via telefoon of mail.

Een in-company training is ook mogelijk. 

Bel of mail ons voor meer informatie.

Simply Take Off Academy

Wij bieden een breed scala aan  

trainingen gericht op effectief 

veranderen en verbeteren. Onze 

doelgroep bestaat zowel uit (staf-) 

medewerkers als managers die willen 

werken aan hun eigen vaardigheden, 

én  die van hun werkomgeving.

Onze trainers zijn gekwalificeerde en 

door de wol geverfde  adviseurs en 

verander-experts. Doeners die hun 

vak beheersen en als geen ander  de 

theorie met de praktijk verbinden. 

Trainingsaanbod

Basistraining Faciliteren

Grip op Operatie®

Introductie Lean Six Sigma

Yellow Belt LSS in Services

Green Belt LSS in Services 

IIBLC™ Green Belt in Lean

IIBLC™ Black Belt in Lean

OBM - Organizational Behavior

Management

Informatie & inschrijven

Neem contact op met onze trainer:

Ben van Wamel, 06-19707020

Of  mail of bel Simply Take Off:

academy@simplytakeoff.nl

06-18889245 (Wilfred Juffermans)

Zelf en zonder omwegen je internationaal erkende Green Belt certificering halen
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Zelfstudie-training “IIBLCTM Green Belt in Lean”

Inhoud van de training

De training bestaat uit 9 modules:

1. algemene introductie

2. value

3. valuestream

4. flow creëren

5. pull creëren

6. streven naar perfectie

7. project management

8. aanvullende technieken

9. veranderen en borgen

Kosten

De zelfstudie-training kost  € 475,- exclusief 

BTW. Hierin zijn inbegrepen:

• map met zelfstudie-materiaal inclusief 

book of knowledge, oefenvragen, etc.

• toegang tot de digitale versies, zodat je 

ook kunt studeren met laptop of tablet

• hulp op afstand van de trainer

• klassikale examentraining van 3 uur

De training is zowel in het Nederlands als in 

het Engels beschikbaar.

Het examen bij ATIM/IIBLC is in het Engels.

Heb je ervaring met Lean op Green Belt niveau en wil je een internationaal erkende Green Belt certificering? 

Dat kan snel en effectief door middel van de zelfstudie-training  IIBLCTM Green Belt in Lean. 

De training bereidt je voor op het certificeringsexamen door het International Independent Board for Lean

Certification, kortweg IIBLCTM. IIBLC is gespecialiseerd in Lean certificeringen en examen doen is mogelijk in 

een groot aantal landen binnen en buiten Europa, waaronder ook Nederland.

Bij deze zelfstudie is gratis hulp op afstand inbegrepen. Kom je er even niet uit of heb je een vraag? De docent 

helpt je snel verder. Het rendement van deze training is hoog: Zo’n 95% van onze cursisten slaagt in 1 keer.

De training is volledig afgestemd op de eisen die het IIBLC heeft 

vastgelegd in haar Book of Knowledge. Niet meer, maar zeker ook 

niet minder. In duidelijke taal worden alle relevante begrippen en 

tools toegelicht en waar nodig voorzien van voorbeelden. 

Een uitgebreide set aan oefenvragen en antwoorden met 

toelichting helpen je om zelf te toetsen of je klaar bent voor het 

examen. 

Voor wie is de training bedoeld?

De training is bedoeld voor iedereen met 

praktische Lean-ervaring of een praktijk-

certificaat Lean / Six Sigma. De training 

verbreedt je theoretische Lean-basis op Green 

Belt niveau. Na certificering mag je jezelf  

CGBL® Certified Green Belt in Lean noemen. 

IIBLC werkt geheel onafhankelijk. Het examen 

en de certificering zijn dus niet inbegrepen in 

deze training. Meer informatie over het 

examen vind je op de website van ATIM, de 

partner van IIBLC  in Nederland:  www.atim.nl
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