
GREEN BELT TRAINING
Aan de slag met verbeterprojecten binnen jouw 

organisatie. In 7 dagen internationaal gecertificeerd 

Green Belt in Lean (IIBLC®).



DE TRAINING
De Green Belt training is helemaal ingericht om jou alle kennis en kunde bij te brengen zodat 

je direct aan de slag kunt binnen jouw organisatie met verbeterprojecten. De training bestaat 

uit een combinatie tussen theorie en praktijk. Elke trainingsdag omvat ‘beleven van Lean’ 

door games en simulaties gebruik makend van voorbeelden uit de praktijk. Er is een online 

leeromgeving beschikbaar waarbij direct en tussentijds oefenen middels een app op een 

smartphone of tablet mogelijk is. In 7 dagen ben je internationaal gecertificeerd Green Belt in 

Lean (IIBLC®). Gedurende de training behaal je concrete resultaten voor jouw organisatie. Na 

de training kun je direct aan de slag als Green Belt in Lean.

VOOR WIE?
De ideale training voor u: deze training is geschikt 

voor eenieder die plezier heeft in het verbeteren van 

zijn of haar organisatie. Of het nu gaat om de laagste 

of hoogste bediende binnen een organisatie; in een 

productie omgeving of in services opereert; dat maakt 

niet uit. “Willen = kunnen” en Masters In Lean gaat de 

cursist daarmee helpen. De gehele opleiding wordt 

gegeven in het Nederlands (inclusief de sheets). Als 

vooropleiding wordt een HBO werk- en denkniveau 

aanbevolen.

WAT GA JE BEREIKEN?
• De basis van de Lean methode te begrijpen en toe 

te passen

• Verborgen verspillingen te herkennen in jouw 

eigen werkomgeving en in die van jouw klant

• Inzicht te hebben in jouw persoonlijke effectiviteit

• Technieken toe te passen om anderen te kunnen 

overtuigen

• Als Lean expert kun je aan de slag om jouw 

organisatie te begeleiden en te verbeteren met 

behulp van Lean



PROGRAMMA 
VAN 7 DAGEN

1
INTRODUCTIE LEAN
De klant staat centraal. Er wordt uitgebreid 

stilgestaan bij de Lean verspillingen en 

principes zoals Flow en Pull.

WAARDESTROOMANALYSE
Waardestroomanalyse is een zeer 

krachtige Lean tool die jou anders naar 

jouw organisatie leert kijken.

LEAN PRINCIPES
Je leert steeds meer te denken in 

processen. Wie is mijn klant? Wat is 

zijn vraag? Hoe creëer ik een sneller 

en stabieler proces en laat ik mijn 

klanttevredenheid stijgen?

STREVEN NAAR PERFECTIE
Lean als verbeterfilosofie: strategy 

deployment, zelflerende organisatie, 

continuous improvement  

en probleemoplossend vermogen.

CHANGE MANAGEMENT EN 
BORGING
Van Lean project naar Lean organisatie: 

change management en borging zorgen 

ervoor dat jouw verandering ‘beklijft’.

PROEFEXAMEN 
Oefenen, oefenen, oefenen.

EXAMEN IIBLC 
De wedstrijd met jouw internationale IIBLC 

certificering Green Belt als prijs.
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Om het maximale uit de opleiding te halen, raden 

we sterk aan om gebruik te maken van coaching 

door een van onze (Master) Black Belts. Op deze 

manier kan de opleiding nog beter toegepast 

worden, waardoor je er meer van leert. Wij zijn ervan 

overtuigd dat de theorie van Lean pas goed beklijft 

als je deze ook echt toepast en daarom bieden wij 

de mogelijkheid van coaching aan. Uit eigen ervaring 

raden wij een minimum van 1,5 - 2 dagen coaching 

aan per project, de kosten hiervoor zijn € 1.200,- 

(excl. BTW) per dag.

CERTIFICERING
Masters in Lean werkt met de IIBLC certificering. Dit 

staat voor International Independent Board For Lean 

Certification. Dit is een onafhankelijke Europese 

standaard die in meer dan 15 Europese landen 

geldig is en daarmee uniformiteit in gehanteerde 

terminologie en filosofie garandeert. Bij internationale 

certificering gebruiken wij IIBLC. Vind meer informatie 

op www.iiblc.org.

LOCATIE
De trainingen vinden plaats in Utrecht, incompany 

trainingen doen we op locatie. Het examen wordt 

afgenomen in Nieuwegein, bij voldoende deelnemers 

kan dit ook in Zwolle of Den Bosch.

INVESTERING
Per cursist is de prijs € 2895,- (excl. BTW). Vanaf een 

2de deelnemer van hetzelfde bedrijf is er een korting 

van 10% voor iedere volgende deelnemer.

AANMELDEN
www.mastersinlean.nl/greenbelt

COACHING MET IMPACT



WIJ VERBETEREN 
PRESTATIES OP 
DE WERKVLOER
Masters In Lean is een bedrijfskundig verbeterbureau 

gespecialiseerd in het verbeteren van prestaties 

op de werkvloer, gedreven door data. Wij helpen 

organisaties ontwikkelen naar een lerende 

organisatie op basis van het Lean gedachtegoed.

Vanuit onze jarenlange ervaring en met scherp 

analytisch inzicht doorgronden wij elk probleem.  

We komen met kwalitatief hoogwaardige oplossingen 

en trainen bedrijven dit zelf te onderhouden. Zo 

maken wij het werk leuker, van werkvloer tot aan 

directietafel!
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