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HET CREËREN VAN EEN
CULTUUR VAN CONTINU
VERBETEREN



John Shook

GO AVANS LEAN
GREEN BELT

GO Avans Lean Green Belt is ont wik keld
in sa men wer king met Avans Ho ge ‐
school. Met de GO Avans Lean Green
Belt op lei ding van GO Company werk je
zo wel aan je per soon lij ke ont wik ke ling
als aan de doel stel lin gen van je or ga ni ‐
sa tie. 
In 5 klas si ka le trai nings da gen plus (on li ‐
ne) zelf stu die krijg je zowel theoretische
bagage als praktijkervaring. Je voert di ‐
rect de eerste succesvolle
procesverbetering door in jouw ei gen
organisatie. Ook voe ren we een ge ‐
sprek met je op dracht ge ver / lei ding ge ‐
ven de om te zor gen voor op ti maal
draag vlak en een scher pe op dracht for ‐
mu le ring. Al les om je zo goed mo ge lijk
van start te la ten gaan. 

ONZE AANPAK?

BOEK METEEN JE EERSTE
RESULTATEN

We bieden naast de theoretische
kennis altijd een praktijkcasus aan. 
Je brengt in overleg met je
leidinggevende een casus in uit je
eigen organisatie. 
We pakken de praktijkcasus aan
volgens de Lean Kaizen-methode.
Je voert de eerste structurele
procesverbeteringen door binnen
jouw organisatie.

Wij geloven erin dat je het best en snelst
leert als je de kennis die je opdoet ook
meteen toepast in de praktijk. Dat heeft
als bijkomend voordeel dat jij je
organisatie er ook direct beter van maakt.
Jij blij, je werkgever blij. 
Hoe zorgen we daarvoor?

Na je exa men ben je officieel LCS-gecertificeerd
Je ver dient 30 stu die pun ten (EC), in te wis se len bij
Avans Aca de mie voor Deel tijd
Je krijgt kor ting op de an de re Lean-op lei din gen van
GO Company
Pro fi teer van de ken nis en het net werk van Avans Ho ‐
ge school
Les in hart je Til burg (Plan-t, naast het NS sta ti on)

Je krijgt zelfkennis van je eigen ontwikkeling als
continu verbeteraar.
Je leert de juiste theorie over Lean en de belangrijkste
Lean-instrumenten.
Je leert je kennis toe te passen met een
praktijkopdracht en simulatie-oefeningen.
Je lost obstakels in jouw organisatie op bij de bron en
borgt je verbeteringen structureel.
Je krijgt beter inzicht in de verspillingen binnen
bedrijfsprocessen en leert hoe je die optimaliseert.

Je ontwikkelt vaardigheden die nodig zijn om je
organisatie te ondersteunen bij het succesvol
invoeren van Lean. 
Je leert workshops te faciliteren en je oefent met
beïnvloedingsstijlen en coaching. 
 Je leert hoe je kort cyclisch (iedere dag)
resultaatgericht werkt.

In 5 actieve dagen volg je de praktijkgerichte  GO Avans
Lean Green Belt opleiding, waarin je zowel je kennis van
Lean en je vaardigheden  in het werken met Lean-
methodieken met grote sprongen verbetert:

Een ech te win-win-win-win-si tu a tie!

 
KENNIS

VAARDIGHEDEN

WAT LEER JE IN DE LEAN GREEN
BELT OPLEIDING?



"Lean is a way of
thinking, not a list of
things to do"
Shigeo Shingo 

DUUR EN INVESTERING VAN
DE TRAINING
GO Avans Lean Green Belt-kosten kun je beter een investering
noemen. Je verdient ze namelijk snel terug met de winst die je
behaalt uit betere bedrijfsprocessen.  De GO Avans Lean
Green Belt-opleiding bestaat uit een intakegesprek, online
zelfstudie en 5 klassikale dagen en kost € 2.900,- p.p.. Dit
bedrag is inclusief:
- Studiemateriaal
- Lean tools en sjablonen
- Het officiële LCS Lean Green Belt-certificaat
- Intake, begeleiding en beoordeling van je praktijkopdracht
- Lunch en drankjes tijdens de trainingsdagen

DOORGROEIEN NAAR
LEAN BLACK BELT?
Het is verstandig om na het behalen van je Lean Green
Belt certificaat vooral "vlieguren" te maken in de praktijk.
Op die manier leer je het meest effectief en ontwikkel je
je vaardigheden het snelst. Ben je dan nog steeds
enthousiast (of nóg enthousiaster) en wil je je verder
verdiepen, dan verwelkomen we je graag bij onze
aansluitende 6-daagse Black Belt training.

Voor iedereen die verbeterprojecten
wil leiden en aan de slag wil met het
optimaliseren van processen, het
oplossen van problemen, het
verbeteren van resultaten of het
verhogen van de klanttevredenheid.
Belangrijk is dat je ook bereid bent om
dat vooral in samenwerking met
anderen te doen.

VOOR WIE IS DE LEAN
GREEN BELT?

GO AVANS LEAN
GREEN BELT

Heb je interesse in een GO Avans Lean Green
Belt training? Kijk dan voor actuele
trainingsdagen op: www.gocompany.nl 

Of neem contact op via:
E. opleidingen@gocompany.nl
T. 088-2042500

MEER WETEN? 

Geslaagd voor het examen? Dan ben je
officieel LCS-gecertificeerd en heb je een
certificaat in handen dat internationaal
erkend wordt. Het LCS-diploma Level 1c
wordt uitgegeven door het Lean
Competency System (LCS), ontstaan vanuit
de University of Cardiff.

LEAN GREEN BELT EXAMEN
& CERTIFICAAT
Het Lean Green Belt-examen en een praktijkopdracht
zijn de sleutels tot je certificaat. In het examen
beantwoord je vragen over de theorie die je hebt
geleerd. In de praktijkopdracht laat je zien dat je Lean
kunt toepassen.

LIEVER IN-COMPANY?
Heb je interesse in een GO Avans Lean
Green Belt training voor een groep
medewerkers binnen jouw organisatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op
voor een gerichte offerte via:

E. opleidingen@gocompany.nl
T. 088-2042500


