
 

 
interactief leren op het hoogste niveau 

 
 

 

   

 pagina 1 

 

Informatiepakket Lean Six Sigma GreenBelt Zelfstudie 
 

 

Lean Six Sigma GreenBelt worden op het internationaal erkende niveau van het IIBLC®? Met 

onze Lean Six Sigma GreenBelt zelfstudie van leer je op interactieve wijze de methoden en 

technieken om problemen in processen op te sporen, te analyseren en te verminderen. En 

natuurlijk ook hoe je deze verbeteringen doorvoert met de medewerkers in jouw organisatie. 

Deze zelfstudie is interactief omdat de theorie met tientallen opdrachten wordt afgewisseld. 

Zo ben je actief aan de slag met alles wat je leert en vertaal je de theorie voortdurend naar je 

eigen praktijk. De opbouw van de zelfstudie is gelijk aan de stappen die noodzakelijk zijn bij 

het verbeteren van processen. Je leert hierdoor de juiste tools en technieken op het juiste 

moment toe te passen. 

 

Het resultaat van deze zelfstudie 

Na deze zelfstudie begrijp je wat veranderingen met medewerkers en de organisatie doen en 

ben je in staat de eigen werkzaamheden (continu) te verbeteren. Ook weet je de verschillende 

tools en technieken toe te passen. Na de zelfstudie ben je in staat om zelfstandig een Lean Six 

Sigma project te starten en tot een aantoonbaar succesvol einde te brengen.  

Na deze zelfstudie begrijpt de deelnemer de impact van veranderingen op medewerker en 

organisatie en ontdekt hij/zij de voordelen om de eigen werkzaamheden (steeds verder) te 

verbeteren. 

 

Doelgroep 

De GreenBelt zelfstudie is bedoeld voor leidinggevenden, projectleiders en consultants die 

een voortrekkersrol hebben of krijgen in Lean Six Sigma verbeterprojecten. Ook is deze 

opleiding geschikt als je te maken krijgt met verbeterprojecten en daar een rol in (wilt) spelen. 

De studievariant ‘zelfstudie’ is uitermate geschikt als je in eigen tijd en tempo de opleiding wilt 

volgen en in staat bent daar de discipline voor op te brengen. 

Om aan deze opleiding mee te doen heb je geen specifieke vooropleiding nodig. 
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Opleidingsduur, -tijden en -locatie 

Je doet deze zelfstudie in eigen tijd, op eigen tempo en in een zelf verkozen omgeving. De 

ervaring leert dat de studiebelasting tussen de 80 en 100 uur bedraagt. 

 

De Lean Praktijk: breng de theorie in de praktijk! 

Vind je het waardevol niet alleen ‘op papier’ met Lean Six Sigma bezig te zijn, maar ook in de 

praktijk? Lean Six Sigma Zelfstudie BV biedt jou de unieke mogelijkheid mee te doen met de 

Lean Praktijkdag. 

Gedurende deze dag krijg je een rol in een niet van echt te onderscheiden Lean Management 

simulatiegame om de opgedane kennis uit de zelfstudie in toe te passen. In deze fictieve 

procesomgeving leer je samen met de andere deelnemers, in vijf ronden, hoe je effectief 

ingrijpende verbeteringen kan doorvoeren, door een goede analyse van het proces te maken. 

En dat het werken en verbeteren volgens de Lean Six Sigma methode uitermate succesvol en 

voor medewerkers plezierig kan zijn. Zowel in dienstverlenende en administratieve processen, 

als in de productie en logistieke omgeving. 

Het als groep deelnemers actief bezig zijn om het proces binnen deze simulatiegame te 

verbeteren, geeft bovendien inzicht in de kracht en noodzaak van teamwork bij ingrijpende 

veranderingen! 

Deelname aan de Lean Praktijkdag bedraagt normaal € 225,00 (excl. btw). Heb je echter de 

GreenBelt zelfstudie bij ons afgenomen, dan bedraagt jouw investering € 125,00 (excl. btw). 

Bij je inschrijving voor de GreenBelt zelfstudie kan je gelijk de locatie en de gewenste datum 

voor de Lean Praktijkdag aangeven. 

 

Het opleidingsmateriaal 

Nadat je de GreenBelt zelfstudie hebt betaald, gaan wij direct over tot het verzenden van alle 

benodigde materialen. Zo kan je snel aan de slag met deze opleiding.  
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Jouw investering 

Deze opleiding betaalt zichzelf terug! Zodra jij na deze opleiding beter in staat bent de 

verbeteringen in je werk door te voeren en processen te optimaliseren, keert het tij. Je betaalt 

voor deze zelfstudie € 995,00 (excl. btw) per deelnemer. 

Wil je graag de GreenBelt zelfstudie combineren met deelname aan De Lean Praktijkdag, dan 

bedraagt de totale investering € 1.120,00 (excl. btw) per deelnemer. 

Doe je met meer deelnemers van hetzelfde bedrijf mee aan deze zelfstudie? Dan ontvangen 

jullie een collegiale korting van 15% over de totale opleidingsprijs. 

 

Er is nogal wat in deze prijs inbegrepen: 

✓ Het Nederlandstalige theorieboek. Een unieke uitgave vol voorbeelden en ook later 

uitermate geschikt als voorbereiding op het examen of als naslagwerk 

✓ Het Nederlandstalige opdrachtenboek met tientallen vragen en opdrachten 

✓ Een syllabus met een uiteenzetting van workshoptechnieken 

✓ Referencecards 

✓ Gratis proefexamens, zowel in Nederlands als in Engels 

✓ Gratis deelname aan de examenvoorbereiding 

✓ Eventuele deelname aan de Lean Praktijkdag 

✓ Twee uur coaching via de telefonische helpdesk* 

 
* Telefonische Helpdesk 

Tijdens de GreenBelt zelfstudie heb je de mogelijkheid om van een van onze 

gecertificeerde Lean Six Sigma (Master) BlackBelts ondersteuning te krijgen voor al je 

inhoudelijke vragen. Deze ondersteuning is voor in totaal twee uur en zal een minimale 

tijdsduur hebben van tien minuten per telefonisch contactmoment. 

De telefonische helpdesk wordt bemand door gecertificeerde Lean Six Sigma (Master) 

BlackBelts. Zij kennen het vak uit de boeken én uit de praktijk. Onze (Master) BlackBelts 

beschikken tot op het hoogste niveau over de juiste inhoudelijke kennis ten aanzien van 

Lean Six Sigma en de relevante veranderkundige thema’s. Daarnaast beschikken zij over 

de vaardigheid om je vragen op een correcte, heldere wijze te beantwoorden. 
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Lean Six Sigma GreenBelt certificering 

Je wordt conform de eisen van het IIBLC® (International Independent Board for Lean 

Certification) opgeleid tot het internationaal erkende certificeringsniveau van een Lean Six 

Sigma GreenBelt. 

Je kan ervoor kiezen op te gaan voor het Lean Six Sigma GreenBelt Certificaat. Deze haal je 

door het succesvol afronden van het (Nederlands- of Engelstalig) theorie examen. 

1. Het Nederlandstalig GreenBelt Certificaat 

Dit examen bestaat uit 80 meerkeuzevragen en is gebaseerd op het internationaal 

geldende Book of Knowledge, zoals vastgesteld door het IIBLC®. Bij het succesvol 

afronden van dit examen ontvang je het bijbehorende Lean Six Sigma GreenBelt 

Certificaat. De kosten voor dit examen bedragen € 147,50 (excl. btw) per persoon en 

zijn niet in de prijs van de opleiding opgenomen. 

 

2. GreenBelt Certificaat van het IIBLC ® 

Als je het internationale erkende GreenBelt Certificaat wil halen, moet je succesvol 

het schriftelijke, Engelstalige GreenBelt examen van het IIBLC® afleggen. Dit examen 

bestaat ook uit 80 meerkeuzevragen. De kosten voor dit examen zijn € 400,00 (excl. 

btw) per persoon en zijn niet in de prijs van de opleiding opgenomen. 

 

Heb je bij ons de GreenBelt zelfstudie afgenomen? Profiteer dan van je kosteloze deelname 

aan de examenvoorbereiding. Deze organiseren wij steeds 2 weken voordat een 

(Nederlandstalig of Engelstalig) examen is ingepland! 

 

En verder 

Alle materialen die in verband met de GreenBelt Zelfstudie worden verstrekt, mogen worden 

gebruikt voor je eigen werkzaamheden. Dat geldt nadrukkelijk niet als deze materialen als 

opleidings- of instructiemateriaal worden (her)gebruikt. Lean Six Sigma Zelfstudie B.V. tekent 

in dat verband aan dat het intellectuele eigendom van alle opleidingsmaterialen bij Lean Six 

Sigma Zelfstudie B.V. berust. 

Op de uitvoering van deze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden Lean Six Sigma 

Zelfstudie B.V.  van toepassing. 

 


