Simply Take Off Academy

Opleiding tot Certified OBM Practitioner

Wij bieden een breed scala aan
trainingen gericht op effectief

veranderen en verbeteren. Onze
doelgroep bestaat zowel uit (staf-)

Leer gedragsverandering in organisaties op positieve manier te sturen en prestaties te optimaliseren

medewerkers als managers die willen
werken aan hun eigen vaardigheden,
én die van hun werkomgeving.

Al jaren laat herhaald onderzoek zien dat zo’n 70% van de organisatieveranderingen deels of geheel mislukt.
In maar liefst 60% van de gevallen wordt ‘Gedrag’ als de belangrijkste ‘boosdoener’ aangewezen.

Onze trainers zijn gekwalificeerde en

Belangrijke frustraties in boardrooms in Nederland als het gaat om gedragsverandering in organisaties:
“Waarom doen ze nou niet wat we hadden afgesproken?” en “Hoe krijgen we ze toch zover?”

door de wol geverfde adviseurs en

Dé oplossing uit de moderne bedrijfskunde: Organizational Behavior Management (OBM).

verander-experts. Doeners die hun
vak beheersen en als geen ander de
theorie met de praktijk verbinden.

OBM is een wetenschappelijk bewezen aanpak voor blijvende
gedragsverandering bij prestatievraagstukken in organisaties. Al
honderden cases van over de hele wereld bewijzen dit. Sinds enkele jaren

Trainingsaanbod

ook in Nederland aan een opmars bezig. Profiteer nu van deze kennis en

Faciliteren voor Professionals

laat u opleiden tot OBM Practitioner. Reeds honderden deelnemers
gingen u voor! De opleiding is volledig afgestemd op de eisen van het

Grip op Operatie®

certificerende instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam (ADRIBA).

Introductie Lean Six Sigma

De opleiding kan zowel in-company als via open inschrijving worden gevolgd en bereidt voor op het examen.

Yellow Belt LSS in Services

Neem contact op met onze docent Joost Kerkhofs voor meer informatie over de mogelijkheden: 06-20890344

Green Belt LSS in Services

Kosten
Voor wie is de opleiding bedoeld?

Inhoud van de opleiding

Kosten

De
training
kost voor
€ 1295,per persoon,
OBM
is bedoeld
iedereen
die meer grip

Deze praktijkcase-gestuurde opleiding bestaat uit 6

Opleiding: De kosten bedragen € 2.500,- ex.

exclusief
Hierin en
zijnaantoonbaar
inbegrepen:
op gedragBTW.
wil krijgen

dagdelen en bevat de volgende onderdelen:

btw, excl. examen per deelnemer. Voor in-

•prestaties
uitgebreide
reader met aanvullende
tips,
wil optimaliseren
via een

1.

Algemene introductie

company trajecten kunnen aparte

voorbeelden enbewezen
artikelenaanpak. U heeft
wetenschappelijk

2.

Specificeren van de prestatie in gedragstermen

prijsafspraken worden gemaakt, neem contact

•daarbij
een al
starterskoffer
met alleop
benodigde
praktische ervaring
het gebied

3.

Het opzetten van gedragsmetingen

op voor een offerte.

vooren/of
je eigen
workshop
vanmateriaal
leidinggeven
verandermanagement

4.

Gedragsanalyse om huidige prestaties te verklaren

Examen: Het examen voor deze opleiding

•op minimaal
review van
je eerste 2 workshop-scripts
HBO-niveau.
Meer informatie

5.

Feedback als onderdeel van de interventie

vindt plaats aan de Vrije Universiteit

deintrainer,
persoonlijke
overdoor
OBM
NL is teen
vinden
op www.adriba.nl

6.

Subdoelen stellen als onderdeel van de interventie

Amsterdam bij certificeringsinstituut ADRIBA.

7.

Belonen en versterken van gewenst gedrag

Kosten van het examen bedragen € 450,-

Een in-company training is ook mogelijk.

8.

Evalueren en bijsturen tot het gewenste resultaat

(vrijgesteld van btw) per kandidaat, direct te

Bel of mail ons voor meer informatie.

9.

Oefenen eindpresentaties voor examen

voldoen aan de VU na aanmelding.

ondersteuning via telefoon of mail.

IIBLC™ Green Belt in Lean

IIBLC™ Black Belt in Lean
OBM - Organizational Behavior
Management

Informatie & inschrijven
Neem contact op met onze docent:
Joost Kerkhofs, 06-20890344
Of mail of bel Simply Take Off:
academy@simplytakeoff.nl
06-18889245 (Wilfred Juffermans)
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