
BOOST sessies
Doorbreek de status quo!

Er ontstaat weer snelheid en beweging in uw organisatie

Verhoging van actiegerichtheid en effectiviteit

Inspiratie voor praktische toepassing

Herken je deze situaties?

BOOST jouw organisatie met kennis en ervaring op 
de plekken waar je die het meest nodig hebt

Voor wie is dit interessant? 

Ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren of 

begeleiden van Continu Verbeteren binnen 

een organisatie? Ben jij bijvoorbeeld een 

supervisor, Lean coördinator, continu verbeter 

coach, productieleider, of wil je gewoon 

specifieke skills (verder) ontwikkelen? Dan is 

dit zeker wat voor jou!

Inschrijven kan via www.learninq.nl
Voor meer informatie: boost@learninq.nl

Kort en krachtig: max. 3 uur

Vanaf 2 aanmeldingen gaan de sessies altijd door!

Gericht op het direct toepassen in de praktijk

Kleine groepen: max. 8 pers.

Gegeven door trainers met ervaring op de GEMBA
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Praktijkgerichte werksessies
voor hernieuwde snelheid en 
beweging in jouw organisatie

Jij of je medewerkers zijn getraind, 

maar kennis op specifieke 

onderwerpen ontbreekt of is te lang 

niet gebruikt en daardoor langzaam 

weggezakt

De kennis is wel aanwezig, maar 

succesvol toepassen in de 

dagelijkse praktijk ontbreekt

Trainingen duren lang, kosten veel, 

en zijn inhoudelijk vaak te 

uitgebreid voor de knelpunten waar 

je tegen aan loopt

http://www.learninq.nl/
mailto:boost@learninq.nl
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Doorbreek de status quo!

Maak afwijkingen zichtbaar en signaleer 

verbeterpotentieel met 5S en Visual Flow

Praktisch verbeteren met de overzichtelijke 

A3-methodiek

Effectief communiceren en doelgericht 

werken met de Standup Meeting

Ontwikkel het talent van je medewerkers met 

de Lean Kata en de Gemba Walk

Lijn je organisatie op en zet iedereen effectief 

in met Hoshin Kanri (Policy Deployment)

Werk je medewerkers effectief in en benut 

hun talent met Training Within Industry

Actuele onderwerpen
LearninQ is het opleidingslabel van 

Q-Consult Progress Partners. De 

competenties van onze experts op 

gebied van training en coaching zijn een 

belangrijk onderdeel in een integraal 

verbeterprogramma in uw organisatie. 

Onze missie gaat verder dan opleiden. 

We willen een duurzame 

bijdrage leveren aan de 

ontwikkeling van uw 

organisatie en mensen.

Kijk voor meer informatie en de planning op

www.learninq.nl/wat-wij-doen/trainingsaanbod

http://www.learninq.nl/wat-wij-doen/trainingsaanbod


BOOST sessies
Doorbreek de status quo!

Workshops duren 3 uur en worden gegeven op ons 

kantoor in Waardenburg van 9:00-12:00u of van 

13:00-16:00u.

Groepsgrootte: 2-8 deelnemers. Wil je zeker weten dat 

een sessie doorgaat? Vanaf 2 deelnemers gaat een sessie 

altijd door, dus neem een collega mee!

Onderwerpen worden regelmatig herhaald, dus kun je 

een keer niet? Geen nood, binnen enkele weken is er weer 

een mogelijkheid!

Er is genoeg ruimte voor discussie en het behandelen van 

praktijksituaties, dus bereid je voor en neem 

praktijkvoorbeelden mee als je die hebt!

Aanmelden kan via de website. Voor meer info, stuur een 

e-mail naar boost@learninq.nl

Annuleren kan kosteloos tot uiterlijk 1 week van tevoren, 

daarna wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.

Kosten per deelnemer: 150 euro.

Neem je collega’s mee? Dan geldt voor jullie een groepstarief:

1 extra collega: 10% groepsvoordeel

2 extra collega’s: 15% groepsvoordeel

3 of meer extra: 20% groepsvoordeel

In-Company

We bieden de BOOST sessies ook in-company aan op een voor jullie 

passende tijd en locatie. Hiervoor geldt een vast tarief van 695 euro 

voor een groep van max. 8 deelnemers. Wil je tegelijk meerdere BOOST 

sessies in-company afnemen? Vraag dan naar onze mogelijkheden!

Strippenkaart

Verwacht je dat jij of je collega’s vaker willen komen? Maak dan 

gebruik van onze voordelige strippenkaart-optie!

Een strippenkaart is geldig voor 10, 20, of 30 deelnames. Op deze 

manier ben je flexibel in wie er komt, hoeveel er komen, en wanneer 

deze komen, en dat altijd tegen het laagste tarief.

10-strippenkaart: 1.200 euro (120 euro per deelnemer per sessie)

20-strippenkaart: 2.300 euro (115 euro per deelnemer per sessie)

30-strippenkaart: 3.300 euro (110 euro per deelnemer per sessie)
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Investering
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n.b. Alle prijzen zijn exclusief BTW
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