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“We dagen onszelf 
continu uit om na te 

denken over nieuwe vormen 
van (digitaal) leren, want leren 

moet zo leuk en toegankelijk 
mogelijk zijn”.

Roy Pollmann & 
Richard Huurman

Sinds onze oprichting in 1994 hebben we maar één doel: bijdragen 

aan jouw succes. Dit doen wij door leerinterventies (trainingen, 

opleidingen, coaching, werkplekleren en digitaal leren) voor jouw 

medewerkers te maken en verzorgen in lijn met de strategie en 

doelstellingen van jouw organisatie. Met het juiste gedrag, de 

juiste houding en de juiste motivatie behaalt een medewerker 

de competenties die hij nodig heeft om zijn werk nog beter uit te 

kunnen voeren. Of je nu efficiënter wil produceren, je medewerkers 

veiliger wil laten werken, de klanttevredenheid wil verhogen of 

meer winst nastreeft, Cbt helpt bij het realiseren van jouw doelen. 

Daar halen wij enorm veel plezier en energie uit, want jouw succes 

is ons succes en andersom!

Ambitieus als we zijn, 

gaan we gefocust op 

onze doelen af. Wij 

laten ons niet afleiden 

door problemen of 

tegenslagen, wij zien 

altijd oplossingen, 

want wij halen enorm 

veel plezier en energie 

uit successen.

Resultaatgericht

Wij voeren niet zomaar 

ons werk uit. We 

denken mee in proces, 

uitvoering en gaan 

samen met jou voor 

het beste resultaat. 

Betrokkenheid 

is voor ons als 

vanzelfsprekend, want 

samen bereik je meer.

Betrokken

Wij blijven onszelf 

continu uitdagen om 

nieuwe vormen van 

leren te bedenken.

Want we willen 

leren zo leuk en 

toegankelijk mogelijk 

maken, zowel voor de 

industrie als voor haar 

medewerkers.

Vindingrijk

Resultaat uit opleiden

Over het keuzedeel »



Lean en Creatief is een verdiepend mbo-keuzedeel. Wil jij jouw (nieuwe) 

medewerkers gelijk van het inside-the-box-denken afhelpen? Met het 

verdiepende keuzedeel Lean en Creatief leren medewerkers hoe ze 

op een creatieve manier het bedrijfsproces verbeteren door de klant 

centraal te stellen. Lean is een filosofie en vooral een manier van werken 

waarbij alles en iedereen in de onderneming zich richt op het creëren 

van waarde in alle processen en het elimineren van verspillingen. Na 

afronden van het keuzedeel heeft de kandidaat een inventieve denkwijze. 

Dit wil zeggen dat de kandidaat op een vindingrijke en creatieve manier 

nieuwe oplossingen bedenkt voor problemen of vraagstukken. Daarnaast 

kunnen ze lean en creatieve processtappen toepassen en relevante tools 

en technieken gebruiken. 

Ons motto: Resultaat uit opleiden! Bij Cbt zijn competenties van

medewerkers net zo belangrijk als het behaalde diploma of certificaat. 

Belangrijke aandachtspunten binnen dit traject zijn:

Lean en Creatief

Voor dit opleidingstraject
krijg je een 

subsidievergoeding van 
€1000,- per medewerker met 

de subsidieregeling: 
NL leert door!

Resultaat uit 
opleiden!

kandidaat kan inventief denken

keuzedeel is toekomstgericht en handelt (pro)actief

geen formele vooropleidingseis

kwaliteitsverbetering

2. De opzet van het opleiding »



Inhoud opleidingstraject
Het traject gaat in op flexibel associëren, beoordelen & onderbouwen, 

divergent & convergent denken, lean & creatieve instrumenten & 

technieken toepassen, het ICE-model, het Lean Transformatiemodel, 

patroondoorbrekend denken en objectief waarnemen uit verschillende 

perspectieven.

Praktische informatie
De opleiding is deels online en deels op locatie. De theorie wordt 

behandeld in de online en fysieke lessen en kan zelfstandig bestudeerd 

en geoefend worden via e-learning. Daarnaast is de deelnemer bezig met 

praktijkopdrachten op de werkvloer. Een keuzedeel kan later meetellen 

als onderdeel van een volwaardige mbo-opleiding tot operator. Het 

traject wordt afgesloten met een examen. 

NL leert door-subsidie
Gezien de huidige omstandigheden wil de overheid werkgevers 

stimuleren om hun werknemers aan te zetten tot scholing. Om 

werkgevers hierbij te helpen, introduceerde het kabinet onlangs de 

NL leert door-regeling. De regeling is er voor iedereen van 18 jaar tot 

de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de Nederlandse 

arbeidsmarkt. Voor dit opleidingstraject krijg je een subsidie tot 

€1000,- per medewerker. Let op: 10% van de subsidie gaat eraf voor 

administratiekosten.

Medewerkers aanmelden
Schrijf jouw medewerkers in via onderstaande button!

3.

Medewerkers aanmelden

Mbo-niveau

Mbo-certificaat

€350,-
Bovengenoemde prijs is inclusief subsidie Nl leert door. 
De prijs zonder subsidie bedraagt €1250,-.

6 weken
Wekelijks les op dezelfde dag en tijd. 
Inclusief de BPV-uren

Maart 2022 - Nieuwegein

Examen
Het examen wordt verzorgd door VAPRO.

ROC Midden Nederland
Dit opleidingstraject wordt aangeboden in 
samenwerking met ROC Midden Nederland.

https://cbtresultaatuitopleiden.nl/project-view/lean-en-creatief/


Saturn Petcare heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van 

honden- en kattenvoer en behoort tot de grootste petfoodfabrikanten 

van Europa. Saturn Petcare is groot geworden als fabrikant 

van huismerkproducten. Deze huismerkproducten leveren zij 

aan gerenommeerde internationale handelsketens binnen de 

levensmiddelenbranche en aan diverse discounters en drogisterijen. 

Om mee te gaan met de ontwikkelingen binnen de techniek, zoals 

automatisering van het machinepark, koos Saturn Petcare ervoor 

om een samenwerking aan te gaan met Cbt. Cbt stelde een concreet 

opleidingsplan voor de operators van Saturn Petcare op, zodat zij 

meegroeien met de snelle ontwikkelingen binnen de technische branche. 

Sherlinda Lucas, HR businesspartner Saturn Petcare, vertelt over deze 

samenwerking. 

Verborgen talenten, skills en vaardigheden werden zichtbaar
“Het machinepark automatiseert steeds verder en de techniek gaat 

dieper. Om onze operators mee te laten groeien met deze ontwikkelingen 

is opleiden voor Saturn Petcare van groot belang. Daarnaast zien we dat 

tijdens het opleiden verborgen talenten, skills en vaardigheden zichtbaar 

worden, waardoor we een natuurlijke doorstroom kunnen creëren”. 

Succesvol implementeren!
“Dankzij Cbt zijn onze mensen breder inzetbaar, bewuster van het 

proces, houden rekening met consequenties en kijken vooruit. Onze 

operators dragen verbetervoorstellen aan, die zij vervolgens succesvol 

implementeren en borgen. Daar zijn wij trots op!” Aldus Sherlinda.

Klanten over Cbt

“Dankzij Cbt zijn onze
mensen breder inzetbaar, 
bewuster van het proces 

en veiligheid en
 kijken vooruit!”

Sherlinda Lucas
HR business partner

Saturn Petcare
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