
LEAN DEciSiON 
BASED PLANNING

training

Dé mEthODiEk vOOr DE 
 AgiLE/Scrum OrgANiSAtiE!

vOOr bEgiNNENDE EN vOOr ErvArEN 
prOjEctmANAgErS



rESuLtAAt
tijdens deze training leer je hoe je een Lean Decision Based Planning  
met jouw projectteam opzet en welke vervolgstappen je kunt nemen.

NA 1,5 DAg hEb jE iNzicht iN:
  het ontstaan van het model bij phiLipS
  Aansluiting met agile/scrum werkwijze
  De 4 planningsniveaus en projectlogica
  het opzetten van de planning met je projectteam
  het model inzetten als teambuilder
  Simulatie van een planningsworkshop

“Buitengewoon 
leerzaam”

iNvEStEriNg
  1 bijeenkomst van 1 dag

  1 terugkombijeenkomst van 0,5 dag

  € 1.500,- (excl. BtW)

LOcAtiE
Vredehofstraat 1, Soest

pLANNiNg
   Start voorjaar (april/mei) 

   Start najaar (oktober/november)

Planning in overleg met deelnemers

mEEr WEtEN?
info@mans.nl 

088 – 605 48 49

mAAtWErk?
Maak gebruik van een persoonlijk 

intake gesprek met de trainer.



LEAN DECISION BASED PLANNING
OMM©

WAArOm? 

Wordt je ook zo moe van die uitgebreide 
Excel en mS project planningen? Deze op-
leiding staat in het teken van de nieuwste 
planningsmethodiek voor projecten: Lean 
Decision based planning. 

“Een realistische 
 planning!”

Deze methodiek is ontwikkeld bij Philips en zorgt 
ervoor dat je bij het plannen van projecten:

  Een goede start voor de agile/scrum werkwijze hebt
   Op besluiten in plaats van activiteiten plant wat 

resulteert in een kortere doorlooptijd
  De waste niet in de planning meeneemt
   Heldere besluitvorming en informatiestromen met 

stakeholders hebt

jE WErkt MEt

 Het boek van Jane  
xxxxx 

DE gOEDE StArt vOOr AgiLE/Scrum AANpAk

Inzicht in 
 projectlogica

Transparantie over 
project-beslissingen

Knowledge 
based 

planning



“Een plannings-
methodiek met 

draagvlak vanuit 
alle functies.”

jOuW fACILtAtOr

mANON vAN hErk, begeleidt je tijdens deze training. Zij heeft 
meer dan 10 jaar ervaring in het faciliteren van projectteams en het 
managen van projecten.

Haar stijl kenmerkt zich door een heldere, gestructureerde en 
 energieke aanpak. 

“De trainer maakt een 

goede aansluiting met mijn 

project praktijk”

“Erg overzichteli
jk voor stakeholders”

Een unieke planningsmethodiek die tegelijkertijd 
een perfecte teambuilder is!

EEN mEthODiEk WAAr u bLij vAN WOrDt
 

“Heldere manier 
van plannen”

“Perfect  begin 

voor Agile 
werken”

“Lekker 
 praktisch”

“Top!”

cOpyright © mANS 2018

“Kan het 
 geleerde in 
de praktijk 
 toepassen!”


