TRAINING

LEAN DESION
BASED PLANNING
Een unieke planningsmethodiek die
tegelijkertijd een perfecte teambuilder
is!
EEN METHODIEK WAAR U BLIJ VAN WORDT

VOOR BEGINNENDE EN VOOR ERVAREN
PROJECTMANAGERS

Copyright © MANS 2018

LEAN DECISION BASED PLANNING
OMM©
WAAROM?
Wordt u ook zo moe van die
uitgebreide Excel en MS Project
planningen? Deze opleiding 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:
• 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
• een goede start voor de
agile/scrum werkwijze hebt.

UW RESULTAAT

Tijdens deze training leert u hoe u een Lean Deci
Based Planning met uw projectteam opzet en welke
vervolgstappen u kunt nemen.

DE ONDERDELEN

Het ontstaan van het model bij PHILIPS.
De 4 planningsniveaus en projectlogica.
Het opzetten van de planning met je projectteam
Het model inzetten als teambuilder.
Aansluiting met agile/scrum werkwijze.
Simulatie van een planningsworkshop.
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UW FACILTATOR
Manon van Herk begeleidt u 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.

Reacties van deelnemers:
 Heldere manier van plannen
 Erg overzichtelijk voor stakeholders
 Een planningsmethodiek met draagvlak vanuit alle
functies
 De trainer maakt een goede aansluiting met mijn
project praktijk
 Top!

TRAININGSDAGEN:
1 bijeenkomst van 1 dag
1 terugkombijeenkomst van 0,5 dag
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LEAN DECISION BASED PLANNING
PLAATJE
UIT BOEK
JANE

Inzicht in
projectlogica

Transparantie
over projectbeslissingen

Knowledge
based planning

Investering




1 bijeenkomst van 1 dag
1 terugkombijeenkomst van 0,5 dag
€ 1.500,- (excl. BTW)
Meer weten?

LOCATIE
Vredehofstraat 1, Soest
PLANNING
 Start voorjaar
 Start najaar

info@mans.n
l
088-605 48 49

Planning in overleg met deelnemers

Benieuwd of deze training geschikt voor u
is? Of naar incompany mogelijkheden? Maak
gebruik van een persoonlijk intakegesprek
met de trainer
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