
TRAINING

OMM© LEAN DECISION 
BASED PLANNING

“De trainer maakt een
goede aansluiting met 
mijn project praktijk!”

Procesdeskundige

“Perfect begin voor
Agile werken!”

Projectmanager

Dé methodiek voor de 
agile/scrum organisatie!

Voor beginnende en voor ervaren
projectmanagers



WAT LEERT U?

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

Wordt je 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.

De goede start 
voor AGILE 

/SCRUM aanpak!

“Een planningsmethodiek met 
draag3lak vanuit alle f7ncties!”

Project/program lead

LEAN DECISION BASED PLANNING

“Een 
realistische 
planning!”



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

“Kan het geleerde 
in de praktijk 
toepassen!”
Kwaliteitsadviseur

“Buitengewoon 
leerzaam!”
Business process

expert

RESULTAAT

“Erg overzichtelijk 
voor stakeholders.”

Beleidsadviseur

Een methodiek 

waar je blij van 
wordt!

Een unieke 
planningsmethodiek 
die tegelijkertijd een 
perfecte teambuilder 

is!



OPEN INSCHRIJVING

INVESTERING

1 bijeenkomst van 1 dag
1 terugkombijeenkomst van 
0.5 dag
€1.100,- (excl. BTW)

MEER WETEN?

info@mans.nl
088 605 48 49

AANMELDEN
Voor- en najaar. Startdatum wordt 
met de cursisten afgestemd.

Ja, houd me op de hoogte 
wanneer de cursus begint.

Mijn mailadres:

JA, ik geef me op

Locatie: Papendorp, Utrecht.

“Lekker 
praktisch!”

Projectleider“Heldere manier 

van plannen.”

Manager retail

mailto:info@mans.nl

