
Scrum
Scrum is een Lean instrument dat steeds vaker wordt gebruikt om 
in ontwerp, tender, engineering en beleidsontwikkelingsprocessen 
stabiliteit, productiviteit, snelheid en kwaliteit te verbeteren. Scrum heeft 
zijn oorsprong in de ICT branche, maar steeds meer worden ook in 
fysieke bouwprocessen en in onvoorspelbare administratieve processen 
successen geboekt met Scrum. 

Scrum is een relatief eenvoudig antwoord op zeer onvoorspelbare, 
complexe en onoverzichtelijke processen. Het zorgt ervoor dat teams 
direct meer rust, focus en fl ow ervaren. De omgeving van het team 
ervaart dat de gewenste leveringen van de juiste kwaliteit precies op tijd 
tot stand komen. 

Lean Scrum Master training
2x zoveel doen in de ½ van de tijd



Praktische informatie
De training wordt open alsook in-company verzorgd. De kosten zijn € 1.400,- 
(excl. 21% BTW) per deelnemer. Deze training is geaccrediteerd door de Liker 
Lean Academy. Prof. Dr. Jeffrey K. Liker is een internationaal erkende autoriteit 
op het gebied van Lean Management. Zijn deskundigheid en ervaring zijn van 
grote waarde bij het ontwikkelen van het Lean opleidingsprogramma voor de 
Nederlandse markt door CRAFT Lean Management. Deelnemers die de Lean 
opleidingen succesvol afronden, ontvangen een offi cieel internationaal Liker Lean 
Academy certifi caat.

Heeft u vragen en/of belangstelling voor deze Lean Scrum Master training? 
Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Ton Hodes. Ton is per email te 
bereiken via tonhodes@craftlean.com of per telefoon 06-20360975.

CRAFT Lean Management
Taxuslaan 4
3735 LV Bosch en Duin

info@craftlean.com
www.craftlean.com
Tel. 030 87 95 774

Liker Lean Academy
lla@craftlean.com
Tel. 06 21 888 520 

Uw trainer en coach
Ton Hodes is oprichter en directeur van CRAFT Lean 
management en samen met Jeff Liker van de Liker 
Lean Academy. Hij is vertaler van het Shingo Prijs 
winnende boek ‘Lean Leiders Ontwikkelen op alle 
niveaus’. Sinds 1997 helpt hij organisaties bij Lean 

transformaties als interim Lean 
Leider, Consultant, Coach 
en Trainer. “Pas als je het 
doet, begint het echte leren”. 
Daarom moet Lean en Scrum 
vooral praktisch gemaakt 
worden. Ton werkt in de 
industrie, bouw, zakelijke/
publieke dienstverlening en in 
projectorganisaties.

Wat je 
kunt 

implemen-
teren

Wat je kunt 
verkopen/
de klant 
wenst

Waarover je 
enthousiast 

kunt zijn

Scrum Master
De Lean Scrum Master training is een training voor de Scrum Master rol. 
Als Scrum Master kunt u: 
•  Teamleden begeleiden zodat zij maximaal in staat zijn om het gewenste 

product te leveren voor de Product Owner en de overige belanghebbenden. 
•  De Scrum rollen en verantwoordelijkheden defi niëren en bepalen hoe deze 

ingedeeld moeten worden in het Scrum Team
•  Scrum sessies op de juiste manier organiseren en inrichten
•  Taken als Agile planning en Visueel Management op zich nemen
•  Scrum effectief toepassen in de eigen organisatie

Scrum aan de slag

Lean Scrum Master training
De Lean Scrum Master is een tweedaagse training met 
een praktijkopdracht, gevolgd door een kennistest middels 
E-learning.

Dag 1 
• gaat in op  de principes en achtergronden van Scrum
•  geeft een introductie van de Scrum processen en de Scrum 

rollen en 
•  gaat diep in op het Refi nement- en Sprintplanningsproces. 

Dag 2 gaat in op overige Scrum processen zoals: 
• de dagelijkse Scrum
• de Review en de Retrospective
• het maken van een Product Back Log
• het coachen van een team.

Tussen dag 1 en 2 wordt gewerkt aan een praktijkopdracht 
en na dag 2 wordt een kennistest afgenomen middels 
E-learning.

“…zoals in rugby, wordt de bal naar voor en achter gespeeld in 
het team terwijl het als een eenheid over het veld beweegt…”

Scrum = niet enkel versnellen van teams
Scrum = ook verbeteren van de effectiviteit


