
Internationale Certificering
Onze organisatie en Lean trainingen zijn geaccrediteerd door 
Lean Competency Services Ltd (LCS). Onze trainingen 
en trainers zijn van een zeer hoge kwaliteit en voldoen aan 
alle eisen die LCS stelt.
Die eisen gaan niet alleen over de inhoud en de 
manier van trainen, maar ook over studiebelasting, 
exameneisen en de ervaring van de trainers.

Internationaal
Geaccrediteerd 
Trainingsinstituut

Hoge klantwaardering
Onze trainingen worden hoog gewaardeerd door onze klanten. 
We behoren niet voor niets al 4 jaar op rij tot de 3 beste 
opleiders van Nederland!

Wij leveren praktijkgerichte trainingen, gegeven door
ervaren trainers. Wij zorgen ervoor dat je de tools 
en technieken na de training zelfstandig 
kunt toepassen. 

530+ Klantervaringen
9.5

Ervaring bij veel verschillende organisaties
Wij hebben voor medewerkers uit allerlei organisaties Lean en 
Scrum trainingen verzorgd. Hiernaast een aantal voorbeelden 
van deze organisaties.

Ed Cramer
06 - 39 69 47 77
edcramer@lean2succes.nl

Pieter van Sligtenhorst
06 - 47 80 10 88
pietervansligtenhorst@lean2succes.nl

Lean2Succes
De Overtoom 48
1823 BN Alkmaar

Lean2Succes biedt verschillende Lean en Scrum trainingen. 
Dit is waarom je voor een training van Lean2Succes kiest!

Waarom Lean2Succes trainingen



Het volgen van Lean en/of Agile & Scrum trainingen levert verschillende dingen op. 
De trainingen zijn direct toepasbaar in de praktijk en medewerkers maken (bij de 
Lean trainingen) ook praktijkopdrachten tussen de trainingsdagen door. Hierdoor 
wordt de investering vaak al ruimschoots terugverdiend door de verbeteringen die 
tijdens de training worden gerealiseerd. Je kunt hier denken aan verbeteringen als:

✓ Verkorten van de doorlooptijden
✓ Verkorten van de bewerkingstijd
✓ Verhogen van de klant- en medewerkerstevredenheid
✓ Minder stress en overwerk
✓ Verhogen van de kwaliteit
✓ Verminderen van het aantal fouten

Wat levert het op?

Direct verbeterresultaat

Gelijk toepasbaar

Snel terugverdiend



Lean is een filosofie waarbij het creëren van waarde voor de klant centraal staat en 
verspilling wordt geminimaliseerd. Lean heeft zich de afgelopen decennia bewezen 
als dé methode om organisaties klantgerichter en efficiënter te maken. Lean geeft 
medewerkers verantwoordelijkheid en stelt ze in staat zelfstandig continu te 
verbeteren.
Door het toepassen van Lean zullen de doorlooptijd en het aantal fouten afnemen, 
terwijl de kwaliteit, klanttevredenheid én medewerkerstevredenheid toenemen. 
Betere resultaten dus, die vaak ook leiden tot lagere (relatieve) kosten.

De Lean methode is, in de jaren 50, ontstaan bij de Japanse autofabrikant Toyota. 
Inmiddels wordt Lean wereldwijd succesvol toegepast in allerlei sectoren: 
klein en groot, productie, administratie, onderwijs, zorg, IT, hotels, overheid, etc.

Wat is Lean? 

Klant centraal

Continu verbeteren

Slimmer werken



Agile betekent “lenig” en is er op gericht flexibel om te gaan met veranderingen. 
Agile gaat ervan uit dat de omstandigheden waarbinnen we werken (organisatie, 
medewerkers, klantwens etc.) constant wijzigen en de Agile aanpak is ontworpen om 
hier effectief mee om te gaan. Agile wordt veel toegepast binnen 
softwareontwikkeling en inmiddels ook veel buiten ICT-omgevingen. 
Er zijn verschillende Agile methoden en technieken. De bekendste is Scrum. Scrum is 
een manier om, in teams met alle benodigde vaardigheden, software of andere 
producten te ontwikkelen in korte sprints van 1 tot 4 weken. Na elke sprint wordt 
steeds werkende software of een werkend product opgeleverd. De klant heeft dus al 
heel snel de beschikking over een deel van het product, waarna er elke 4 weken 
nieuwe functionaliteit aan wordt toegevoegd. De klant geeft feedback na elke sprint 
en dat zorgt ervoor dat je continu kunt bijsturen op basis van de klantwens. 

Wat is Agile/Scrum?

Inspelen op klantvraag

Flexibiliteit in projecten

Snel resultaat


