
 

   Ronny Veen        

   Een doener en denker die met teams iets gedaan krijgt. Een coach, vernieuwer en procesbegeleider. 
Een teamontwikkelaar met een sportcoach achtergrond en ervaring in het realiseren van verandering. 
Een doelgerichte & mensgerichte creatieve doener met analytisch vermogen die jouw mensen en 
teams helpt groeien in Agile manieren van werken.   

  

           

   Werkervaring        

            

  Groningen          

  
          

  
+(31) (0)6 473 785 57          

  
          

 
 veenronny@gmail.com          

            

            

Opleidingen &            

Cursussen            

            

          000  

            

            

 

Agile-Lean 
Ambassadeur 
proces coach 

jun 2005 - jul 2010

Begeleider en 
coach van 
front- office bij 
realiseren van 
een  Lean 
verbetercul-
tuur en 
samenwerken.

Team 
ondersteuner
/ Agile-Lean 
begeleider

okt 2010 - aug 2013

Ondersteuner 
zorginkoop-
proces en 
collega's 
coachen in 
transformatie 
naar Lean 
samenwerken.

Agile-Lean 
Procesbege-
leider en 
coach

feb 2014- jul 2014

Begeleider van 
twee projecten 
voor 
verbeteren van 
werkprocessen 
met gebruik 
van Lean. 
Coachen 
teamleden 
gedragsverand
ering.

Agile-Lean 
Procesbege-
leider en coach

mei 2014 - aug 2014

Begeleider van 
project voor 
verbeteren van 
werkprocessen 
met Lean. Tevens 
coachen van 
teamleden in 
Lean werken 
(mindset) 

Agile-Lean 
Procesbege-
leider en 
coach

mrt 2015 - jul 2015

Begeleider van 
twee verbeter 
projecten van 
werkprocessen 
met Lean en 
coachen in 
Lean manier 
van werken.

Agile 
Consultant 
procesbege-
leider

apr 2017 - jul 2017

Begeleider van 
project voor 
ontwerpen en 
opstellen van 
een nieuw 
wendbaar 
werkproces 
met Agile 
Scrum teams.

Agile Coach

okt 2017 - dec 2017

Agile coach van 
meerdere 
DevOps teams, 
en mede 
ontwikkelen 
continue 
verbeter 
cultuur in 
organisatie op 
basis van Agile 
waarden en 
principes

Agile 
Consultant

dec 2018 - dec 2019

Trainen en 
coachen van 
organisaties*
bij overgang 
naar Agile 
werken met 
o.a. Scrum, 
Lean, Kanban. 
Portfolio 
Kanban, etc.

*) o.a. bij 
gemeentes, 
ziekenhuizen, 
zorginstelling, 
energie & 
onderwijs.

DeScrumCoach.nl

2014 - heden
Agile coaching, trainingen en interim Scrum Master/coach

12 juni 1976 

Agile & 

Lean 

specialist 

2001
HEAO 

Commercie
le 

Economie
(t/m 3e jr)

2009
HBO Sport 
Manageme

nt
(diploma)

2009
LEAN & 
KaiZen 

basistrainin
g

2014
LEAN6σ

Greenbelt

2015
LEAN Kata 
workshop

2016
Lean Team 

Coach

2016
Lean 6σ

Blackbelt

2016
Business 

Scrum 
Master

2018
PSMI

Scrum.org

2019
Agile 

Business 
Foundation

2019
Agile 

Business 
Advanced 
Facilitating 
the Proces

2019
Agile 

Business 
Advanced

Maximising 
Value

2019
SAFe 4 
Agilist

2020

SAFe 5.0 

Agilist

in progress 

zomer 

2020 

PSMII


