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Trainingen en
Workshops



De Lean & Agile Training is bedoeld voor verschilmakers
en change agents: mensen die begrijpen dat
wendbaarheid noodzaak is om te overleven in een
maatschappij die continue verandert. De training is
uitstekend geschikt voor mensen die vanuit de
business een betere aansluiting zoeken naar ICT-
projecten of vice versa.
 
We nemen u mee in de uitdagingen die organisaties
vandaag de dag ervaren ten aanzien van continue en
snelle verandering. Vrijwel elke organisatie kan
wendbaarder worden. We gaan in op de theorie achter
methoden als Lean, Six Sigma, Agile, Continuous
Development en SAFe. We slaan de brug tussen business
en innovatie en leren dat verbetering zoveel mogelijk in
bestaande processen wordt ingebouwd.
 
 

Succesvolle organisaties zijn wendbaar en
slagvaardig. Zij passen zich zeer snel aan op
veranderingen, zij wapenen zich tijdig voor
bedreigingen en zijn als eerste in staat om kansen te
benutten. Trends als Lean en Agile spelen daarop in.

Lean & Agile

Heeft u al een recept voor
digitale disruptie?

Voor wie is deze training?

Voorkennis is voor deze training niet 
noodzakelijk.

Vereiste voorkennis

"Veel praktijkopdrachten gedurende de dag. Ook
heel goede discussies en aansprekende

voorbeelden."



Deze Lean & Agile Training gaat in op de achtergronden van diverse methoden
en helpt u om een hoge graad van wendbaarheid en slagvaardigheid te
bereiken! Deze training onderscheidt zich van standaard Lean en Agile
trainingen omdat het de kracht van verschillende visies combineert en zich
richt op de juiste toepassing. Aan het eind van de training kent u niet alleen
de theorie, maar kunt u de volgende dag al aan de slag met de materie. 
 
Aan de hand van praktijkvoorbeelden helpen we u om tot eerste
ideeën voor toepassing binnen uw eigen bedrijf te komen. Vanuit die
praktische oefening reiken we u gereedschappen aan om daar na de training
zelf mee aan de slag te gaan en te bepalen welke verdieping nodig is.
 
 

Trainingsdoel

hoe innovatie in processen ontdekt worden;
hoe bruggen zijn te slaan tussen bestaande processen, ICT en andere
disruptieve wapens;
Lean & Six Sigma en Agile & Scrum principes;
het gebruik van tools en technieken uit deze filosofieën;
het adequaat opzetten en gebruiken van Kanban- en Scrumborden;
wat kunnen we leren van disruptieve bedrijven?;
toepassen van gedachtegoed op praktijkcase;
de leer rondom methodieken, teamsamenstelling, -rollen, governance en
meeting structuren in zowel Lean Six Sigma als Agile werken.

Trainingsonderwerpen



Trainingsduur
2 dagen van 9.00 uur t/m 17.00 uur.
 
Prijs
Het inschrijfgeld voor deze training bedraagt € 1.195,- exclusief BTW voor
training op de locatie van DiVetro. Dit bedrag is inclusief lunch, gratis
parkeren, opleidingsmateriaal en certificaat.
 
Incompany prijs: op aanvraag.
 
Trainingsvorm
Klassikale training/workshop met presentaties, discussies en praktijk cases.
 
Groepsgrootte
Deze training is bestemd voor maximaal 14 deelnemers.
 
Certificering
Aan het einde van deze opleiding ontvangt u het certificaat “Lean & Agile:
recept voor Digitale Disruptie?”.
 
 

Extra informatie

"De training is heel praktijkgericht met vele voorbeelden, bruikbare
casussen en interessante discussies gedurende de dag."



+31 (0) 88 000 54 00 
 
info@divetro.nl 
 
www.divetro.nl
 

DiVetro BV
 
Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Kvk: 09155562｜IBAN: NL33 RABO 0101 7492 60｜BTW: NL8151.74.986.B01

https://goo.gl/maps/d5CdJ7qMSkZaDWNm7
http://www.divetro.nl/

