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Trainingen en
Workshops



Executives, Managers, Directors, CIOs en VP’s
Development, QA en Infrastructure Management
Program en Project Managers
Product en Product Line Managers
Portfolio Managers, PMO, en Process Leads
Enterprise, System en Solution Architects

In de organisatie waar u werkt, leeft de ambitie om Agile
te werken of is een transformatie naar een Agile-
werkwijze al in gang gezet. Deze Leading SAFe® training
sluit aan op de rollen binnen zo’n transformatie: van
leidinggevenden tot uitvoerend professional en van
portfoliomanagement tot aan productverantwoordelijk-
heid. Onderstaande personen profiteren van deze
training:
 

 
 

Bent u ook op zoek naar een manier om agile
werken organisatie breed in te zetten? En wilt u
dat het liefst realiseren zonder ingrijpende
reorganisaties? Het Scaled Agile Framework®
(SAFe®) is de meest toegepaste manier voor het
opschalen van Agile werkmethoden.

Leading SAFe®

Hoe voert u agile werken
organisatie breed door?

Voor wie is deze training?

Wilt u het examen afleggen, dan is een
ruime ervaring in de IT nodig en ook 
kennis van SCRUM.

Vereiste voorkennis

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

voorbeelden."

https://www.ivarjacobson.com/


SAFe® is een framework dat organisaties helpt de Agile principes, die zo
goed werken in SCRUM teams, ook toe te passen op het niveau van
programma’s en projectportfolios. In deze training Leading SAFe® ontdekt u
de kracht van Lean en Agile en hoe u deze op iedere laag van de organisatie
kan introduceren. U wordt in staat gesteld om aan de hand van de bewezen
implementatie-roadmap uw organisatie om te buigen naar een organisatie die
wendbaar is. Waarbij u voortdurend streeft naar verbetering en het leveren
van maximale toegevoegde waarde.
 
De intensieve tweedaagse training bereidt u voor op het examen SAFe® Agilist
(SA). Het examen kan online en in eigen tijd worden afgelegd. Bij het succesvol
afronden van het examen ontvang je het internationaal erkende certificaat
SAFe® Agilist (SA).
 

Trainingsdoel

Introductie van het SAFe® framework;
De voordelen van het opschalen van de Agile werkwijze naar
organisatieniveau;
De stap maken van Agile teams naar een Agile organisatie;
Hoe op een Agile manier te innoveren;
Implementeren van de ‘Agile Release Train’;
Een Agile portfolio bouwen en beheren.

Trainingsonderwerpen



Trainingsduur
2 dagen van 9.00 uur t/m 17.00 uur.
 
Prijs
Het inschrijfgeld voor deze training is 1.495 euro exclusief BTW voor
training op de locatie van DiVetro. Dit bedrag is inclusief lunch, gratis
parkeren, opleidingsmateriaal en het certificaat “SAFe® Agilist”.
 
Incompany prijs: op aanvraag
 
Datum en locatie
Wij organiseren deze training in samenwerking met Ivar Jacobson
International. Wij verzorgen deze training bij DiVetro of bij u op kantoor. Ga
naar onze website om u in te schrijven.
 
Trainingsvorm
Klassikale training/workshop met presentaties, discussies en praktijk cases.
 
 
 
 

Extra informatie

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

https://divetro.nl/trainingen-agile-transformatie/


+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/

