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Trainingen en
Workshops



In veel organisaties agile methoden
geïmplementeerd op het niveau van teams. Deze
teams vinden de werkwijze en de hoge mate van
zelfsturing prettig. Dit positieve effect op team
niveau betekent nog niet dat de organisatie als
geheel het succes van agile werken ervaart.
Hiervoor is het noodzakelijk te plannen en vooruit te
denken op een hoger abstractieniveau.
 
Het werkt om de organisatiebelangen en
organisatiedoelstellingen goed te communiceren.
Deze informatie vormt belangrijke brandstof voor de
teams om te werken naar het gewenste einddoel. 

Deze Masterclass is bedoeld voor directie- en
managementteams van organisaties die de wens
hebben om de gehele organisatie wendbaar te maken.
 
 
Wij helpen u de agile gereedschapskist effectief en op
maat in te zetten in alle lagen van uw organisatie.

Masterclass - Scaling agile voor
managers

Voor wie is deze training?Hoe wordt uw organisatie
wendbaarder?



In deze Masterclass leert u hoe de agile transformatie kunt bewerkstelligen in
alle lagen van de organisatie. Het is niet slechts een aangelegenheid op team
niveau of binnen de IT-afdeling. U wordt u ervan bewust dat u niet klaar bent
na een transformatie. U beseft dat u bent begonnen aan een reis van continue
verbeteren. Er ontstaat een nieuwe attitude waarbij er anders met verandering
wordt omgegaan. De Masterclass geeft u handvaten om wendbaarheid in de
organisatie te introduceren en te continueren.

Doel Masterclass

Onderwerpen Masterclass
Agile werken: the big picture
Opschalen van Lean & Agile principes
Het belang van een consistente visie en urgentie
Het creëren van flow (een continue stroom van waarde en terugkoppeling)
Rollen op de verschillende niveaus
De ceremonies noodzakelijk om de doelstellingen te bepalen, op te volgen
en te evalueren
Opzetten, onderhouden en werken met backlogs op meerdere niveaus
Prioriteren en inschatten 
Succes-en faalfactoren in de praktijk



Trainingsduur
1 dagdeel van 16.00 uur t/m 20.30 uur.
 
Prijs 
De Masterclass wordt op locatie van DiVetro verzorgd voor € 595 excl. BTW,
inclusief diner, intake-gesprek en gratis parkeren.
 
Datum 
Neem contact met ons op om een datum te bepalen.
 
Locatie
DiVetro, Villa de Reehorst, Hoofdstraat 20A, 3972 LA Driebergen-Rijsenburg.
 
Voorkennis
Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.
 
Trainingsvorm
Gedurende de Masterclass worden er veel voorbeelden en cases gebruikt.
 
 

Extra informatie

"De Masterclass is heel praktijkgericht met vele voorbeelden, bruikbare
casussen en interessante discussies."

https://divetro.nl/trainingen/


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

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