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“Agile werken” betekent wendbaar en flexibel werken
In de praktijk houdt dit in dat je medewerkers makkelijk en flexibel kunnen meebewegen met veranderingen in de
organisatie en de werkprocessen. Met als doel om de organisatie sterk te houden of sterker te maken.
Door Agile te werken heb je als medewerker meer toegevoegde waarde voor de organisatie, lever je een betere
kwaliteit en draag je bij aan een grotere klanttevredenheid. En niet onbelangrijk: je boekt (flinke) tijdwinst en je hebt
meer plezier in je werk!
Methodes die vaak worden ingezet om Agile te werken zijn Scrum en Lean. In deze training gaan we in op Agile
werken met toepassing van de Scrum methode (werken met een Scrum team).

Wat leer je in de Agile en Scrum training?
•
•
•
•
•
•
•

Wat Agile werken is en wat de uitgangspunten zijn
De overeenkomsten en de verschillen tussen Agile, Scrum en Lean
Wat Scrum is
De begrippen en rollen in een Scrum team (zoals de scrum master)
Wat Agile werken en Scrummen voor jou kan betekenen
Wat deelnemen in een Scrum team betekent voor jou
Praktische handvatten, tips en tricks

Maatwerk In-company training:
AVK is gespecialiseerd in op maat gemaakte trainingen bij jou op locatie. De exacte inhoud van de Agile en Scrum
training wordt in overleg met jou en jouw team samengesteld. Wij bieden maatwerk thematrainingen voor alle afdelingen in jouw organisatie. Onderwerpen uit de verschillende trainingen zijn onderling uitwisselbaar. Je hebt dus altijd
de juiste training voor jezelf, jouw organisatie, team of afdeling. Combineer deze training bv met de training Kanban.

Inhoud van de Agile en Scrum training
In de ochtend wordt ingegaan op de theorie en de gedachte achter Agile werken en Scrummen.
•
•
•
•
•
•

De oorsprong van Agile werken
Hoe Agile is jouw organisatie nu?
Hoe ga je Agile denken op organisatie-, team- en individueel niveau
Wat betekent Agile voor jouw afdeling?
Wanneer ga je Scrummen?
Scrum teams en de rollen binnen een Scrum team

In de middag gaan we aan de slag met praktische toepassingen, rollenspellen en de toepassing naar jouw praktijk:
•
•
•

Speel het zakelijk kaartspel: Scrum poker planning
Zelf het Scrum proces uittekenen voor jouw team
Rollenspel

Kijk voor meer info en actuele prijzen op
www.avk.nl/agile
www.avk.nl | 085-2083388 | info@avk.nl
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