
 

 
 

Training Agile werken 
Snel en wendbaar invulling geven aan de klantvraag 
 
 
 

Moderne bedrijfsinrichting voor groeiende 
behoefte aan wendbaarheid 

De wereld is dynamisch en technologische 

ontwikkelingen gaan razend snel. 

Hierdoor verandert de markt continu. Klanten 

stellen steeds hogere eisen aan dienstverlening. Ze 

willen zelf aan het roer staan en de koers bepalen 

die zij willen varen. Individualisering is hierbij het 

sleutelwoord. 

De verhoudingen in de wereld veranderen. 

Maatschappelijk verantwoordelijkheid nemen is 

onderdeel van bedrijfsvoering. Ook stelt de 

overheid voortdurend andere eisen aan 

organisaties door veranderingen in wet- en 

regelgeving. Dit leidt ertoe dat een organisatie 

steeds alert moet zijn op veranderingen om daar, 

zo snel als wenselijk is, op in te spelen. 

Een manier om deze wendbaarheid als organisatie 

te realiseren is Agile werken. Om agile te werken 

moeten de twee pijlers die dit realiseren robuust 

zijn. De figuur hiernaast geeft die twee pijlers weer. 

Deze door ons ontwikkelde training behandelt het 

agile inrichten van de organisatie. 

De training ‘Agile procesmodellering’, die 

aansluitend gegeven wordt, behandelt de tweede 

pijler. 

Om echt agile te werken moet een organisatie de 

processen agile inrichten én bekwaam zijn om met 

deze inrichting om te gaan. 

Deze training is een aanzet om uw organisatie agile 

in te richten, zodat u agile kan gaan werken. U leert 

of uw organisatie al geschikt is voor agile werken. 

Als dit niet het geval is, weet u welke 

veranderingen nog doorgevoerd moeten worden. 

U leert hoe u het agile inrichten organiseerten de 

invoering planmatig aanpakt. Ook wordt duidelijk 

wat de impact is op de managementstijl binnen uw 

organisatie. 

 

Agile bedrijfsinrichting leidt ertoe dat: 

 Er een cultuur in uw organisatie ontstaat die 

aansluit bij “continue en snel veranderen”. 

 Het management van de organisatie het agile 

gedachtengoed uitdraagt, faciliteert en verder 

ontwikkelt. 

 Multidisciplinaire teams ontstaan om continu 

te kunnen leren 

 De klant daadwerkelijk centraal staat; 

Individuele klantwensen worden centraal 

gesteld.  

 Agile gereedschap niet alleen gebruikt wordt, 

maar dat ook begrepen wordt waarom dit 

gereedschap nodig is. 
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Planmatige aanpak om binnen uw 
organisatie agile te werken 

Agile werken berust op twee pijlers: 

1. De kernprocessen zijn agile ingericht 

2. De organisatie kan op een agile wijze 

omgaan met deze procesinrichting 

Pas als beide pijlers voldoende robuust zijn, heeft 
agile werken effect. Dan kan een organisatie tijdig 
inspelen op veranderende klantwensen en 
veranderende wet- en regelgeving, zonder dat er 
een extreme inspanning geleverd wordt qua tijd 
en kosten. 

Tijdens deze training wordt gestart met de vraag 
of uw organisatie wel geschikt is om agile te 
werken. Dit gebeurt aan de hand van de eisen die 
gesteld worden om te kunnen transformeren naar 
een agile werkende organisatie. 

Daarna wordt in detail uitgelegd, hoe u dit 
aanpakt, zodat u voor uw eigen organisatie een 
plan van aanpak kan opstellen, of een opgesteld 
plan kwalitatief kan beoordelen. U krijgt inzicht 
welke managementstijl bij agile werken hoort.  

Veel organisaties gebruiken al agile 
gereedschappen (zoals Scrum) om hun doel te 
bereiken. Maar met goed gereedschap alleen 
behaal je geen resultaat. 

Door mensen met de juiste vaardigheden in uw 
organisatie gemotiveerd te laten werken, kan met 
het juiste gereedschap het gewenste resultaat 
behaald worden. 

De training bevat veel praktijkvoorbeelden en 
biedt ruimte om onderling ideeën en ervaringen 
uit te wisselen.  

Deze training behandelt niet het agile modelleren 
van processen. Dit wordt in een behandeld in de 
training Agile procesmodellering (12 en 13 juni). 
De trainingen zijn individueel en in elkaars 
verlengde te volgen. 

Uw organisatie agile inrichten en uw processen 
agile modelleren vormen de basis om agile te 
werken. 

Na deze training bent u in staat om:  

 Vast te stellen of uw organisatie geschikt is 

om agile te werken 

 Een plan van aanpak  voor invoering van agile 

werken op te stellen of te beoordelen 

 Een agile bedrijfsinrichting te ontwerpen 

 Een management stijl te ontwikkelen die het 

agile werken van medewerkers in 

multidisciplinaire teams  stimuleert 

 Gereedschappen die hierbij helpen op de 

juiste wijze te gebruiken 

 Het verschil te herkennen tussen scrum en 

agile. 

Voor wie is de training bestemd?  

De doelgroep van deze training is:  

- Directie en business management; 

- Programma en change managers; 

- Medewerkers binnen multidisciplinaire teams;  

- Hoofden procesmanagement;  

- O&I adviseurs en HR managers. 
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De trainers  
 

Peter Pottjewijd is managing consultant bij Agile 

Business Consultants.  

Door dertig jaar ervaring in 

procesverbetering en proces-

management binnen financiële 

instellingen en overheidsorgani-

saties is Peter een deskundige op dit gebied. Hij 

heeft veel innovatieve ideeën omgezet in 

praktische trainingen, waarvan deze training er 

één is. Peter is in staat de vastgestelde 

verbeteringen daadwerkelijk te implementeren 

door aan alle inrichtingsaspecten van agile werken 

aandacht te besteden. Commitment en actieve 

betrokkenheid van de lijnmanagers en 

medewerkers stelt hij hierbij centraal.  

 

Léon van der Meer is directeur bij Agile Business 

Consultants. Leon heeft leiding gegeven 

aan het ontwikkelen van de 

dienstverlening voor procesverbe-

tering, procesmanagement en agile 

business modelling. In de praktijk heeft 

hij vele projecten uitgevoerd en aangestuurd op dit 

gebied in met name de sector financiële 

dienstverlening. 

Programma  
 

Is mijn organisatie geschikt voor agile werken? 

- Wat is agile werken? 

- Is uw organisatie geschikt om agile te werken? 

- Wat is het voordeel van Agile werken 

Agile Bedrijfsstrategie 

- Strategische toekomstvisie 

- Portfolio management 

- Agile teams  

- Cultuurverandering naar agile organisatie 

- Type proces en bijbehorende management stijl 

- Vertaling naar het agile inrichten van de 

organisatie 

Agile Management 
- Doelgericht sturen 

- Faciliteren van agile teams 

- Ontwikkelen en motiveren van mensen 

- Stimuleren agile initiatieven 

- De goede aspecten van klassiek management 

behouden 

Agile gereedschap 
- Feedback 

- Kanban 

- Backlog 

- Scrum 

- Lean 

- Agile procesmodellering 

Niet alles is agile 
- Wanneer is agile werkwijze minder geschikt 

- Verschillende werkwijzen integreren 

 



 

 
 

Training Agile werken 
Snel en wendbaar invulling geven aan de klantvraag 
 

Datum training: 29 september 2017 
 
Plaats: Aristo, Amsterdam 

 

Tijdschema 
09.00 - 09.30 uur: Inschrijving en koffie 

09.30 - 12.15 uur: Ochtendsessie 

12.15 - 13.15 uur: Lunch 

13.15 - 17.00 uur: Middagsessie 

 

Training Agile werken 
De training wordt direct gevolgd door de twee-

daagse training ‘Agile procesmodellering’. Als u 

beide trainingen gevolgd hebt, heeft u voldoende 

bagage om met Agile werken te starten of het Agile 

werken naar een hoger niveau te brengen. 

 

Informatie 
Wilt u meer informatie? Bel of mail dan naar  

Peter Pottjewijd  

Tel.: 06 17 15 12 45 

Email: peterpottjewijd@agileconsultants.nl 

Léon van der Meer 

Tel.: 06 22 44 54 79 

Email: leonvandermeer@agileconsultants.nl 

Inschrijven 
U kunt zich direct inschrijven door ons een email te 

sturen. Wilt u hierbij in de onderwerpregel 

aangeven dat het gaat om een aanmelding voor de 

training ‘Agile werken’? Wij mailen u dan een 

bevestiging, routebeschrijving en de factuur. 

 

Kosten 
De kosten van deze training bedragen € 695,- per 

persoon (excl. 21% BTW). 

Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch, aperitief, het 

bijbehorende documentatiemateriaal. 

 

Korting 
Indien er meerdere personen van hetzelfde bedrijf 

zich inschrijven, betaalt de tweede en daarop 

volgende deelnemer slechts € 625,- (excl. 21% 

BTW). 

 

Verhindering 
Bij verhindering is vervanging, door iemand die in 

het bezit is van uw bevestigingsbrief, toegestaan. 

Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot 

drie weken voor aanvangsdatum. Na deze datum 

wordt het volledige inschrijfgeld in rekening 

gebracht. 
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