
      

 
 

 
      

AGILE introductie 
 

Komt u dit bekend voor?  
In een wereld die steeds sneller verandert, verandert ook de waarde voor de klant in een steeds hoger tempo. In beton 

gegoten visies en pagina’s lange plannen van aanpak behoren tot het verleden. Leren door te experimenteren en met het 

geleerde toewerken naar een volgend inzicht, dichtbij onze klant, is de nieuwe realiteit. Flexibiliteit is dus van essentieel 

belang en wordt alleen maar belangrijker en dit vraagt dus agility van je organisatie. 

 

Bewegelijk worden is een kunst  
Maar hoe word je nu een Agile organisatie? In deze introductietraining behandelen we de Agile principes, de herkomst en 

overhandigen we verschillende tools om in de praktijk mee aan de slag te gaan!  De volledige introductietraining duurt één 

dag, maar kan natuurlijk ook op maat gemaakt worden en die onderwerpen behandelen die voor u als klant van hoogste 

waarde zijn. 

 

Agile is niet alleen voor IT!  
Tijdens de training gaan we vooral met het toepassen van de theorie aan de slag. In diverse praktische oefeningen kijken we 

waar we met Agile goede verbeteringen kunnen bereiken. Dit zorgt ervoor dat u hetgeen dat u leert makkelijker kunt vertalen 

naar uw eigen dagelijkse praktijk. In de training gaan we vooral met niet-IT gerichte praktijkcases aan de slag. Het doel is om 

te ervaren dat Agile op bijna iedere omgeving valt toe te passen en helpt om de procesverbeteringen in kleine, behapbare 

verbeteringen op te delen. Dit vergemakkelijkt de uitvoering en zorgt ervoor dat er snel succes te vieren is.  

 

Wat leert u? 
In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:  

● Snelheid van veranderingen 

● Klantwaarde 

● Agile begrippen en Manifest 

● Agile binnen organisaties 

● Het team centraal 

● Waarde en waardeketen 

● Uitvoeren van het werk volgens Agile 

● Flow in werk onder handen 

● Retrospective 

● Team samenstellingen en rollen 

● Agile in perspectief met Lean en Scrum 

 

 

  



Wat levert het op? 
Na de training bent u in staat om: 

● Middels de Agile aanpak uw werk te organiseren 

● Met uw team snel en slagvaardig in te spelen op de veranderingen en verbeteringen 

 

Competenties 
U versterkt de volgende competenties: Klantgerichtheid, Probleemanalyse, Oordeelsvorming, Samenwerken. 

Iets voor u?  
Voor iedereen die morgen aan de slag wil met Agile, binnen het eigen team, of de eigen afdeling.  

 

Hoeveel tijd bent u kwijt? 
De training duurt een 1 dag.  

 

Aantal deelnemers 
Aan de training nemen maximaal 12 personen deel.  

 

Certificaat 
Na afloop ontvang u een Certificaat van Deelname.  

 

Wat kost de training?  
Voor de training betaalt u € 529,- (exclusief btw). Vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.  

 

Accommodatie  
De training vindt plaats op een mooie locatie met goede voorzieningen zoals koffie/thee, fruit en een lunchbuffet.  

 

Zo betaalt u 
De factuur dient voor aanvang van de eerste trainingsdag te worden voldaan.  

  

Erkend trainings- en adviesbureau 
ProjectsOne is al geruime tijd hét toonaangevende trainings- en adviesbureau op het gebied van procesverbetering. De trainingen 

van ProjectsOne staan onder toezicht van Associate Professor Frank van der Meulen van de TU Delft. De ProjectsOne 

certificering staat als uitstekend bekend, door het niveau van de opleidingen en examens en de gedegen beoordeling van de 

projecten. 

 

Daarnaast is ProjectsOne een CEDEO geaccrediteerde opleider. Tijdens het CEDEO-Klanttevredenheidsonderzoek is door 

CEDEO vastgesteld dat 100% van onze klanten ‘tevreden tot zeer tevreden’ is en dat is wederom hoger dan de vorige 

onderzoeken. Tevens is ProjectsOne lid van de vakvereniging Lean Six Sigma Nederland en geregistreerd bij CRKBO. 

 

Hiermee is ProjectsOne een door diverse organisaties geaccrediteerde aanbieder van Lean Six Sigma opleidingen. Het behalen 

van een Lean Six Sigma examen of certificaat via ProjectsOne garandeert u dat de opleidingen voldoen aan de hoogst haalbare 

wereldwijde normen op het gebied van Lean Six Sigma opleidingen. 

 

In-company 
Wilt u samen met collega’s een training volgen, dan kunt u de training in-company laten verzorgen. We kunnen ook 

programma’s speciaal op maat ontwerpen voor uw organisatie. Wilt u hier meer over weten? Bel 085-2012161 of stuur een 

mail naar info@projectsone.nl voor een adviesgesprek. 

 

Aanmelden 
U kunt zich voor deze training inschrijven via onze website of via telefoonnummer 085- 2012161. 

Weet u niet precies of en hoeveel ondersteuning u nodig heeft? Onze adviseurs helpen u graag verder. Bel voor een kosteloos 

adviesgesprek 085-2012161 of stuur een mail naar info@projectsone.nl. U kunt in dit gesprek ook de mogelijkheid bespreken om 

een optie te nemen op een training. Hiermee reserveert u voor een bepaalde tijd een plaats bij een bepaalde training. 
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     Veelgestelde vragen 

Duur? Aantal deelnemers? Kosten? Betaling? Certificaat? 

1 dag Maximaal 12 personen € 529,- p.p. exclusief 

btw 

Voor aanvang van de 

training 

U ontvangt  

een Certificaat  

van Deelname 

Leveringsvoorwaarden 

http://www.projectsone.nl/algemene-voorwaarden 

 

      ProjectsOne. Flexibel verbeteren en versterken. 
ProjectsOne bestaat al geruime  tijd uit enthousiaste, ervaren professionals met uitgebreide kennis van het verbeteren van processen. 

We geven trainingen, coaching trajecten en begeleiden implementaties. We kiezen altijd voor een open en directe benadering. 

Wij leveren meetbare uitkomsten in kwaliteit, euro’s, klant- en personeelstevredenheid. Zo bieden we u precies de flexibele ondersteuning die 

u kunt gebruiken om uw organisatie naar een hoger niveau te tillen. 

      

 

 

      

 

http://www.projectsone.nl/algemene-voorwaarden

