Aan de slag met je eigen projecten

Agile Coach
Workshop

Aan het einde van de workshop kunnen we aan
de slag gaan met een klein project uit jouw
organisatie. Hierbij passen we de geleerde
werkwijze toe. Dit leidt tot concrete afspraken
over de rolverdeling en het werkproces binnen
het aanstaande scrumteam.
Ons doel is dat je overtuigd raakt van de Agile
Scrum methode. Een positieve houding is
belangrijk om de methodiek succesvol binnen
jouw organisatie te laten landen.

Vraag nu de Agile coach workshop aan voor
jouw organisatie en maak kennis met de
voordelen van Scrum.
Heb jij al ervaring met Agile werken of Scrum?
Ben je al een tijd Scrum Master en zoek je
verdere verdieping? Dan is de vierdaagse Agile
Coach workshop van PIX2 geschikt voor jou.
Je ziet de voordelen van Agile werken en hebt
de voordelen waarschijnlijk zelf aan den lijve
ondervonden. Echter, wat is de volgende stap
nadat je Scrum werkend hebt gekregen? Hoe
help je een team om niet alleen slimmer samen
te werken, maar om ook echt alles uit zichzelf
te halen? Hoe overstijg je het teamniveau en
neem je een hele organisatie mee in een Agile
transformatie? Deze en veel meer vragen
worden beantwoord tijdens de Agile Coach
workshop.

Wat levert deze workshop jou op?
Naast een hoop enthousiasme begrijp je na
afloop van de workshop:
Voel je je zeker in het uitvoeren van de Agile
Coach rol.
Beschik je over waardevolle tools die je direct
een goede Agile Coach maken.
Weet je dat Agile en Scrum over meer gaat dan
meetings en rollen. Het gaat ook over cultuur,
gedragsverandering, mindset.
Heb je de rol van Agile Coach ervaren in
diverse oefeningen.
Ga je geïnspireerd naar huis dankzij de
ervaring en praktijkvoorbeelden (in non-IT en IT
organisaties) van onze trainers.

Onderwerpen die we behandelen in deze
workshop zijn:
•

Waar komt Agile vandaan?

•

Hoe ziet de Scrum werkwijze eruit?

•

Wanneer gebruik je Agile Coach?

•

Wat kan het mij opleveren?

•

Hoe pas ik het toe in mijn organisatie?

Deelnemer prijs:€ 1,895,00 (excl. BTW)
Duur: 4 Dagen
Workshop code: ACPIX2
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