Ben jij gemotiveerd?
Ga de uitdaging aan!
Jouw organisatie is overgestapt op Scrum. Je bent
bekend met de Agile principes. Je maakt deel uit van
een Scrum team als ontwikkelaar, Scrum Master, of
Product Owner. De nieuwe werkwijze bevalt goed en
toch denk je wel eens:
• Benutten we onze talenten en vaardigheden wel
optimaal?
• Beginnen onze retrospectives niet een beetje saai
te worden?
• Zou er meer in ons Scrum team zitten dan eruit
komt?
• Waarom is er nog steeds veel verstoring door
ongepland werk?
Vraag je jezelf af hoe het zou zijn om deel uit te maken
van een hecht en werkelijk ‘high performance’ Scrum
team? Bewijs jezelf, je teamleden en je organisatie
dan een dienst door met je team(s) deel te nemen
aan deze unieke tweedaagse Advanced Scrum
Training!
Zet samen met je teamleden een volgende stap,
ervaar de Agile mindset en ontdek verrassende
manieren om effectiever en plezieriger met
elkaar samen te werken. Na deze training zal
je gereedschapskist aangevuld zijn met allerlei
technieken die je direct kunt toepassen in jouw eigen
werkomgeving!

Advanced
Scrum
Training
Een 2-daagse training voor teams
die de sprong willen maken naar
een high performance Agile
Scrum team!

Voor wie is deze training bedoeld?

Wat is dit voor training?

Dit is een intensieve en interactieve tweedaagse
training toegespitst op bestaande Scrum teams. De
teamleden beschikken over basiskennis van de Agile
werkwijze. De mannen en vrouwen in het Scrum team
hebben de motivatie en het enthousiasme om door te
groeien naar een ‘winning team’.

Een hechte samenwerking en synergie bereik
je vooral door het zelf te ervaren, samen met je
teamleden. Want als je er niet aan proeft, weet je niet
hoe het smaakt.

Organisaties kunnen inschrijven met één of twee
team(s). Het totaal aantal deelnemers ligt tussen 6 en
14 personen.

Welke zaken komen aan de orde?
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe maken we het gehele bedrijf enthousiast voor
Agile en Scrum?
Hoe zorgen we ervoor dat onze Scrum teams
onderling goed samenwerken?
Hoe kunnen we de retrospectives een stuk
waardevoller maken?
Hoe gaan we effectief om met verstoringen en
‘unplanned work’?
Hoe kunnen we een realistische project- en release
planning maken?
Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van crossfunctionality?
Hoe geven we de gewenste invulling aan het begrip
‘self-empowerment’?
Welke vragen en uitdagingen heb jij?

De Advanced Scrum Training is een echte ‘doetraining’. Een nieuwe aanpak wordt meteen vertaald
in nieuw gedrag. Hoe? Door na ieder stuk theorie,
samen het rugbyveld op te gaan en de kern van
het geleerde in praktijk te brengen door middel van
relevante en verrassende werkvormen.
Iedere oefening wordt afgesloten door een
retrospective: humoristisch, diepgaand, en altijd
respectvol.

Wie geeft de training?
Erik Philippus van ImprovemenT en Wessel Hofman
van Scrumit hebben hun krachten gebundeld, en
een uitdagende masterclass ontwikkeld. Zij vormen
samen een hecht team waarin hun ervaring en
creativiteit samen komen.
Zij hebben hun brede expertise, vakmanschap en
enthousiasme gecombineerd in een professionele
training met tastbaar resultaat. Erik en Wessel staan
in de startblokken om je een onvergetelijke training
te bezorgen. Ze zullen elkaar tijdens het programma
voortdurend afwisselen en aanvullen.

Follow-up traject
Ook na afloop van de training blijven de trainers
betrokken bij de teams! Deelnemers kunnen altijd
contact met één van de trainers opnemen om
antwoorden te krijgen op lastige praktijkvragen. Zo
weet je zeker dat je maximaal profijt hebt van alles
wat in de training aan bod is gekomen.
Daarnaast krijgt iedereen toegang tot een archief met
informatie op het gebied van Agile en Scrum, plus een
abonnement op een maandelijkse nieuwsbrief met
daarin relevante informatie en nuttige tips.

Waar wordt de training gehouden?
De training wordt georganiseerd bij een rugbyclub
in de buurt, waarbij gebruik wordt gemaakt van
het clubgebouw en het rugbyveld. De tweedaagse
training (9u00-17u00) is inclusief lunch.

Wat zijn de kosten?
De training kost € 925,- per deelnemer. Bij gelijktijdige
inschrijving van meer dan 7 personen is de prijs
€ 875,- p.p. (excl. BTW). Hierbij inbegrepen zijn een
intake gesprek, twee aaneengesloten dagen training
door de twee trainers, huur van de locatie inclusief
catering, alle trainingsmaterialen, hand-out en followup traject.

Meer weten of inschrijven?
Surf naar de website van ImprovemenT (improvementservices.nl) of Scrumit (scrumit.nl). Of bel direct
met Erik (0655348117) of Wessel (0610842855).

