24 oktober 2012 - 14:00 - 20:00 - Utrecht

Veranderproject.nl ontwikkelt een leergang verandermanagement voor projectmatig veranderen in de IT. In elke module van
deze leergang bieden we je theorie van het veranderen én laten je het veranderen zelf ervaren!! Op 24 oktober geven we de
module Verander Agile voor de tweede keer. In deze module ga je:
• De Agile principes vergelijken met de behoeften van een verandering
• Je eigen situatie op hoofdlijn organiseren met Agile technieken: Release plan, Sprints, Backlog, Etc.
We verzoeken je een case te maken van je eigen huidige situatie en deze mee te brengen. Deze zal dienen als begin van de
oefeningen (zie onder).
Wij vinden deze try-out € 350,- (ex BTW) per persoon waard, maar jij beslist welk bedrag je op de factuur zet.
Inclusief hand-outs, een working dinner en een afsluitende evaluatieborrel
Annuleren kan kosteloos tot 10 werkdagen voor de cursus, daarna wordt € 350,- in rekening gebracht.
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v e r a n d e r e n

Agile uitvoering van veranderprojecten

Toepassing op de praktijksituatie

Veranderprojecten zijn lastige projecten. Het is niet mogelijk

In de training behandelen we steeds een klein brokje theorie.

om het einddoel van zo’n project SMART te formuleren. De

Daarna kunnen jullie met je eigen praktijksituatie aan de slag:

verandering betreft meestal voor een klein deel ‘harde’

• maken van een release planning;

factoren en voor een veel groter deel ‘zachte’ factoren:

• opstellen van een change backlog;

motivatie, houding, cultuur, gedrag.

• maken van een sprint planning;

Juist in deze context is een Agile aanpak zeer geschikt. De

• samenstellen van een change team.

Agile Release Planning past prima als globaal verbeterplan,
met de change backlog als output. De sprints (korte periodes

Deze werkwijze past erg goed bij meer deelnemers van

van een paar weken) kunnen gebruikt worden om stap-voor-

hetzelfde bedrijf, zij kunnen dan in de praktijkdelen

stap te veranderen. De Agile Retrospective past goed om elke

samenwerken. Maar als je alleen komt kan je zeker ook

verbeterstap te evalueren, het verbeterdoel scherper te

meedoen, of alleen, of samen met anderen van andere

formuleren en de aanpak bij te stellen.

bedrijven.

Dus, na elke sprint wordt de backlog aangepast en de

Je gaat dus naar huis met concrete plannen!

volgende sprint weer uitgevoerd.

VERANDERPROJECT is een initiatief van André Heijstek, Ben Linders, Nico Bakker en Michel Verweij
André Heijstek is zo’n 20 jaar actief binnen de ICT. Gestart als programmeur, verbreed naar ontwerp,
projectmanagement, lijnmanagement en kwaliteits- en procesmanagement. André heeft veel
veranderprojecten begeleid in grote en kleine organisaties in Nederland en daarbuiten.
Op dit moment ligt zijn voornaamste interesse bij de invoering van de Agile werkwijze binnen
softwareontwikkelingsorganisaties en is hij Scrum Master bij Jumbo Supermarkten.
Ben Linders heeft een uitgebreide internationale ervaring, met specialisaties in kwaliteits- en
procesverbetering, en organisatie-ontwikkeling.
Samenwerker, gedreven, ondersteunend en pragmatisch, resulterend in een hogere performance van de
IT-organisatie, tevreden professionals, en een betere bijdrage van de IT aan de bedrijfsresultaten.

Michel Verweij is een ervaren project- en veranderingsmanager. Gestart als tester en doorgegroeid naar
test-, project-, proces-, kwaliteits- en verandermanagement functies. In grote organisaties heeft Michel
verschillende testmanagement-, projectmanagement- en CMMI-verbeterprojecten geleid.
De kennis opgedaan in een MBA over veranderprojecten zet Michel graag om in concrete cursussen en
aanpakken om gezamenlijk met de organisatie verbeteringen door te voeren.
Nico Bakker is ‘inzichtgever’. Hij geeft zijn opdrachtgever inzicht in veranderen, hoe dat werkt en
waarom er soms weerstand is. Hij begeleidt medewerkers in hun verandering. De
verantwoordelijkheden zoals deze in Agile teams vorm krijgen spreken hem bijzonder aan.
Nico heeft ruime ervaring in de IT en in coaching. Hij is geschoold in zowel in IT als in veranderkunde.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Aanmelden: e-mail naar: aanmelden@veranderproject.nl
Locatie:-Den Haag (exacte locatie volgt nog)
Routebeschrijving: (volgt)
Meer informatie: www.veranderproject.nl | tel. 06 4847 6451 (André Heijstek)

Wat neem je mee naar huis?
• kennis van Agile technieken toepasbaar op veranderprojecten;
• praktische ervaring uit de oefeningen;
• concrete planning voor je eigen situatie;
• praktijkvoorbeelden van de trainers en andere deelnemers.

