
PRINCIPES VAN HET AGILE-KICKSTARTTRAJECT:
De workshop is gebaseerd op de volgende agile 
principes:

END-TO-ENDDENKEN:
we vragen iedere deelnemer om een stap 
terug te zetten en het end-to-endproces te 
bekijken, van idee tot eindgebruiker of klant. 
Dat is essentieel om te begrijpen welke 
waarde elk onderdeel van de keten moet 
creëren.

AL DOENDE LEREN:
een van de beste manieren om iets te 
leren is het herhaaldelijk te doen. In plaats 
van theoretische luisterlessen bieden we 
interactieve workshops aan waarin we 
samen werken en dingen uitproberen.

BUSINESS-IT ALIGNMENT:
agile is niet alleen een IT-methode 
of -framework. Het succes van agile 
transformatie ligt in samenwerking. De 
workshops zijn zodanig opgezet dat alle 
rollen en deelnemers businesswaarde 
kunnen creëren.

AGILE FRAMEWORKS:
op basis van een brede waaier aan methodes 
en technieken van agile frameworks moeten 
de workshops u genoeg inzichten bieden 
om te kiezen welke techniek in welk geval 
het best wordt gebruikt. We willen dat u te 
weten komt wat voor u werkt.

ECHTE CASES/PROJECTEN:
door gebruik te maken van echte projecten 
van uw bedrijf bieden we u inzicht in hoe 
agile kan werken in uw context en zorgen 
we voor een kickstart om agile te beginnen 
werken. Het 5-daagse traject staat op die 
manier eigenlijk gelijk aan 5 productieve 
werkdagen die resultaten opleveren en 
waarde creëren.

CO-COACHING:
onze coaches hebben ieder hun eigen 
specialiteit (lean kanban, scaled agile, 
business agility enz.). Op basis van de 
behoeften, de teams en de cases zorgen 
we voor de beste match, zodat u maximale 
waarde kunt halen uit de workshops.

a Gfi Group company AGILE-KICKSTARTTRAJECT:   
WORKSHOPS OM UW BEDRIJF TE BEGELEIDEN 
NAAR EEN INNOVATIEVE TOEKOMST

Succesvolle bedrijven zoals Google, Amazon en Spotify staan bekend om hun innovatieve bedrijfsstructuur en een cultuur 
van co-creatie. Ze werken agile.
Wilt u agile werken introduceren in uw bedrijf? 
Realdolmen heeft een 5-daags agile-kickstarttraject ontwikkeld, Een workshop geïnspireerd door verschillende agile 
frameworks, zoals Scrum, Kanban, SAFe en LeSS. Het is de bedoeling uw teams de middelen aan te reiken om agile te 
beginnen werken.
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EVALUEREN EN AANPASSEN:
we brengen de principes die we u aanleren, 
zelf in de praktijk. In plaats van een vooraf 
uitgewerkt plan te volgen, worden onze 
workshops geëvalueerd en aangepast 
aan de behoeften van de groep.
 
EMPIRISCHE STUDIES:
een van de belangrijkste elementen 
bij agile werken is de prioriteiten 
bepalen, op basis van empirische 
studies, risicobeoordelingen en 
backlogmanagement. Het is belangrijk te 
weten wanneer een project moet worden 
stopgezet (of snel dreigt te mislukken) om 
de kosten zo laag mogelijk te houden.

CONTINUOUS IMPROVEMENT BACKLOG:
in de loop van onze workshops bouwen we 
kennis en ervaring op. Alle geleerde lessen 
en aandachtspunten worden verzameld 
in de continuous improvement backlog. 
Deze backlog begeleidt uw teams bij hun 
agile transformatie door de juiste acties op 
het juiste moment te kiezen.

DOELPUBLIEK
Gemengd team van business, IT en andere personen die 
bijdragen aan de specifieke oplossing of dienst, of het 
specifieke product.

VEREISTEN
Kennis van agile is niet vereist.
De cases waarmee we aan de slag zullen gaan, zijn uw 
cases/projecten/programma's enz. Geef ons een idee 
van uw visie en vereisten, en breng plannen, documenten 
enz. mee. 

INHOUD VAN DE AGILE WORKSHOP
Het 'Agile-kickstarttraject' bestaat uit verschillende 
workshops, die niet noodzakelijk 5 dagen op een rij 
moeten worden gevolgd. De nadruk ligt op verkennen en 
nieuwe kennis opdoen.

Voorbereiding. Het doel van dag 1 is tot 
een wederzijds begrip van agile te komen. 
Wat betekent agile voor u? Wat zou agile 
kunnen opleveren in uw context?

Van epos tot gebruikersverhaal. Hoe 
kan het werk worden verdeeld zodat het 
beheersbaar is voor de teams? Hoe kan 
het werk worden verdeeld zodat we kunnen 
leren vanuit het oogpunt van de business, de 
oplossing en het proces? Zo kan de business 
geleidelijk ontdekken wat de gebruiker echt 
nodig heeft.                                            

Het werk organiseren en zien evolueren. 
Kan het team het product/de dienst zelf 
leveren? Zijn er andere teams betrokken? 
Zo ja, hoe organiseren en plannen we?
Kijk hoe het werk evolueert. Time-to-market 
is essentieel! Door het werk te visualiseren, 
kunnen knelpunten worden opgespoord en 
opgelost.

Eerste stappen. Het team begint aan zijn 
agile transformatie en past de geleerde 
lessen toe.
Werken aan voorspelbaarheid: 
systeemdenken: doorloop-/cyclustijd.

Showtime. Eerste agile levering. Eerste 
increment. Eerste stukje waarde gecreëerd 
voor de business. Eerste les: ontwikkelen 
we het juiste ding? Maar ook: ontwikkelen 
we het correct en snel genoeg? Continue 
verbetering begint nu (D6+).

MEER INFO?
Wilt u meer weten over deze workshops of over 
agile werken en agile ontwikkeling? Neem dan 
contact met ons op via  info@realdolmen.be
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