
Over de opleiding 
 

Je bent bekend met het Agile Framework, weet deze 
toe te passen en je bent onderdeel van de Agile  
transitie binnen jouw organisatie, maar: 

• Hoe krijg je teams in de Agile flow? 

• Weet je welke (groeps)interventies je kunt doen 
om het beste resultaat te bereiken? 

• Hoe zorg je er voor dat er een open cultuur  
ontstaat? 

• Hoe zorg je voor meer teameffectiviteit? 

• Hoe ga je om met medewerkers  die het  
moeilijk vinden om te veranderen? 

• Beschik je over effectieve trainings-, coachings- 
en facilitatietechnieken? 

• Weet je wat de invloed van je eigen houding is  
en hoe je daarmee effectief kunt omgaan? 

 

Tijdens deze training ga je op zoek naar antwoorden 
op deze en andere vragen. Na de training ben je in 
staat het Agile Framework effectiever in te zetten. Je 
weet wat en waar de valkuilen zijn in deze verande-
rende omgeving en je hebt onderbouwing gekregen 
om interventies toe te passen. 

Wat leer je tijdens de opleiding? 
 

Je leert te kijken naar een Agile transitie vanuit de 
betrokken rollen. Daarnaast krijg je inzicht in wat er 
gebeurt met teams die deze verandering doormaken. 

 
Je leert en oefent met de drie houdingen die je kunt 
aannemen: 

• Trainer om de theorie van Agile en het Agile  
Framework (weer) zuiver te krijgen. 

• Facilitator om de groepsbijeenkomsten goed te  
begeleiden. 

• Coach om de individuele teamleden en het team te 
begeleiden. 

 

Voor alle drie de houdingen krijg je tips en tools, zoals: 

• Facilitatietechieken. 

• Werkvormen. 

• Energizers. 

• Interventietechnieken op individueel en  
groepsniveau. 

Je krijgt de gelegenheid om met alle  aspecten  
te oefenen. 

 

Resultaat 

Je weet wat een Agile transitie doet met teams en 
mensen. Je weet op welk moment je je rol als trainer, 
coach, Facilitator moet toepassen en je krijgt  
handvatten / werkvormen die jou en je team helpen  
effectiever te worden. 

Agile leiderschap  

de sleutel tot succes 

Effectief begeleiden als ‘essentieel onderdeel’  

van een Agile transitie.  Voor wie is de opleiding bedoeld? 

Deze training is bedoeld voor iedereen 

(Leidinggevende, Scrummaster, Product Owner en  

team leden) die bekend is met het Agile Framework en 

te maken heeft met praktische vraagstukken over de 

Agile transitie. 



     De trainers 

Henri Haarmans 

brengt meer dan 19 jaar ervaring met het 

faciliteren van bijeenkomsten in. Zijn en-

thousiasme voor  

faciliteren werkt aanstekelijk. 

Laura Zschuschen 

brengt haar ervaring als scrum coach bij 

diverse grote bedrijven in. Daarnaast heeft 

zij ruim 9 jaar ervaring als facilitator. Haar 

reflecties zijn scherp en dragen bij aan de 

bewustwording over je rol. 

Hoe trainen we? 

Investering 
De investering voor deze opleiding van twee losse 
dagen bedraagt € 995 excl. BTW. De prijs is inclusief 
cursusmateriaal op PDF, koffie/thee/fris en lunch.  
Voor deze  opleiding gelden de leveringsvoorwaarden 
zie www.facilitation-academy.nl. 
 

 

Locatie en opleidingsdata 
De opleiding wordt gegeven in het  centrum  
van Nederland.  

We trainen van 09:00 - 17:00 uur. 
De actuele opleidingsdata en locatie staan op 
www.facilitation-academy.nl. 

 

Inschrijving 
Je kunt je inschrijven via www.facilitation-academy.nl 

Praktische zaken 

Kom in contact met ons 

06 - 44 656 751 

www.facilitation-academy.nl 

info@facilitation-academy.nl 

Faciliteren Trainen Coachen 

Maatwerk 

Trainingen zijn pas echt effectief wanneer ze  

aansluiten op de dagelijkse werkelijkheid.  

Vanuit onze kennis en ervaring componeren  

we op basis van de specifieke klantvraag een  

maatwerktraining. 

 

Leren door te doen 

• We wisselen theorie af met veel oefeningen. 

• We oefenen tijdens de training met alle  

aspecten.  

 

We trainen faciliterend 

Dat wil zeggen dat we ervan uitgaan dat de kennis,  

die nodig is om van elkaar te leren, in de groep  

aanwezig is.  

 

Trainers 

We trainen waar mogelijk met twee trainers.  

Hierdoor krijgen de deelnemers vanuit twee  

gezichtspunten reflectie op hun optreden voor  

de groep. 

 


