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INLEIDING AGILE CHAMPION PROGRAMMA 

 

Organisaties die met een Agile transformatie zijn gestart en hun wendbaarheid en 

slagkracht willen vergroten, hebben een kritieke massa van Agile ambassadeurs nodig 

om de bedrijfscultuur te veranderen naar een cultuur die verandering omarmd. Zij 

hebben mensen nodig die diepgaande kennis van Agile hebben, dit effectief in kunnen 

zetten, het goed kunnen overdragen en een voorbeeld zijn voor anderen. Deze mensen 

noemen we Agile Champions. De Agile Champions vormen de kern van een groeiende 

Agile community. Deze Agile community stimuleert niet alleen het continu organisatie 

breed leren op kennis, gedrag en vaardigheden van de kern zelf, maar heeft ook een 

motiverende en inspirerende werking op de rest van de organisatie. Hierdoor verspreid 

het Agile denken en werken zich als een inktvlek in de organisatie. 

Om de Agile Champions te voorzien van de juiste bagage, zoals kennis en vaardigheden 

op het gebied van Agile, Agile transformaties, cultuur, leiderschap en scaling hebben we 

het Agile Champion programma opgezet. 

 

ONDERDELEN VAN HET PROGRAMMA 

Door middel van veel praktische hulpmiddelen en een variatie van theorie en 

praktijkoefeningen worden de volgende vraagstukken behandeld: 

• Wat komt er kijken bij een Agile transformatie van een organisatie?  

• Hoe meet je het succes van een transformatie? 

• Wat houdt Agile leiderschap in? 

• Wat is een Agile cultuur? 

• Hoe pas je de Agile werkwijze toe in grote organisaties met veel afhankelijkheden 

(scaling methoden)? 

• Hoe kan ik de verschillende elementen combineren tot een transformatie 

strategie en aanpak die goed aansluit bij mijn organisatie? 

• Wat is goed product ownerschap en stakeholder management? 

• Wat is een Agile Mindset en hoe beïnvloed je houding en gedrag? 

• Wat zijn basisvaardigheden van een coach? 

 

DE DOELGROEP VOOR DEZE TRAINING 

Het Agile Champion programma is een trainingsprogramma voor mensen die onderdeel 

zijn van een Agile transformatie en daarin een voortrekkende rol hebben, bijvoorbeeld 

als Agile Champion, Agile Coach of Change agent of dit binnenkort gaan doen.  

 

LEERGROEPEN  

De deelnemers worden tijdens de training ingedeeld in kleinere leergroepen. Het doel 

van de leergroepen is om samen met andere deelnemers aan de slag te gaan met het 

aangeboden lesmateriaal, intervisie en de huiswerkopdrachten uit te voeren. Op deze 

manier passen de deelnemers het geleerde direct in de praktijk toe en blijven de 

deelnemers actief aan de slag met het geleerde tussen de trainingsdagen door. 



 

 

  
 

 

CERTIFICERING 

Het programma is een goede voorbereiding op het Agile practitioner examen van het 

Agile consortium. De kosten van het examen en de dag van examinering zijn geen 

onderdeel van het programma. Meer info over de examinering volgt tijdens de training 

en is te vinden op: https://certifytoinspire.com/agile-practitioner/  

 

TRAININGSOPZET 

Het programma is modulair opgezet en bestaat standaard uit 6 dagen, welke om de 2 a 

3 weken worden gegeven. De doorlooptijd van het programma is dan ongeveer 2 tot 5 

maanden. Tussen de trainingsdagen zijn de leergroepen actief om het geleerde toe te 

passen in de praktijk. 

 

AGILE CHAMPION PROGRAMMA 

• Dag 1. Kick-off Agile champion program, introduction transformation wheel, 

responsive organisations, culture and mindset. 

• Dag 2. Purpose & Product ownerschip, Stakeholder management, feature en 

story mapping, portfolio wall 

• Dag 3. Governance, autonomy & alignment, Agile leadership, self-organization 

• Dag 4. Capabilities & innovation, mastery, coaching skills 

• Dag 5. Way of working at scale, scaling frameworks 

• Dag 6. Transformation & change, transformation strategy, roadmap, change 

team, metrics 

 

DE TRAINERS 

De training wordt gegeven vanuit een samenwerking met ervaren trainers die als Agile 

transformatie consultant en coach actief zijn in de praktijk. De trainers hebben de 

afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met Agile transformaties en Agile Champion 

programma’s bij organisaties als ING, Rabobank, Sociale verzekeringsbank, APG en 

Kadaster en kunnen putten uit een rijke bron van praktijkverhalen. 

Tijdens het programma worden de trainers afwisselend ingezet, zodat de groep 

maximaal kan profiteren van de verschillende achtergronden en praktijkervaring van de 

trainers.  

 

De trainers die voor de training worden ingezet zijn: 

Els Verkaik, Edwin Clerkx, en Jeroen Venneman. 

 
  

https://certifytoinspire.com/agile-practitioner/


 

 

  
 

 

AANTAL DEELNEMERS 

De training heeft een maximaal aantal deelnemers van 16. De training gaat door vanaf 8 

deelnemers. Iedere trainingsdag wordt door 2 trainers gefaciliteerd. 

 

LOCATIE 

De trainingen vinden plaats op een centrale locatie in Nederland. Na uw inschrijving 

wordt u hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. 

 

TRAININGSDAGEN EN TIJDEN 

De trainingsdagen starten om 09.00 uur en eindigen om 17.00 uur. 

De eerst volgende open inschrijving is gepland op: 

Dag 1:  vrijdag 6 maart 2020 

Dag 2:  vrijdag 20 maart 2020 

dag 3:  vrijdag 3 april 2020 

Dag 4:  vrijdag 24 april 2020 

Dag 5:  vrijdag 15 mei 2020 

Dag 6:  vrijdag 29 mei 2020 

 

 

BOEKEN 

Alle deelnemers krijgen een exemplaar van de boeken: 

• Agile: Pocketguide voor wendbare organisaties 

• Agile focus in besturing: Pocketguide voor executives in transformatie. 

De inhoud van deze boeken is onderwerp van en naslagwerk voor de training. Een van 

de trainers, Jeroen Venneman, is co-auteur van deze boeken. 

 

          

INVESTERING 

De kosten voor het Agile Champion training bedragen € 4.500 excl. BTW 

Inclusief de genoemde boeken. 

 

INSCHRIJVING 

via: http://www.agilemasterclassinstitute.nl/inschrijven/ 

of via de trainers: 

Els:   Email: els.verkaik@hotmail.com 

Edwin:  Email: edwin@meervanjezelf.nu 

Jeroen:  Email: jeroen.venneman@enteragile.nl 

 

mailto:els.verkaik@hotmail.com
mailto:edwin@meervanjezelf.nu
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OVER AGILE MASTERCLASS INSTITUTE  

 

Agile Masterclass Institute Grow 

Opportunities (AMIGO) is in April 2018 

gestart als samenwerking van ervaren 

transformatie consultants/trainers/coaches. 

Allen hebben ruime praktijkervaring en vullen 

elkaar aan in de verschillende aspecten die bij 

Agile Transformaties van belang zijn. 

 

Agile Masterclass Institute richt zich op de Grow Opportunities van: 

• People 

• Team 

• Organization 

 

Het persoonlijk leiderschap van de deelnemer om continue te willen verbeteren, zichzelf 

te ontwikkelen en ook anderen hierin te willen ondersteunen en hiermee teams en de 

organisatie blijvend verder te helpen. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor het zien en 

benutten van de Grow Opportunities die het Agile Masterclass Institute biedt. 

 

AMIGO helpt bij het zetten van de volgende stap in uw organisatie, het bundelen en 

laten groeien van de interne kracht, de medewerkers. Een groei van het persoonlijk 

leiderschap en de opbouw van een motiverende en faciliterende community voor de 

transformatie van mens, team en organisatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


