WAT LEER JE TIJDENS
DE TRAINING?

FACILITEREN VOOR
AGILISTS
Hoe optimaliseren wij co-creatie met de klant?
Deze vraag staat centraal tijdens de 2-daagse
training, faciliteren voor Agilists.
Je kan geen appeltaart bakken zonder het
juiste recept en de juiste ingredienten. Je kan
niet zwemmen als je het nooit geleerd hebt. Je
kan Agile niet faciliteren zonder de benodigde
vaardigheden en competenties. Dat is logisch!
Agile-transformaties vereisen specifieke
facilitatie competenties en ontwikkeling van
nieuwe modellen voor faciliterend leiderschap.
Goed nieuws: dit kan je leren.
Door te leren en oefenen kan je een sessie van
hoge kwaliteit ontwerpen en leiden. Dat is
precies wat wij gaan doen tijdens deze 2daagse training.
Na deze training heb je meer inzicht in: 'hoe te
faciliteren in een Agile-omgeving' en beschik je
over praktische kennis van inzetbare tools die
helpen bij dagelijkse taken.

ARIE VAN
BENNEKUM

Gedurende deze training is Arie
jouw coach en trainer.

Het belang van groepsfacilitatie bij agile
werken
De impact van groepsfacilitatie op de
bedrijfswaarde
De vereiste competenties van een facilitator
De juiste besturingselementen voor
groepsdynamiek
De nodige voorbereidingselementen van een
sessie
De besturing van groepsdynamica
De rol van de facilitator in conflicten
De navigatie door de zes assen van facilitatie:
de besturingselementen voor de facilitator

Arie van Bennekum is een van de auteurs
van het Agile Manifesto, een vroege adopter
van de IAF-competenties voor facilitatie en de
Thought Leader van de Agile Driving Force:
Wemanity.
De training Faciliteren voor Agilists is door
Arie ontworpen. Twee decennia lang heeft hij
Agile en faciliteren gecombineerd. Arie
beschikt of de theoretische kennis en
praktijkervaring die nodig zijn voor een
succesvolle Agile transformatie.

In lijn met de IAF kern
competenties voor
Facilitators.

OUTLINE

WIE?

Introductie Agile Rituelen
IAF-competenties
De 6 assen van faciliteren
Dynamics Foundation
• Tuckman Model
Heartbeat
• Wilson Model
Conflict Management
• Facilitatie Tools
Fishbowl-techniek
• Rollen spel

Deze 2-daagse hands-on training is
speciaal ontworpen voor ervaren
Agilists die hun leiderschaps- en
facilitatie competenties willen
ontwikkelen en oefenen.

De plek om te leren over Agile en jouw
faciliterende vaardigheden in Agile
omgevingen te vergroten.

PRIJS
1250 euro
*Exclusief btw

BEVERAGES
Hapjes & drankjes: koffie, thee, fris, sapjes.
croissant, salades en sandwiches.
Brainfood: daar zorgen wij voor.

INSCHRIJVEN?

METHODE
Combinatie van theorie, oefeningen,
rollenspel en een groot behendig spel om de
hele projectcyclus en alle agile rituelen door
te nemen.

VOERTAAL
Nederlands

DAT DOE JE ZO
CERTIFIED PROFESSIONAL
FACILITATOR

Stuur een mail naar
jdemeijer@wemanity.com

Na de training kan je er voor kiezen om
door te leren en een CPF - Certified
Professional Facilitator te worden
(certificering afgegeven door de
International Association of Facilitators).

Met de gegevens:
Naam & contact gegevens
Bedrijfsnaam & factuur adres
Dan hoor je snel van ons!

