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Onze missie

Trainingen aanbieden die 

individuele toepassingswaarde 

leveren door de kracht van een 

theorie, model, methode of 

techniek over te brengen met de 

ervaring hoe deze terugvertaald 

kan worden naar de eigen 

weerbarstige werkelijkheid. 

Het doel van iedere training is 

de deelnemer een toepassing 

op maat te laten ervaren 

met een directe praktische 

toepasbaarheid in de eigen 

omgeving.

Agility, 
de sleutel tot succesvolle IT 

ontwikkeling
‘Mensen en interactie moet worden gecombineerd met een  

resultaatvisie’

Agile werken speelt optimaal in op de menselijke behoefte rondom 
een IT-project. Het past helemaal in deze tijdgeest met korte 
realisatie tijden (time-to-market), veranderende klantwensen en 
snelle vernieuwing. De Agile filosofie draagt optimaal bij aan 
succesvol-met-IT. 

We gaan in op vragen zoals:

• Welke methode past het beste bij onze organisatie?  

• Gaan we Scrum toepassen? 

• Hoe beginnen we? 

• Wat hebben de medewerkers nodig?

• Hoe gaan we om met zelfsturende teams?

• Past de Agile filosofie wel bij onze formele organisatie?
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Doelgroep

• Iedereen die Agile wil/moet werken:

• Opdrachtgevers en hun 
vertegenwoordigers

• Business analisten

• Ontwerpers  

• Testers 

• Software ontwikkelaars 

• Functioneel beheerders 

• Architecten 

• Gebruikers

• Scrum teams en Product Owners

Leerdoelen

• De voordelen van Agile herkennen.

• De randvoorwaarden voor succes 
herkennen.

• Stabiliteit in de doelstellingen 
combineren met aanpasbaarheid in de 
wensen. 

• Verantwoordelijkheden kunnen 
beleggen in een Agile omgeving.

• Het Wat kunnen onderscheiden van het 
Hoe.

• Aansturing vanuit het Waarom inrichten.

• Plan van aanpak opstellen om direct 
toe te passen.

Agile, we kunnen er niet meer omheen en dat moeten we ook niet willen! Agile werken 
speelt optimaal in op de menselijke behoefte rondom een IT-project. Het past helemaal 
in deze tijdgeest met korte realisatie tijden (time-to-market), veranderende klantwensen 
en snelle vernieuwing. De Agile filosofie draag optimaal bij aan succes. 

De implementatie van deze filosofie kent meerdere gezichten. Het idee bestaat al ruim 
30 jaar en is in verschillende methoden geheel of  gedeeltelijk overgenomen. 

Vragen die kunnen spelen als je ‘Agile werken’ overweegt zijn bijvoorbeeld: 

• Welke methode past het beste bij onze organisatie?  
Hiervoor kijken we bijvoorbeeld naar onderliggende vragen als: Welk doel heb je 
voor ogen? Wat is de verandercapaciteit van de betrokkenen? 

• Gaan we Scrum toepassen? 
Hoewel dit een persoonlijke voorkeur is gaan we ervaringen onderzoeken die hierbij 
kunnen helpen.

• Hoe beginnen we? 
Als onderdeel van onze praktijkgerichte training kijken we samen wat voor de situatie 
een goede aanpak is als je terug bent op de werkvloer.

• Wat hebben de medewerkers nodig?
Kennis en kunde, kortom training en daar blijft het niet bij.

• Hoe gaan we om met zelfsturende teams?
Dit typische managementvraagstuk is van groot belang om succesvol-met-IT op 
basis van Agile te worden. 

• Past de Agile filosofie wel bij onze formeel gestuurde organisatie?
Het lijkt wat te wringen en gelukkig is er al ruime ervaring in alle soorten organisaties. 
We kijken samen naar kritische succesfactoren voor verschillende organisatietypen.

Agility, de sleutel tot succesvolle IT ontwikkeling
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Inhoud van de training Agility

Onderwerpen, methoden en technieken die 
in deze training terugvertaald worden naar 
een praktische toepassing:

• Agility
• Architectuur
• Backlog
• Daily stand up
• Design thniking
• DoD (Definition of  Done)
• DoR (Definition of  Ready)
• eXtreme programming
• Houding en gedrag
• Locatie
• Omgaan met onzekerheden
• Planning poker
• Rapportage en controle
• Refinement
• Requirements
• Retrospective
• Rollen: Scrum Master, Product Owner, 

Developer
• Samenhang
• Samenwerken
• Scrum
• Sprint
• Stakeholders
• Story point
• Technical debt
• User Story
• Verantwoordelijkheden
• Voortschrijdend inzicht
• Waterval
• …

Investering

Wij bieden al onze trainingen aan voor 
€ 375,- per dag of  € 195,- per avond. 
Daarnaast bieden wij u de gelegenheid om 
een volledige training te reserveren voor een 
vast bedrag van € 750,- euro per dagdeel. 
Daarmee heeft u de gelegenheid om een 
training met uw eigen groep te volgen 
(minimaal 4 en maximaal 8 personen). 
Op deze manier garandeert u een 
gecoördineerde terugvertaling van theorie 
naar praktijk waarmee uw medewerkers 
direct aan de slag kunnen.

Duur: 2 dagen / 4 avonden

Prijzen:
dag   €    750,- per persoon
avond   €    780,- per persoon
per training*   € 3.000,- 
 

Aanmelden

Een email naar training@jzz-3d.nl of  een 
telefoontje is voldoende. Vermeld uw naam, 
het aantal personen en de referentie ‘training 
Agility’. 

U kunt zich natuurlijk ook via de website 
www.succesvol-met-it.nl inschrijven. Hier 
vindt u ook de overige trainingsdata voor de 
open inschrijvingen.

* Bij afname van een volledige training kunt u zelf  de 

deelnemers bepalen waarbij de groep minimaal 4 

deelnemers moet bevatten en maximaal 8.

Flexibiliteit 

Wie 

bepaalt

Time to
Market 

Lange 
termijn 
doel 
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Agility - Trainingsdata 2018
Agil i ty,  de sleutel  tot succesvolle IT ontwikkeling  (2 dagen/4 avonden)

‘Mensen en interactie boven processen en hulpmiddelen, ook bij Agile werken’

dag variant

• 02/07 - 03/07

• 08/10 - 09/10

• 07/11 - 08/11 

Eigen opleidingsdata en maatwerk voor groepen van 4 tot 8 

personen zijn mogelijk in overleg.

avond variant

• 12/09, 19/09, 26/09, 03/10 

(woensdag)

Zodra het minimum aantal 

deelnemers voor een training 

is ingeschreven gaat deze 

definitief door. JZZ-3d behoudt 

zich het recht voor trainingen te 

verplaatsen of te annuleren.
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Verifieer aannames

Twee figuren opgebouwd 

uit 4 elementen.

Waar komt het verschil 

vandaan?

Copyright © 2018 JZZ-3d Training

q Don’t trust the team or agile. Micromanage both your team 
members and the process.

Management GUIDELINE 1: 

See Guidline 2

How to fail with Agile!

Copyright © 2018 JZZ-3d Training

Effectief veranderen

Praktijkgericht trainen

In onze praktijkgerichte training Agile, 
de sleutel tot succesvolle IT-ontwikkeling 
laten we je zien dat Agile werken in iedere 
omgeving past. Niet alleen de theorie maar 
ook de praktische toepassing in de eigen 
werkomgeving.

Copyright © 2018 JZZ-3d Training

Agility

Jef heeft ons op verschillende ma-
nieren geholpen. Hij is zowel een 
Business Consultant als een expert 
in methoden. Hij heeft geholpen me-
thoden en technieken te implemen-
teren bij de Informatie Management 
afdeling van de Belastingdienst. Suc-
cesvol door theoretische concepten 
en praktische implementaties toe te 
passen in combinatie met verschil-
lende coaching technieken.

Wouter Bronsgeest
Strategic Advisor CIO 

Belastingdienst
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Ontwikkelmethoden 5/5
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Feedback 

‘De docent is echt van grote waarde bij deze opleiding. Iemand die 

het vak goed verstaat en kan toepassen. Hij kan het daarom met veel 

passie overbrengen.’

‘Niet alles volgens de boeken, maar wel alles toepassen wat nodig is. 

Als een van de studenten aan het woord is, kan deze zijn verhaal doen 

en speelt de docent hierop in.’

‘Geen poespas of mooie woorden, recht door zee en duidelijk iemand 

die de praktische toepasbaarheid herkent.’

‘Door de inspirerende wijze van lesgeven weet de docent zijn 

cursisten goed te betrekken bij de sessies; hij creëert daardoor een 

veilige omgeving waarin ruimte is voor de grootst gemene deler en 

iedere cursist de ruimte krijgt.’

‘Vakkundig, ruime ervaring, praktisch ingesteld.’

‘Een zeer bekwame docent die zijn materie goed beheerst.’

‘Schoolvoorbeeld van een opleiding voor vakmaterie. Kundig vanuit 

de theorie, ervaren vanuit de praktijk. De docent beheerst het concept 

“lesgeven” erg goed waardoor de groep als geheel de materie goed 

op kan pakken.’

Betuwse Vloedschuur

In 2018 heeft JZZ-3d zijn intrek genomen 
in een schitterend gebouwde traditionele 
Betuwse vloedschuur. Hierin is een moderne 
trainingsruimte gerealiseerd die je helemaal 
uit je dagelijkse werkzaamheden haalt en 
de gelegenheid geeft om je volledig op de 
training te focussen

De Betuwse vloedschuur is een traditionele 
houten schuur met houten spanten en een 
overstekende rieten kap. Onze vloedschuur 
is onderdeel van boerderij de ‘Hamse 
Stede’. Binnen vindt u de traditionele 
spantconstructies, een moderne verwarmde 
vloer en uitstekende presentatie faciliteiten. 

Een huiselijke sfeer die uitnodigt tot een 
interactief  samenzijn. 

Onze Locatie
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Bereikbaarheid
Centraal gelegen in de Betuwe bij 
Kerk Avezaath (Tiel), zijn we eenvoudig 
bereikbaar met de auto en ook met het 
openbaar vervoer en 900 meter wandelen 
zijn we prima bereikbaar.

Vanuit Gorichem
Neem op de A15 afslag 32, Tiel West en 
ga rechtsaf  richting Tiel. Ga direct (na 
ongeveel 50m) linksaf  de paralleweg op (dit 
is de Hamse Biezen).

Onze Locatie

Vanuit Utrecht en Den Bosch
Neem vanaf  de A2 de afslag naar de A15 
richting Nijmegen. Neem op de A15 afslag 
32, Tiel West en ga rechtsaf  richting Tiel. 
Ga direct (na ongeveel 50m) liksaf  de 
paralleweg op (dit is de Hamse Biezen).

Vanuit Nijmegen
Neem op de A15 afslag 32, Tiel West en 
ga linksaf  richting Tiel. Ga direct over het 
viaduct (na ongeveel 100m) linksaf  de 
paralleweg op (dit is de Hamse Biezen).

Jzz-3d Training
Hamse Biezen 1
4017 CK Kerk Avezaath 
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Jzz-3d - Hamse Biezen 1 - 4017 CK Kerk Avezaath (Tiel)

Jef Bergsma

j.bergsma@jzz-3d.nl

+31 (6) 1940 7424

Enterprise Architect
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Enterprise Architecture

 Training - Consultancy

JZZ-3d Training is onderdeel van 

JZZ-3d Succesvol-met-IT.nl.

Hamse Biezen 1

4017CK Kerk Avezaath (Tiel)

training@jzz-3d.nl

Contactpersoon: 
Jef. Bergsma
tel. 06 - 1940 7424

Blijf jezelf ontwikkelen

Graag tot ziens op een van onze trainingen


