
!

� AGILE COACH OP MAAT©

Agile Coach Op Maat© begeleidt de organisatie om de Agile werk- 
en denkwijze te omarmen waardoor ze continu effectiever en 
efficiënter wordt.

Door middel van een persoonlijke en uitdagende aanpak op maat 
werkt de organisatie met haar ervaren of minder ervaren Agile 
team(s) doelgericht aan haar leerdoelen onder begeleiding van een 
ervaren en multidisciplinair erkend Agile Coach. De organisatie 
verwerft nieuwe inzichten en ontwikkelt nieuwe vaardigheden én 
gedrag dat direct bijdraagt aan een hogere effectiviteit, efficiëntie en 
plezier in het werk.

Ook voor niet-softwareontwikkeling
Uiteraard hoeft u geen software te ontwikkelen om de Agile werk- 
en denkwijze te omarmen. Agile Coach Op Maat© is geschikt voor 
organisaties waar mensen in teams samenwerken aan producten, 
diensten en/of aan het verwerven van kennis en kunde. Al-dan-niet 
in een projectorganisatie. Voorbeelden waar het Agile werken zeer 
effectief is gebleken zijn service organisaties, productiebedrijven, 
software implementatie projecten en bijvoorbeeld in het onderwijs.

Agile Coach Op Maat© is geschikt voor organisaties die de Agile 
werk- en denkwijze willen introduceren tot en met organisaties die 
al ervaren zijn met de Agile werk- en denkwijze en ze wilt 
verbeteren en/of verder wilt opschalen (scaled Agile).

Persoonlijk op maat
Tijdens een persoonlijk intake gesprek wordt besproken welke 
vaardigheden en gedrag de organisatie verder wilt ontwikkelen. Ook 
wordt afgestemd hoe het traject het beste kan worden uitgevoerd 
waarna gezamenlijk wordt besloten om te starten.

Doelgericht en flexibel
In samenwerking met de vertegenwoordiger stelt de coach een 
(verander)agenda op waarin de (verder) te ontwikkelen 
vaardigheden en gedrag zo efficiënt mogelijk aanbod komen. 
Gedurende de uitvoering wordt regelmatig geëvalueerd en 
bijgestuurd.

 

De Neve IT Consulting 
begeleidt bedrijven bij het 

realiseren van verandering. 

  

Onze kernactiviteiten: 

Agile Coaching, IT Solutions 
Management, Business 

Consultancy, Project 
Management en Coaching 

individueel.  

Wilt u meer weten?  

Bel ons gerust. 

Bertrand de Neve 

✆ +31 6 558 212 58 

✉ info@deneveIT.nl 

www.deneveIT.nl 
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� AGILE COACH OP MAAT©

Inhoud en duur
Agile Coach Op Maat© traject omvat:

•Intakegesprek en opstellen (verander)agenda; 

•Coaching sessies, inclusief voorbereiding en nazorg

•Teambegeleiding / Scrum Master (optioneel)

•Telefonische assistentie bij acute vragen 

•Digitale veranderagenda en logboek via een moderne cloud-dienst

•Evaluatie en advies omtrent doorgroei

Onze coaches hebben een zeer ruime werkervaring en hebben een 
stevige opleiding. Goed luisteren, observeren, continu leren en de 
werkwijze aanpassen aan individuele behoeften is ons vertrouwd. 

Wij stimuleren zelfreflectie en pragmatiek. En laten de organisatie 
(de coachee) zelf oplossingen en strategieën ontwikkelen. Het is de 
taak van de coach een stimulerende ondersteuning te bieden om 
reeds aanwezige creativiteit, kennis en vaardigheden van de 
coachee verder te laten ontwikkelen. Hierbij houden we de coachee 
verantwoordelijk en aansprakelijk om haar doelen te realiseren.

De duur en kosten van het traject is afhankelijk van de projectduur 
en actuele tijdbesteding.

Aanvullende diensten
Relevante diensten die wij onder andere ook bieden:

Project review©:doelgerichte analyse en terugkoppeling voor het 
opstellen van een verbeteragenda. Voordelen:

•bijstellen reeds opgestart project in nood

•onduidelijkheden benoemen

•barrières doorbreken

De Neve IT consulting - Consultancy© : Business Consulting, 
Architecting, Solution management en o.a. Project management 
diensten.

Wilt u meer weten? 
www.deNeveIT.nl en bel ons gerust voor een vrijblijvende 

 

NIEUW! 

Scrum  
introduction workshop 

“een verfrissende en 
interactieve workshop 

waarmee u uw organisatie 
helpt de methode te 

begrijpen” 

De deelnemers leren en 
ervaren de essentie van de 
methode en zijn vervolgens 

veel beter in staat om te 
beoordelen of de methode in 

hun werkomgeving past. 

Tijdens de workshop zitten de 
deelnemers niet stil: we gaan 

leuke spelletjes doen 
waardoor we elementen uit 

Scrum daadwerkelijk ervaren 
én elkaar nog beter leren 

kennen!
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