
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Leading SAFe®: framework voor agile in het groot	
Het Scaled Agile Framework (“SAFe”) is een bewezen 
knowledge base om Agile te implementeren op enterprise 
niveau. De primaire user interface is een grafische “Big 
Picture” die de individuele rollen, teams, activiteiten en 
artifacts benodigd is voor het schalen van agile team, naar 
“team of teams”, naar enterprise niveau weergeeft. De 
“Big Picture” beschrijft de drie verschillende schaal 
niveau’s: Team, Program en Portfolio. 
 
 
 
 
Training 
Gedurende deze 2-daagse training leert u hoe u een Agile transformatie op Enterprise niveau kunt 
leiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het SAFe framework in combinatie met Lean en 
product development. We behandelen de SAFe kernconcepten en geven u praktische handvatten 
die nodig zijn om SAFe op een effectieve manier in te voeren. U krijgt grondige kennis van Lean 
principes, tools, rollen, processen, en product development flow.  
 
Tijdens deze training wordt er extra aandacht besteed aan het pragmatisch toepassen van de 
methodiek. Ook geven we u praktische tips zodat u de volgende dag meteen aan de slag kunt 
met de opgedane kennis!  
 
Na de training 

• Lean, Agile en product development flow principes toepassen voor verhogen van 
productiviteit, medewerker tevredenheid, kwaliteit, en versnellen van time-to-
market.   

• SAFe binnen uw eigen organisatie introduceren   
• programmadoelstellingen en bijbehorende benefits realiseren 
• afhankelijkheden tussen agile teams beter managen   
• SAFe Rollen en structuren identificeren   
• frequente releases binnen een programma coördineren   
• de impact en voortgang van Scaled Agile meten   
• de interactie begrijpen tussen Agile teams, Agile programma’s en Agile Portfolio 

Management   

Elk van deze schaalt essentiële agile elementen van 
Waarde (requirements en backlogs) Teams (van 
development tot en met portfolio) en Timebox (iteratie, 
PI, budget cyclus).	 Wat nu als je wilt opschalen?  Het 
Scaled Agile framework gaat in op de rollen, teams, 
activiteiten en organisatievormen die u kunt inzetten bij 
het opschalen van Agile werken. 
 
 
Uw profiel  
U bent werkzaam in een organisatie waar een beweging richting een Agile manier van werken in 
gang is gezet of gewenst is. Of u nu product-, service-, project-, programma- of 
portfolioverantwoordelijke bent, manager, adviseur of uitvoerend professional, aan de hand van 
deze training kunt u de principes van SAFe toepassen om zo met uw organisatie verder te 
ontwikkelen in een snel veranderende omgeving. 
 
Inhoud 

• Module 1 : Introductie van SAFe 
• Module 2 : Lean en Agile Waarden 
• Module 3 : De achtergrond van SAFe 
• Module 4 : Het implementeren van een Agile Release Train 
• Module 5 : Release Planning meemaken  
• Module 6 : Uitvoeren en realiseren van waarde  
• Module 7 : Een Agile portfolio opbouwen  
• Module 8 : Een Lean-Agile Enterprise leiden 

 
Voorkennis 
Voor deze training is HBO werk- en denkniveau vereist. U beschikt over ervaring op het gebied 
van Agile & Scrum. Daarnaast heeft u kennis van en ervaring op het gebied van 
projectmanagement. 
 
Examen 
Na afronding van de training ontvangt u van de Scaled Agile Academy een link naar het online 
examen.  
 


