
 

 

 

 

 

 

 

 

De veranderende rol van de projectmanager in de agile organisatie 

voor informatie: 

email: academy@dekernploeg.nl  

Veel organisaties transformeren zich naar een agile organisatie. In deze organisatie verdwijnt 

de rol van de traditionele projectmanager. Wat betekent dit voor de mensen die deze rol nu 

vervullen? Welke trends zien we, welke nieuwe perspectieven zijn er en wat is de volgende 

stap? Deze workshop helpt projectmanagers zich voor te bereiden op hun volgende stap in 

een agile organisatie. 

 

VISIE 

In de agile organisatie verdwijnt de traditionele 

projectmanager maar ontstaan ook weer nieuwe 

rollen. Dat vraagt erom vooruit te kijken en te 

anticiperen op de toekomst.  

 

VRAAG 

Wat is agile/scrum, wat zijn de nieuwe rollen en 

wat past er het beste bij mij? En wat heb ik dan te 

doen? 

 

BESTEMD VOOR 

Deze workshop is bedoeld voor projectmanagers 

die zich voorbereiden op een nieuwe rol in de 

agile organisatie. 

 

INHOUD 

De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

→ korte introductie van agile/scrum 

→ de nieuwe rollen in de agile organisatie 

→ dienend leiderschap vs command & control 

o zelforganisatie 

o aanpassingsvermogen  

→ zelfreflectie 

o hoe hebben mijn overtuigingen 

invloed op mijn gedrag? 

o waar sta ik ’s-ochtends voor op? 

 

→ waar wil ik naar toe en wat staat er in de 

weg? 

→ het roer om? 

o wat nu te doen? 

o personal backlog en de eerste 

sprint 

 

RESULTATEN 

Inzicht in de nieuwe rollen van de agile 

organisatie en wat dat voor de deelnemers 

betekent. Iedere deelnemer heeft een persoonlijk 

plan voor de volgende stap.  

 

KOSTEN 

Open inschrijving: 1 dag; € 499,- vrijgesteld van 

btw, minimale deelname van 6 deelnemers; 

inclusief locatie, trainingsmateriaal, lunch, 

koffie/thee 

→ taal: Nederlands en Engels 

→ locatie: ‘Het Koetshuis’ in Hazerswoude-Dorp 

→ in company training is mogelijk 

 

MEER WETEN? 

Voor informatie of een afspraak bent u van harte 

uitgenodigd om contact op te nemen. 

Email: academy@dekernploeg.nl 
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