
...duurzame kennis

Opleidingen en trainingen 

Scrum: projectmanagement  
training voor wendbare  
vastgoedprofessionals
Leer nu projecten sneller, beter en goedkoper af te ronden door 
een andere manier van werken en organiseren van uw maatschap-
pelijk vastgoed organisatie 

Innovaties, digitalisering, verduurzamen, strategische koers zijn 
tegenwoordig veelgebruikte termen. In de snel veranderende 
maatschappelijk vastgoed omgeving is het noodzakelijk om als 
vastgoedprofessional en vastgoedorganisatie flexibel (Agile, 
wendbaar en flexibel) te zijn. Het gebruik van het woord agile is 
misschien een hype, maar dat is de aandacht voor meer snelheid 
en wendbaarheid allerminst!

Scrum maakt wendbare corporatiemedewerkers
Scrum is een projectaanpak/framework om je organisatie agile in 
te richten. Het dwingt projectgroepen  om met elkaar te communi-
ceren en oplossingsgericht te denken. De scrum methode verhoogt 
de effectiviteit ten opzichte van andere veel gebruikte projectma-
nagement methodieken en zorgt ervoor dat aan het eind van een 
projectcyclus altijd relevante producten worden opgeleverd. 

Inhoud:
De training “Scrum” is een interactieve training met veel aandacht 
voor het uw zelf organiserend vermogen. 

Tijdens de training leert u:
• de verschillen kennen tussen uw huidige werkwijze en de 'agile 

way of working';
• dat teams meer zijn dat de som der leden;  
• dat de filosofie Agile toe te passen is in uw werk als 

vastgoedspecialist; 
• dat er een rijk scala aan toepasbaarheid binnen de branche is;
• dat elk project in beginsel met Scrum kan worden uitgevoerd;  
• hoe het framework Scrum kan werken voor uw eigen  

organisatie. 
• 

Deelnamecertificaat
Elke deelnemer ontvangt na het volgen van de 
cursus een deelnamecertificaat.

19 
mrt

Voor wie
Iedereen die werkzaam is bij een maatschap-
pelijke vastgoedorganisatie en zich verder wil 
ontwikkelen op het gebied van organisatie-, 
verander- en projectmanagement. Er is geen 
voorkennis vereist.

Investering
€ 595,= excl. BTW en inclusief syllabus, 
koffie/thee, lunch en netwerkborrel. 

Collegakorting
Geven meerdere personen van één organi-
satie zich op voor een training op dezelfde 
data dan betaald één deelnemer de volledige 
prijs en krijgt elke volgende deelnemer 10% 
korting.

Docent
Henri Boertien 
Eigenaar PRIOM 
Agile en Scrum coach

Datum
19 maart 2019 van 09.30 tot 16.30 uur

Locatie
Mercure Hotel Amersfoort Centre, De 
Nieuwe Poort 20, 3812 PA Amersfoort. 

Inschrijven kan op
www.ivvd.nl/agenda/scrum/


