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Aanleiding
Teams die Agile werken en daarbij Scrum als raamwerk gebruiken, lopen in de praktijk tegen de
nodige uitdagingen aan, waardoor de beoogde voordelen vaak nog niet helemaal bereikt worden.
De uitdagingen zijn veelal in te delen in de volgende 3 categorieën:
 Agile principes / Scrum Basics
Hebben alle betrokkenen de Agile principes en/of Scrum basics wel echt omarmd
en hun handelen hierop aangepast? Worden de Scrum artefacten gebruikt zoals ze
bedoeld zijn?
 Passende rollen / Samenwerking
Heeft iedereen de bij hem of haar best passende Agile rol? Waarom gaan sommige
teams als een speer en worstelen anderen met de samenwerking binnen het Scrum
team of het Agile team (inclusief belanghebbenden)? Hoe geef je de Scrum Values
vorm in de praktijk?
 Schalen van Agile
Als het aantal Scrum teams groeit, groeien de uitdagingen rond complexiteit en
afstemming. Hoe kun je toch blijven profiteren van de voordelen van Agile en
Scrum? Welke antwoorden biedt SAFe?

Inspiratie voor verbetering
Met een Agile Inspiration Boost sessie kunt u verschillende Agile / Scrum teams in een korte tijd met
elkaar en van elkaar laten leren aan de hand van hun eigen vragen op basis van de uitdagingen waar
ze dagelijks tegenaan lopen. Hierdoor wordt iedereen actief betrokken en krijgt de sessie veel
praktische waarde. Daarnaast worden de deelnemers ook geïnspireerd op onderwerpen die horen
bij de 3 eerder genoemde categorieën, waardoor nieuwe inzichten worden verkregen.

De Agile Inspiration Boost
De Agile Inspiration Boost is een interactieve sessie van een dagdeel (4 uur), waarin deelnemers
worden uitgedaagd zoveel mogelijk te leren van en met elkaar. Dit wordt ondersteund door het
format van een ‘mini-Sprint’, waardoor ook de aansluiting met het dagelijkse werk versterkt wordt.

Aan de deelnemers wordt vooraf gevraagd om in de vorm van User Stories hun vragen en wensen te
formuleren, zodat voor aanvang van de sessie een Product Backlog kan worden samengesteld. De
Agile Inspiration Boost start met een Sprint Planning en eindigt met een Sprint Retrospective.
De rollen van Product Owner en Scrum Master worden bij voorkeur uitgevoerd door deelnemers,
maar kunnen ook door de begeleiders worden ingevuld. De begeleiders zullen in ieder geval de
deelnemers inspireren door korte inleidingen op onderwerpen die aansluiten bij de Product Backlog.
Regelmatig terugkerende onderwerpen zijn:
 Voorwaarden voor het succesvol en plezierig (samen)werken in een Agile / Scrum team
 Scaled Agile en SAFe

De Agile Inspiration Boost biedt een mooie mix van direct toepasbare inzichten,
interactie en intervisie. Het format garandeert PLEZIER en MAXIMALE WAARDE voor de
deelnemers.

Niet onbelangrijk …
Libeccio omarmt de waarden van het Agile Manifest en de Agile principes. Voor de diensten van Libeccio
betekent dit dat deze altijd worden ontwikkeld in de geest van de 4 waarden van het Agile Manifest
(waarbij ‘software’ is vervangen door ‘diensten’).

De hiervoor beschreven aanpak en inhoud van de Agile Inspiration Boost is dus vanzelfsprekend een
basis. In een intake met de opdrachtgever stellen we graag vast wat de wensen en de doelen voor de
sessie zijn en we passen het format en de inhoud daar op aan.

Voor wie INSPIRATIE zoekt, om prestaties en samenwerking van AGILE / SCRUM TEAMS te
verbeteren, is de Agile Inspiration Boost een absolute aanrader.

Meer informatie
De Agile Inspiration Boost is ontwikkeld door Libeccio.
Voor meer informatie over Agile Inspiration Boost sessies kunt u contact opnemen met:
 Hanneke Jaques, hanneke.jaques@libeccio.nl, 06 – 101 66 33 2
Voor de uitvoering van de Agile Inspiration Boost, werkt Libeccio graag samen met StepWise.

StepWise ondersteunt organisaties in de eerste stappen en de verdere uitrol van Agile ontwikkelen,
Agile veranderen of Agile werken. Dit doen we op basis van een mix van kennis en ervaring op de
gebieden van business architectuur, portfolio management, procesmanagement en (scaling) Agile.
Succesvol hebben wij organisaties geholpen de eerste schreden in Agile te zetten of Agile werken
verder op te schalen. Daarbij zijn het behouden van het overzicht en het hebben van ervaring met
wat werkt en wat niet werkt de kernbegrippen. Met kaders en doelen in het achterhoofd reiken wij
organisaties instrumenten aan om zich snel, maar doelgericht Agile te ontwikkelen.

Libeccio helpt haar klanten ‘fit for purpose’ te worden en te blijven. Een belangrijk uitgangspunt
daarbij is het creëren van win-win situaties voor individu en organisatie onder het motto: ‘Het kan
altijd beter … en leuker!’
Libeccio richt zich in haar diensten op datgene wat helpt om organisaties steeds beter te laten
presteren, op basis van de MENSEN die voor die organisatie werken:
 Talentmanagement
 Teamontwikkeling
 Organisatieontwikkeling
o ‘Purpose’ en waarden
o Cultuur en ‘Engagement’
o Leiderschap
De specialiteit van Libeccio is de begeleiding van de ‘mens’kant van transities, bijv. de transitie naar
Agile werken.

