Lean Startup

Group Training
Training code

CGASCLSUCE

Gesproken taal

Nederlands

Taal materiaal

Engels

Dagdelen

4

Kosten

€1.195,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is Lean Startup
Wat is Lean Startup en hoe kun je producten ontwikkelen op deze manier?
Lean Startup heeft vanuit Silicon Valley de wereld veroverd. Een lichtgewicht methode om te itereren naar een
product-market ﬁt voor het product dat je voor ogen hebt.
Het hart van Lean Startup is de build-measure-learn loop. Hiernaast hebben concepten als MVP, pivot en
innovation accounting een rol te spelen in Lean Startup.
Niet alleen Startups maar ook steeds meer grote organisaties adopteren Lean Startup bij het ontwikkelen van
nieuwe producten.

Voor wie is Lean Startup
De training is interessant voor iedereen die nieuwe producten ontwikkeld in complexe omgevingen.

Deze training is opgebouwd uit een aantal modules, die de belangrijkste onderwerpen aanpakken:

Learn Startup Overview: Wat zijn de elementen uit Lean Startup en hoe grijpen ze in elkaar.
Build-Measure-Learn: Het hart van Lean Startup, de build-measure-learn loop. Continu itereren en leren
Business modeling: Hoe gebruik je modelleertechnieken om je aannames boven tafel te krijgen.
Hypothesen: Hoe stel je hypothesen op, en hoe zorg je dat ze te valideren zijn.
Metrics: Niet alles wat je kan meten doet er toe, en niet alles wat er toe doet kan je meten. Welke metrics
kan je gebruiken en waar moet je op letten.
Backlog management: geavanceerde technieken en practices om met je backlog te werken.
Pivot or persevere: Hoe en wanneer verander je richting met je product.
Innovation Accounting: Hoe ga je op een andere manier over voortgang nadenken, zodat leren voorop
staat.

Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene
Voorwaarden van Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn
aan verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze
mensen hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van
speciﬁeke omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong
vinden in het dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers
wakkeren het vuur aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de
mensen eromheen nou écht oplost doen de rest.
Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit
zichzelf en elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de
uitdagingen van morgen. Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun
werkgever beter, langer en intensiever met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds
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genoegen.
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