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Wat is Implementing SAFe® with SPC certiﬁcation

Het Scaled Agile Framework (SAFe) is hét leidende framework dat je prima kunt gebruiken om de Lean / Agile /
DevOps manier van werken door je hele organisatie door te voeren. Maar zoals bij ieder framework geldt: het
implementeren is maatwerk en moet met verstand gebeuren. Als je dat niet doet, loop je bij SAFe zo maar het
risico dat je verzandt in een bureaucratie met top-down command and control sturing en dat is niet zo agile...

Wil je SAFe succesvol implementeren, dan is de Implementing SAFe training dé training voor jou!
De eerste twee dagen geven je een totaaloverzicht van SAFe. Analoog aan de Leading SAFe training, maar dan
wel vanuit de coachende en trainende blik: hoe kun jij het weer overdragen aan anderen? Op de derde en
vierde dag van de training is de focus geheel op het implementeren van SAFe, gebaseerd op de SAFe
Implementation Roadmap. Bereid je voor op vier intensieve trainingsdagen én de nodige zelfstudie!

Wil je meer weten over Implementing SAFe? Download dan deze brochure.

Voor wie is Implementing SAFe® with SPC certiﬁcation

Deze training is bedoeld voor iedereen die wil bijdragen aan een succesvolle implementatie van SAFe.

Deze training wordt veel gevolgd door, maar is niet beperkt tot:
change agents
agile coaches
consultants
leiders en beslissers
portfolio managers
PMO managers
IT managers
productmanagers
enterprise architecten
Bij de training is het SAFe Program Consultant (SPC) examen inbegrepen, de kosten van het examen maken
deel uit van de trainingsprijs. Je legt dit online examen af op een door jou zelf te bepalen plaats en tijd (maar
wel binnen 30 dagen na de training). Afgezien van het volgen van de training zul je ook de nodige zelfstudie
moeten doen via de SAFe-website!
Bij de training is één jaar lidmaatschap van het SAFe Community Platform inbegrepen. Je vindt daar onder
andere een elektronische versie van het trainingsmateriaal en een proefexamen. Verder vind je er video’s, een
kennisbank en communities of practice.

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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