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Agile game 

 De Agile game is door Patricia, Frank en Gerben van ADA ICT 
ontwikkelt om een persoon, team of organisatie kennis te laten 
maken met Agile, dan wel de bestaande werkwijze verder te 
verbeteren. 

Het spel is zo opgezet dat het aangepast kan worden aan diverse 
soorten deelnemersgroepen. Dit kunnen één of meerdere scrum 
teams zijn, maar ook specifieke rollen zoals Product Owners, Scrum 
Masters of Developers. Ook is het spel geschikt voor 
managementteams en directieleden. 

Op een spelende wijze werk je in je team met of tegen andere teams 
om iedere iteratie toegevoegde waarde voor de klant te leveren. Dit 
doe je door samen een of meerdere (deel) producten op te leveren 
die haalbaar zijn voor het team. 

 

Stel je eens voor… 
 

Samen met je partner stap je in 
het vliegtuig naar het mooiste 
plekje op aarde. Jullie hebben 
daar een mooi stuk grond 
gekocht ingesloten tussen de 
bergen en de zee. 

Eenmaal aangekomen op de 
plek van bestemming sluiten 
jullie de ogen en zien jullie je 
Droomhuis van de toekomst voor 
je. 

Het huis is van alle gemakken 
voorzien, zoals een zwembad, 
buitenkeuken, luxe keuken met 
een glasfornuis. Ook een 
inloopkast ontbreekt niet. 

Zie hier … 

De ingrediënten voor jou en je 
team om aan de slag te gaan om 
dit droomhuis te realiseren voor 
het gelukkige koppel die deze 
droomplek wist te bemachtigen. 

Door de Agile Way of Working 
toe te passen, wordt de bouw 
van het droomhuis in een 
stroomversnelling gebracht. Wij 
nemen jullie mee op reis naar 
wendbare teams en/of 
organisatie. Samen werken aan 
het vergroten van de 
klantwaarde. 

 

Kenmerken #game: #agile, #scrum, #kanban, #productowners, 
#scrummasters, #stakeholdermanagement, 
#verwachtingsmanagement, #weerstand, #samenwerking, 
#highperformanceteams, #developers, #testers, #businessanalisten, 
#blanco, #spelenderwijs, #foutenmakenmag, #acceptatiecriteria, 
#valkuilen #fun #plezier #teambuilding 

Tijdens het spel ontdek je wat mogelijk realistisch is en raak je op elkaar 
ingespeeld, zodat je iedere iteratie meer klantwaarde kunt toevoegen. Ook 
ontdek je hoe je jezelf en het team kunt verbeteren door aanpassingen aan 
het proces en de tools. 

De Agile game zorgt er ook voor dat men inzicht krijgt in de werkzaamheden 
van de ander, wat onderling tot veel meer begrip leidt. 

Naast het leren werken met Agile is het ook een teambuilding activiteit. We 
richten ons vooral op de adoptie van Agile werken en het versnellen van de 
Agile Way of Working. Elke game wordt voorafgegaan door een 
intakegesprek, waarin we samen bepalen wat het leerdoel is van jouw en/of 
jullie organisatie. 

ADA ICT maakt maatwerk software, maar richt zich 
ook op het begeleiden van Agile transities bij 
bedrijven. Dit doen we met passie en plezier. Meer 
weten of direct een offerte aanvragen? Kijk op 
www.ada-ict.nl/agilegame 

 

 


