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LinkedIn :  https://nl.linkedin.com/in/martijnnas 

 

Profiel:  Ik ben een gedreven en gemotiveerde Agile initiator. Ik breng de essentiële drijvende kracht 
om collega’s, cliënten en deelnemers te motiveren. Ik leer door middel van ‘trial and success’. 
Ik geloof erin, dat mensen en organisaties talenten hebben. Deze talenten hebben het recht 
om ontwikkeld en vermenigvuldigd te worden. Wanneer talenten agile zijn, krijg je agile 
organisatoren en medewerkers met meer commitment. Met dit in gedachten behaal ik mijn 
persoonlijke missie: maak de wereld elke dag een beetje beter. Om dit te bereiken gebruik ik 
overal PEP! PEP staat voor Persistence, Energy and Passion. Wil jij PEP in je organisatie?  

 

Opleiding en training: 

2020  Facilitator training SERIOUS PLAY® LEGO® (Frankfurt DE) 

2019  SAFe Agilist (Scaled Agile Framework) 

2018  PSM 1 Scrum.org (https://www.scrum.org/user/368153) 

2018  PSPO 1 Scrum.org (https://www.scrum.org/user/368151) 

2017  DISC Trainer & Guide (https://mapstell.com/en) 

2016  ITT WOSM– Jambville FR 

2013  Trainers training and Consultant in NLP (NLP University of California Santa Cruz) 

2010  MI / Motivational Interviewing techniques 

2010  Trainer Scouting Nederland 

2007 - 2011  NLP Practitioners/Master’s degree IEP Nijmegen. 

1990 - 1991  MBO Agogic Counsellor  

 

Werkervaring: 

2010 - heden  Directeur/eigenaar; MartijnNas.com 

Gespecialiseerd in het ontwikkelen van engagement van medewerkers door agile coaching. 
Opdrachtgevers zijn o.a.,  ASML Netherlands, WOSM worldwide, Deloitte Netherlands, 
Telenet Belgium, CGDIS Luxemburg, AVM Germany, Inbiome, PostNL, FieldWorx, Kwattaas, 
Essent, Modine, Office Depot, Whirlpool USA, ABN AMRO. 

2022 - heden  Senior agile coach; ASML  

  Opzetten van verscheidene ART’s, verscheidene LC’s en teams coachen. 

2019 - heden  Leadership trainer; CGDIS Luxemburg 

Training op maat ontwikkeld en geven over ‘servant leadership’ met de nadruk op ‘serving 
leadership’ voor (toekomstig) leidinggevenden van de brandweer. 

2018 - heden  Speaker; Agile testing days (Postdam Duitsland) 

2022 Speaker “Any dramatic elephants in the room?” 

2021 Masterclass LEGO® SERIOUS PLAY “How to test the stupid out of your organization”  

2019 Masterclass Agile Coaching 

  2018 Keynote over menselijke gedragsstijlen in een agile framework. 

2021-2022  Lead agile coach; Deloitte 

  Opzetten van de roadmap voor de agile transitie bij Deloitte Audit & Assurance. 

https://nl.linkedin.com/in/martijnnas
https://www.scrum.org/user/368153
https://www.scrum.org/user/368151
https://agiletestingdays.com/2022/session/any-dramatic-elephants-in-the-room/
https://agiletestingdays.com/2021/session/how-to-test-the-stupid-out-of-your-transformation/
https://agiletestingdays.com/speaker/martijn-nas/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6480453936435204096


2020 - 2022  Agile coach; InBiome Amsterdam 

  Coachen van de agile transformatie binnen InBiome, werken met verscheidene teams. 

2020 - 2021  Agile coach; Telenet België  
Coachen binnen het woondomein en de optische tribe, als agile coach betrokken bij de 
implementatie van de nieuwe ‘Telenet Agile Way of Working’ (TAWoW).  

2019-2020  Agile coach; PostNL CBS (BU Cross-Border-Solutions worldwide) 

Coachen van de agile transformatie binnen PostNL en 6 interne coaches gecoacht over hun 
coach-rol om onafhankelijke agile coach te worden binnen een SAFe framework. 

2015 - 2019  Agile Soft-skill trainer; De Agile Testers (D.A.T) 

  Training met de nadruk op hoe soft-skills in een Scrum/Agile team te herkennen en gebruiken. 
Kort samengevat: gedragsstijlen van D.I.S.C., verschillende NLP en Motiverende 
Gespreksvoering technieken, maandelijkse masterclass "Meer invloed in communicatie" 

2016 - 2020  Leadership trainer; Modine 

Leiderschapstraining met de nadruk op agility transformatie. Modine is een leverancier in de 
automotive industrie en historisch gezien heeft het een duidelijk Rijnlands bestuursmodel. 
Deze top-down organisatie werkt nu aan een lean / agile transformatie. 

2013 - 2018  Agile trainer/coach; KPN-consulting 

 Ontwikkelen van een coaching skills training binnen een agile framework gebaseerd op Neuro 
Linguïstisch Programmeren en Motiverende Gespreksvoering, meer dan 50 Agile coaches 
getraind. 

2016  Leadership trainer; Whirlpool (Chicago) 
Samen ontwikkelen van een high-potential leadership programma. De nadruk lag op serving 
leadership voor (toekomstige) managers. Voor Whirlpool was het belangrijk dat het agile 
leadership werd ervaren door de deelnemers. 

2013 - 2014  Brand Engagement Manager; Specsavers Nederland 
Implementeren van een training met individuele en team componenten met de focus op het 
optimaliseren van het 'brand engagement' onder de 1400 werknemers. 

2010 - 2013  Program manager; Scouting Academy Scouting Nederland 
Ontwikkelen en implementeren van een nieuwe agile training methodiek binnen een Scrum 
framework voor 25.000 executives door 250 vrijwillige trainers. 

2007 – 2010  Directeur-Eigenaar; Astuto Training&Advies (verkocht 2010) 

2006 - 2007  Company manager Blue Man Group; Stage Entertainment 

2006  Trainer Coach/Project Consultant; Office Depot 

2003 - 2006  Associate Consultant; Parilia International B.V. 

2002 - 2003  Consultant; ABN AMRO Bank CCC 

2001 - 2002  Sales Executive; Office Depot 

1998 - 2001  Sales Executive; Unique 

1989 - 1997  Kunstschaatser; Holiday on Ice 

1992 - 1993  Geneeskundige dienst, onderofficier; militaire dienst  

 

Vrijwilligerswerk 

2018 - heden  Agile transformational coach; WOSM 

  Als agile coach een agile manier van werken introduceren binnen de World Organization of 
Scouts Movement. Opstarten van een project met 4 Scrum teams om kennis en leerervaring 
te creëren hoe scrum werkt wanneer vrijwilligers en betaalde staf samen een scale-up versie 
van het scrum framework opstellen. Momenteel werk ik met 46 scrum teams.  

1999 - 2017  Training team Trainer/Coordinator; Region ZON Scouting Nederland 

Vrijetijdsbesteding: 

Scouting, filmen, reizen, duiken, skiën, koken en gewoonweg ten volste genieten van het leven. 


