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JAARCONGRES AGILE CONSORTIUM NEDERLAND 2019
Het congresteam van Agile Consortium roept de leden en anderen binnen de
Agile community op om met sprekersvoorstellen te komen. De congrestitel
luidt:

Unleash!
Balancing structure & Autonomy
Datum:
Locatie:
Aanvang:

donderdag 10 oktober 2019
Landgoed Zonheuvel in Doorn, www.landgoedzonheuvel.nl
09.00 uur (sluiting: 20.00 uur)

Veel organisaties worstelen met de transformatie naar een wendbare
organisatie. In de pers verschijnen zelfs berichten waarbij organisaties de
transformatie geheel of gedeeltelijk hebben teruggedraaid. Steeds vaker stelt
men de vraag: Heeft de transformatie naar een wendbare organisatie
daadwerkelijk de beoogde effecten? Het antwoord op deze vraag kan
confronterend zijn…..
Aan de andere kant kennen we organisaties waarbij de transformatie naar een
wendbare organisatie een succes is. Organisaties waar gemotiveerde
medewerkers en teams elke dag de juiste waarde leveren aan een tevreden
klant. Hoe zijn deze organisaties hierin geslaagd?

Hoe ontsluit je de kracht van Agile?
Het congresteam nodigt iedereen uit om ervaringen te delen. Daarbij hebben
de volgende thema’s onze bijzondere aandacht:
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• Leiderschap: Welk gedrag hoort bij het leiderschap in een organisatie, is
dit een nieuw label voor management of gaat het om persoonlijk
leiderschap van iedereen om de voordelen van agile te ontsluiten? Wat
zijn de anti-patronen? Op welke manieren kan je het leiderschap
voorbereiden en begeleiden in een agile transformatie? Wat is de rol van
(de afdeling) HR hierin?
• Teams: Wat maakt van een groep individuen die samen werken een
goed samenwerkend team. Wat is een High Performing Team (HPT) en
waarom “moet” dit multidisciplinaire zijn in plaats van efficiënte
specialisten teams? Hoe kan je de voordelen van agile ontsluiten? Wat
zijn de anti-patronen? Op welke manier kunnen leiders en teamleden
elkaar stimuleren? Wat is de rol van (de afdeling) HR hierin?
• Organisatie structuur: Welke aanpassingen in de organisatiestructuur
zijn nodig voor een succesvolle transformatie? Wat als die aanpassingen
niet (direct) mogelijk zijn? Wat moet je zeker niet doen? Hoe pak je het
wel aan?
• Agile Transformaties: Wat zijn de randvoorwaarden voor een
succesvolle transformatie? Welke transformatie aanpak heeft het
meeste kans op succes? Welke mislukkingen wil je met de community
delen?
Jouw bijdrage kun je leveren in twee verschillende vormen:
1. Een lezing van 45 minuten. Daarbij hebben we de voorkeur voor
verhalen waarbij theorie is gekoppeld aan een praktijkcase.
2. Een workshop van 90 minuten.
Graag zien we jouw voorstel vóór 1 mei a.s. tegemoet via
lgoede@agileconsortium.nl in het bijgevoegde formaat.
Met vriendelijke groet,
Het congresteam
Jeroen Venneman
Johan Vink
Loek Goede
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