
 

 

'Agile, de nieuwe graal! ' 
Hoe wordt een organisatie snel en wendbaar? 

 

Datum: 13 juni 2017 
Tijd: Ontvangst vanaf 16.00 uur. Het programma start om 16.30 

uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. 
Sprekers: Dorien van der Heijden en Kris Brees (ICSB). De naam van 

derde spreker maken we later bekend. 
Locatie: Maasdam, Coenecoop 10-11, 2741 PG Waddinxveen 

Verandering is continu en gaat steeds sneller, dat weten we en merken 
we. Organisaties merken dagelijks dat de vertrouwde structuren, 
processen, planningstools en manier van strategie formuleren niet meer 
werkt. Organisaties moeten flexibeler worden, snel wendbaar mee 
kunnen bewegen in veranderende speelvelden. Het antwoord is ‘we 

worden AGILE’! 

Een makkelijk antwoord maar een uitdagende opdracht. Hoe word je een 
‘agile’ organisatie? En wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Een agile 
organisatiestructuur met squads en tribes? Agile werkprocessen? Een 

agile strategie gericht op strategische wendbaarheid? Een agile 
productportfolio? Agile is het allemaal! 

In deze Yellow Cats sessie bieden we inzicht in de vele kanten van agile, 
ontdekken we de onderlinge samenhang en de weidsheid van het woord 
agile. Maar waar het echt om draait in deze sessie is het maken van de 
stap van praten over agile naar het zijn van een agile organisatie. Van 
woorden naar daden! En hoe kunnen we dat beter doen dan onze eigen 
agile organisatie te ontwikkelen met behulp van Scrum – het meest 
gebruikte framework voor agile productontwikkeling. 

De start is een productbacklog voor de ontwikkeling van een agile 
organisatie, vervolgens gaan we in verschillende sprintteams aan de 
slag  en dat in de inspirerende omgeving van Maasdam 
Projectinrichting. Voor de Yellow cats die nog niet vertrouwd zijn met 

scrum een kans voor een eerste kennismaking, voor alle ervaren 
scrummers de kans om een volgende stap te zetten in agile werken en 
denken! 

 

 

Alvast een glimp op het programma: 

Tijdens deze Yellow Cats bijeenkomst staat je het volgende te 
wachten. 

 Presentatie van de productbacklog van een agile organisatie: 
de ontwikkelvragen op strategisch niveau, op gebied van 

portfoliomanagement en op operationeel niveau. Uit welke 
bouwstenen bestaat een agile organisatie? Welke 
kernvaardigheden zijn nodig voor een flexibele strategie –  

rolling strategie? Wat vraagt het snel en efficiënt re-alloceren van 
resources over PMC’s die meer kansrijk zijn en wat betekent dat 
voor de running business. 

 
 Daarna starten we in sprintteams met de sprintplanning. 

Scrummasters begeleiden de teams hierbij. Pokeren helpt ons 
inzicht te krijgen in de uitdaging die de yellow cats zien bij het 
realiseren van de verschillende sprintitems. 

 In een sprint pakken we de handschoen op om enkele sprintitems 
uit te werken tot minimal valuable products. 

 In een gemeenschappelijke sprintreview evalueren we de 
resultaten van de verschillende sprintsteams. 

 En tenslotte formuleren we lessons learned tijdens de sprint 
retrospective. 

 En na hard werken is er natuurlijk tijd voor napraten tijdens een 

heerlijke maaltijd. 
 
Andere data 2017 & onderwerpen ook in jouw agenda? 

 14 september Inspiration Tour 2017 - Tech Tour in Eindhoven- 

(start rond 13 uur!) 

 31 oktober Loyalty 3.0, smart data en gamification - Let’s play! 

 7 december Innovatieleiderschap - Leer van de nieuwe 

“Wavemakers”. 

Aanwezig? 
Natuurlijk is het voor ons handig (kan d.m.v. reply op deze mail) om 
te vernemen of je er 13 juni bij kan zijn? 

Hartelijke groet, namens de yellow cats,  
Dorien van der Heijden, Karin Rigterink en Ed Peelen 
km@yellowcats.nl 
06 543 340 80 
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