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Agile
in
the
Boardroom

Deze sessie is gericht op coaches, managers, product owners en directies
die actief willen bijdragen aan de beweging richting een wendbare

organisatie en aan iedereen die hen in beweging wil brengen. Ben jij een
coach in een organisatie die beweging richting een wendbare organisatie
vooral bottom

up ziet groeien, een beweging die continue geremd wordt

door ontbrekende top down stimulatie? Vasthouden aan bestaande
situaties, aan bestaande veiligheden lijkt natuurlijk gedrag, Gedrag dat gaat
veranderen als er een andere mindset is. Hoe je deze mindset
verandering ook top down in gang zet en daarmee de beweging richting een
wendbare organisatie exponentieel versneld, is onderwerp van deze sessie
Ben jij manager, product owner of directielid die de noodzaak tot
verandering in besturing ziet, die de urgentie voelt om daar iets aan te doen,
maar die geen gehoor vindt bij de collega MT of Directie leden? Wil je
beweging brengen in het verbinden van top down met bottom up, dan gaat
deze sessie je daarbij helpen.
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Who is in the room, this session
manager

PO

coach

Board
member

Who is in the room, this session
https://jaarcongresnl2018.agileconsort
ium.net/speaker/marjolijn-feringa/

https://jaarcongresnl2018.agileconsort
ium.net/speaker/jeroen-venneman-2/
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Changing the
mindset primarily
bottom up

Changing the
mindset also
Top Down
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Topics
Agile in the boardroom => FOCUS in the boardroom
➢ Why FOCUS in the boardroom
➢ How to get FOCUS in the boardroom
Just do it (exercise)
➢ What is FOCUS in the boardroom
➢ Discussion on statements

Why
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How

Focus Board
(Strategic)
themes

Dashboard:
progress toPurpose
wards pupose Initiatives:
Cluster of
long term
milestones
and Q term

Milestones cur-rent
quarter: per month
Milestones
next quarter/
later

Impediments &
Actions

Parking
lot
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Stichting Iedereen Gelukkig
Oefenen met een FOCUS bord

Directie

Doel van de stichting:
Geluk in Nederland verdubbelen.

Managementteam
‘Niemand meer eenzaam’

Managementteam

Manager ‘Top 3
sociale topics’

De directie van de stichting de slag met een plan om het geluk in
Nederland te verdubbelen. Ieder directielid heeft een eigen team om
de werkzaamheden mee op te pakken.
Eén bord is uitgewerkt. Het betreft hier het bord van één van de
directieleden.
Opdracht:
- Vul het bord van het bovengelegen directieteam. Zij hebben als
doelstelling ‘geluk in Nederland verdubbelen’
- Vul het bord van het ondergelegen team. Zij hebben als
deeldoelstelling om het onderwerp in de top 3 van de sociale topics in
Nederland te hebben.
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What
Focus on (strategic) themes, aligning
the purposes (hierarchy of purpose)

Transparancy
Short term focus
related to long
term goals

Stimulating collaboration towards one
direction, corporate backlog,
corporate prioritizing, corporate focus

Fact bases
dashboard

Effective stand ups
Rolling
forecast/planning,
Budgetting????

Regular
review and
retro

STATEMENTS
• A Focus Board will help in alignment towards the
vision of the organization
• A Focus Board will help in building a team
• My board of directors will embrace a Focus Board
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