
 

 

Gaat het jou ook lukken? Om niet alleen zelf naar de Agility snelkookpan sessie te komen, maar om minimaal nog twee 

collega’s mee te nemen? We gaan namelijk samen met jullie iets unieks doen; “De Agility snelkookpan sessie.” 

 

Welke ingrediënten zijn daarvoor nodig? 

Nee, we gaan niet koken, maar wel razendsnel ‘onder tijdsdruk’ een probleemstelling oplossen. Deze menselijke 

ingrediënten van jouw organisatie zijn minimaal nodig in de Agility snelkookpan: 

 

• 1 x Strategisch (C-level, Senior Management) 

• 1 x Tactisch (Bijvoorbeeld een manager van een afdeling of unit) 

• 1 x Operationeel (Iemand die precies weet wat er op de werkvloer afspeelt) 

 

Extra ingrediënt voor nog meer smaak: Stakeholders (De persoon die altijd ergens iets van vindt) 

Waarom de Agility snelkookpan sessie?  

Omdat we geloven dat doorbraken sneller te realiseren zijn als je begrijpt wat mensen binnen de organisatie drijft, of 

juist tegenhoudt, om het ‘anders dan anders’ te doen. In deze onwetendheid ligt vaak de uitdaging. Daarom wordt de 

uitdaging van veranderen uitgewerkt met deelnemers van andere bedrijven die in dezelfde laag werken. Aan het 

einde husselen we al die verschillende perspectieven door elkaar en komt met een verrassende werkvorm aan het 

eind van sessie alles samen. 

 

Eén ding weten we op voorhand zeker; het gaat compleet nieuwe inzichten opleveren die je kunt gebruiken bij je 

eigen veranderuitdagingen. Wat verwacht het operationele niveau bijvoorbeeld van een beslissing van C-level of 

omgekeerd? De Agility snelkookpan sessie maakt van agile geen buzz woord, maar een middel om sneller dagelijkse 

doorbraken te bereiken. 

 

“De Agility snelkookpan. Als je vindt dat de gewone veranderpan te lang duurt!” 

 

Ook als je niet met z’n allen deel kunt nemen aan de Agility snelkookpan ben je van harte welkom en is de dag zeer 

waardevol. Want: 

De Agility fair maakt de dag compleet 

Ongetwijfeld komen er vragen rondom agile werken. Alle deelnemers kunnen gratis kennis shoppen in een Q&A-

vorm.  

Dat betekent geen lange zitsessies in de vorm van PowerPoints, maar een open dialoog bij elke kraam waarbij we zo 

veel mogelijk vragen beantwoorden. 

 

De kennis kramen: 

• De do’s en don’ts van transities. 

• Agile leiderschap 

• Agile methodieken. 

• Tips voor team coaching. 

• YOWYO! Ons unieke antwoord op gedragsverandering. Mindset, leiderschap en cultuur worden daardoor 

positief beïnvloed. 

• Elke vraag die je maar wilt stellen-kraam 
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