
Agile-Scrum

Road to progress

Start

1

2

3

4

Goal

5

Opstellen verhaal:

Wat is het Wow

effect? Wat heb je

losgelaten?

Delen emotie met

elkaar organiseren

Goede

mogelijkheden voor

storytelling

onderzoeken

Leiding GEVEN aan

Waarom (Bestuur en

Samenlevin) langs

afgesproken principes

(incl Wij werken)

Persoonlijk Leiding

nemen over acties,

met eigenaarschap

en verantwoording

Wat zit succesfactoren in de weg

Belem-meri

ng

scheiding

werk/privé

vervaagt

mensen

tegen

beschermen

mensen

vinden oude

manier van

werken prettig

eigen

reactie: "ja

maar ..."

zelf

oplossingen

bedenken

uitnodigen

om mee te

denken

(politieke

verantwoorde-

lijkheid bij)

bestuur

goede

afspraken

maken

niet naar de

regeltjes

kijken, maar

wat hebben

we nodig?

OR en/of

vakbonden

gaan zich

groeperen

proberen

tot elkaar

te komen

de

"waarom

vraag" is

belangrijk

als druk eraf

gaat, mensen

weer terug

naar het oude

willen

veel met

elkaar

over

hebben

goede

afspraken

maken

onzeker-h

eid

wegnemen

niet

top-down

opleggen

maatregelen die

nog heel lang

beperken levert

weerstand
partner/kids

hebben soms

met nog andere

regels te maken

gebouw leent

zich niet voor

nieuwe manier

van werken

grote teams

vroeg in

het proces

betrekken

effect laten

zien van iets

wel of niet

doen

mede-werk

ers goed

begeleiden

1e stap is om

daarover na

te denken

burger-initiatieve

n hadden vaak

(verborgen)

commerciële

doelstelling

alert op

zijn

Eenzijdig naar

ontwikkelingen

kijken en

kort-door-de-boc

ht conclusies

trekken

zonder

waarde-oordeel

analyseren wat

er gebeurd is.

traditionele

structuren

lokale

belangen

belemmeren

regionale

samenwerking

huidige urgentie

gebruiken om

regionale

samenwerking op

gang te brengen

urgentie is

sleutel om

te kunnen

veranderen

gevoel van

urgentie

proberen vast

te houden

blijven

denken

vanuit

mogelijk-hed

en

goede

voorbeelden

geven

balans

oud/nieuw

goed in de

gaten houden

bureau-crati

e

vakantie-pe

riode

kosten-bate

n verhaal

heeft

iedereen

devices? overtuigingen

bij het

management

niet denken

dat alles wat

was, zo blijft

doorgaan

niet denken

dat het weer

normaal

wordt

duidelijk maken

dat partijen het

met minder

moeten doen

visie neerleggen,

koers aangeven, je

eigen ideeën goed

uitleggen

Hoe

hiermee

om te gaan

Deelnemers

Wijwerken week

Ook vanuit de

samenleving:

corporaties,

maatschappelijke

partners

leiderschap

tonen

practice

what you

preach

de "wat"

en "wow"

vraag

inkleuren

lokaal

vorm-gev

en

gas

geven en

er zijn

Waardering

uitspreken

Goede

voorbeeld

blijven

geven

Leiderschap

Balans tussen

vrijheid en

verantwoordelijkheid

Medewerkers

pakken eigen

veantwoordelijikheid

Persoonlijk

leiderschap

Eigenaarschap

Leiderschap is niet

zozeer leiding geven,

maar leiding nemen

Minder beheersing

&controlere n met

meer ruimte voor

loslaten en

vertrouwen gericht

op de bedoeling

Wat kunnen we

doen om het

leiderschap

meer te  tonen?

Inspiratie uit Sittard

•       Niet instrueren, wel verantwoordelijk maken;

•       Niet controleren, wel output afspreken;

•       Niet meedenken, wel verwarren;

•       Niet antwoorden, wel tegenvragen;

•       Niet motiveren, wel faciliteren;

•       Niet kritisch zijn, wel een blije eikel zijn;

•       Niet ergeren, wel negeren;

•       Niet coachen, wel vertrouwen

•       Niet voorbeeld gedrag vertonen, wel interesse hebben

Ook

Persoonlijk

leidersschap

Richten op

wat op korte

termijn

noodzakelijk

is

Ruimte

geven

Management

voortouw in

proces

Niet

discussie

wie is hier

de baas?

Stimuleren activistisch

leiderschap

Beweging op gang

brengen en houden

WOW vasthouden en

uitmeten

WOW vasthouden en

uitmeten

Met Storytelling

uitdragen

Persoonlijke verhalen

Filmpje zeelenberg

als inspiratie

Ambasadeurs

verzamelen

Met Storytelling

uitdragen

WOW vasthouden en

uitmeten

Verhalen laten te

vertellen door

medewerkers

Verhalen laten te

vertellen door

ondernemers

Verhalen laten te

vertellen door

bestuurders

inspireren

Elementen uit

succesverhalen

-> nieuwe werkwijzen

filmpjes maken

Verhalen laten te

vertellen door .......

meld je held

Verhalen laten te

vertellen doo

burgeers

creatie fase

Creativiteit vasthouden

door regels en moeten

naar  regelen en

ontmoeten

"van regels en

moeten naar

ontmoeten en

regelen"

 Pocesversnellers: in

korte tijd resultaat

leveren -> breder

inzetten

Experimeteren nieuwe

manier van werken met

medewerkers en

inwoners

Principes/uitgangspunten

samen opstellen

(aansluiten of vervangen)

Principes/uitgangspunten

samen opstellen

(aansluiten of vervangen)

facilitatie

mogelijk

maken

Verhalen vastleggen

Wij-Werken

Week

 Pocesversnellers: in

korte tijd resultaat

leveren -> breder

inzetten

Elementen uit

succesverhalen

-> nieuwe werkwijzen


