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Snelheid als strategie – Altijd klaar voor alles

https://www.youtube.com/watch?v=tbrFAdfuSI0

https://www.youtube.com/watch?v=tbrFAdfuSI0
https://www.youtube.com/watch?v=tbrFAdfuSI0
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Agile past bij complexe/onvoorspelbare situaties

Bronnen: Stacey Matrix (links) Cynefin model (rechts)
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Er is veel meer complex (onvoorspelbaar) dan je denkt

https://www.youtube.com/watch?v=IXC11sDgktA

https://www.youtube.com/watch?v=IXC11sDgktA
https://www.youtube.com/watch?v=IXC11sDgktA
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Imker

➢ Bepaalt soort honing

➢ Plaatst de kast op goede plek

➢ Oogst de honing

➢ Maakt ruimte vrij in de kast

➢ Lost problemen op (die bijen zelf 
niet op kunnen lossen)

➢ Geeft  bijenvolk een passende kast

➢ Splitst volken

➢ Vertrouwt de bijen altijd
(geeft nooit de bijen de schuld)

Hoe geeft een imker leiding (en wat doe jij)??

‘Imkerende’ leidinggevende

➢ Resultaatdoelen/Def.v. Succes

➢ Creëert context voor succes

➢ Meet en toetst resultaat

➢ Motiveert met nieuw werk

➢ Lost problemen op (die teams
zelf niet op kunnen lossen en leert ze het zelf te doen)

➢ Geeft passende kaders

➢ Groeit teams en splitst dan

➢ Geeft altijd zichzelf de schuld

->

->

->

->

->

->

->

->

https://www.amazon.com/How-Lead-Self-Managing-Teams-sheepherding/dp/153763903X
https://www.managementboek.nl/boek/9789047014355/de-bijenherder-rini-van-solingen?affiliate=2346
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Sturen op ‘succes context’: The Smell-of-the-Place

https://youtu.be/sPpKjwuZU14

https://youtu.be/sPpKjwuZU14
https://youtu.be/sPpKjwuZU14
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High performing teams bij Google

https://rework.withgoogle.com/print/guides/5721312655835136/
https://hbr.org/2017/08/high-performing-teams-need-psychological-safety-heres-how-to-create-it
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Kortcyclisch resultaat leveren - oogsten (werken als een dolfijn)
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Wat vraag je als mensen zeggen dat ze `agile werken`?

Source: Henrik Kniberg Scrum Checklist –
https://www.crisp.se/wp-content/uploads/2012/05/Scrum-checklist.pdf

https://www.crisp.se/wp-content/uploads/2012/05/Scrum-checklist.pdf
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Planmatig/enkelcyclisch versus Iteratief/kortcyclisch

Zichtbaarheid

tijd

Risico

tijd

Kosten

tijd

Waarde

tijd
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Zekerheid krijgen door te doen en af te maken
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Vrijheid, volwassenheid en verantwoordelijkheid van teams

https://www.managementboek.nl/boek/9789024415601/toolkit-voor-agile-leiders-peter-koning?affiliate=2346
https://www.prowareness.nl/wp-content/uploads/2017/12/66-expert_vansolingen.pdf
https://www.prowareness.nl/wp-content/uploads/2017/12/66-expert_vansolingen.pdf
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• Maak expliciete afspraken

• Wie beslist waarover?

• En met welk niveau?:

• 1. Tell

• 2. Sell

• 3. Consult

• 4. Agree

• 5. Advise

• 6. Inquire

• 7. Delegate

Hulpmiddel: Delegation Poker

https://management30.com/practice/delegation-poker/
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Imker

➢ Bepaalt soort honing

➢ Plaatst de kast op goede plek

➢ Oogst de honing

➢ Maakt ruimte vrij in de kast

➢ Lost problemen op (die bijen zelf 
niet op kunnen lossen)

➢ Geeft  bijenvolk een passende kast

➢ Splitst volken

➢ Vertrouwt de bijen altijd
(geeft nooit de bijen de schuld)

Hoe geeft een imker leiding (en wat doe jij)??

‘Imkerende’ leidinggevende

➢ Resultaatdoelen/Def.v. Succes

➢ Creëert context voor succes

➢ Meet en toetst resultaat

➢ Motiveert met nieuw werk

➢ Lost problemen op (die teams
zelf niet op kunnen lossen en leert ze het zelf te doen)

➢ Geeft passende kaders

➢ Groeit teams en splitst dan

➢ Geeft altijd zichzelf de schuld

->

->

->

->

->

->

->

->

https://www.amazon.com/How-Lead-Self-Managing-Teams-sheepherding/dp/153763903X
https://www.managementboek.nl/boek/9789047014355/de-bijenherder-rini-van-solingen?affiliate=2346
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Hoe geef je leiding aan zelforganisatie? David Marquet

https://www.youtube.com/watch?v=OqmdLcyES_Q

https://www.youtube.com/watch?v=OqmdLcyES_Q
https://www.youtube.com/watch?v=OqmdLcyES_Q
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Leidinggeven als een imker: bouwen van succesomgeving

“Het ligt altijd
aan jezelf, en dus juist
óók wanneer het niet

aan jou ligt” 
Rini van Solingen
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Wendbaar zijn is geen keus meer (en eigenlijk nooit geweest)
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www.rinivansolingen.nl

http://www.managementboek.nl/boek/9789043020473/de_kracht_van_scrum_rini_van_solingen?affiliate=2346
https://www.managementboek.nl/boek/9789461262714/agile-werken-in-60-minuten-rini-van-solingen?affiliate=2346
https://www.managementboek.nl/boek/9789462762770/agile-rini-van-solingen?affiliate=2346
https://www.managementboek.nl/boek/9789058754462/de-responsive-enterprise-rini-van-solingen?affiliate=2346
http://www.managementboek.nl/boek/9789012585903/scrum-voor-managers-rini-van-solingen?affiliate=2346
https://www.managementboek.nl/boek/9789047012924/formule-x-jurriaan-kamer?affiliate=2346
https://www.managementboek.nl/boek/9789024427604/agile-transformeren-astrid-karsten?affiliate=2346
https://www.managementboek.nl/boek/9789024427581/het-agile-werkvormenboek-charlotte-bendermacher?affiliate=2346
http://www.rinivansolingen.nl/
https://www.managementboek.nl/boek/9789047014355/de-bijenherder-rini-van-solingen?affiliate=2346
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www.rinivansolingen.nl

“Darwinisme voor mensen en organisaties:
alleen de snelste en meest wendbare zullen 

uiteindelijk overleven!”

http://www.rinivansolingen.nl/
http://www.rinivansolingen.nl/
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Alles over agile in de praktijk in een enkel boek

https://www.managementboek.nl/boek/9789462762770/agile-rini-van-solingen?affiliate=2346
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De kracht van agile – 8 ankerpunten

https://www.youtube.com/watch?v=z8gTFDY9Lj8

https://www.youtube.com/watch?v=z8gTFDY9Lj8
https://www.youtube.com/watch?v=z8gTFDY9Lj8
https://www.youtube.com/watch?v=z8gTFDY9Lj8
https://www.managementboek.nl/boek/9789462762770/agile-rini-van-solingen?affiliate=2346
https://www.youtube.com/watch?v=z8gTFDY9Lj8
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Van doen leer je meer dan van denken

https://www.youtube.com/watch?v=GUTM8xnh7DM

https://www.youtube.com/watch?v=GUTM8xnh7DM
https://www.youtube.com/watch?v=GUTM8xnh7DM
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Hoe werkt Scrum?

Team

Daily 
Scrum

Sprint 
Planning

Product
Backlog

Sprint 
backlog

Sprint review &
Retrospective

Shipable Product
Conforming
Definition of Done

Product
Owner

Scrum 
Master

http://www.scrumguides.org/

http://www.scrumguides.org/
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Scrum in 12 minuten

https://www.youtube.com/watch?v=qKFBd56xOrM

https://www.youtube.com/watch?v=qKFBd56xOrM
https://www.youtube.com/watch?v=qKFBd56xOrM
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Rini laten spreken op een event in jouw organisatie?

Rini van Solingen (prof.dr.ir.) is spreker, auteur, hoogleraar en ondernemer.
Zijn expertise is snelheid en wendbaarheid van mensen en organisaties.

Rini’s gave is het eenvoudig maken van complexe materie en dat uitleggen op een begrijpelijke en humorvolle manier. Daarbij 
gebruikt hij geen powerpoint presentaties. Tijdens zijn lezingen gebruikt Rini twee flipcharts: een voor de centrale lijn en de andere 

voor de zijpaden. Op basis van een lezing en de gemaakte flipcharts wordt achteraf een handout verstrekt.

Rini legt de grootste focus op het empoweren van zijn publiek (hoe pas je het de volgende dag al toe, wat kan je doen en wat kan je 
laten?). Hij helpt zijn publiek in te zien waarom de dingen gaan zoals ze gaan en wat je daar dus zelf concreet aan kunt doen. En dat 
hoeft niet alleen maar serieus te zijn; er mag ook best gelachen worden. Hierdoor scoren zijn presentaties meestal boven de 9 en is 

hij doorgaans de best-gewaardeerde spreker op events. 

Rini boeken voor een lezing? Kijk dan op zijn website: www.rinivansolingen.nl (of bel: 06-18689189)

“Darwinisme voor mensen en organisaties:
alleen de snelste en meest wendbare zullen uiteindelijk overleven!”

http://www.rinivansolingen.nl/

