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Ontvangst
Agility in de praktijk | Jeanette Termeulen, Manager GITP
Academy
Waar ligt jouw talent voor agility? | Mark van Ieperenburg,
Senior Consultant - PiCompany
Toelichting: Breng aan de hand van de door jou vooraf
ingevulde vragenlijsten jouw agility talent in kaart voor
vernieuwen, veranderen, verbinden, realiseren en reflecteren.
Aan de hand van de eigen uitkomsten doorloop jijzelf het
proces en kun je met de eigen uitkomsten in de hand meekijken
in de hierop volgende cases van de twee gastsprekers. Je
ontvangt de vragenlijsten die samen jouw agility-profiel vormen
een aantal dagen voorafgaande aan de NVP-bijeenkomst.
Pauze
Waarmaken van ambities | Maarten Lintsen, Directeur HR - Dura
Vermeer Divisie Infra
Toelichting: Dura Vermeer – Waarmaken van ambities. Hoge
ambities en elke uitdaging aangaan; elk project dat we
bouwen, elke klant die we van dienst zijn, heeft zijn eigen
verhaal. Verhalen die vertellen over ambities van klanten, over
uitdagingen van onze medewerkers en over oplossingen van
onze organisatie. Ons eigen verhaal gaat over het zijn van de
vernieuwer in de bouw. We hebben hiervoor de afgelopen
periode naast een leiderschapsprofiel meting ook een agilitymeting ingezet voor de top van onze organisatie. Voor alle
honderden professionals hebben we met het thema
wendbaarheid (agility, readiness) een set aan cruciale
competenties gekozen die het meest sterk samenhangen met
deze wendbare stip aan de horizon om onze ambities (samen)
waar te maken.
Omnichannel: Een afgestemde experience |Rieneke Zijlstra,
Businesspartner leiderschap en talent – KvK
Toelichting: De KvK wil als publieke organisatie goed en tijdig
inspelen op actuele onderwerpen die invloed kunnen hebben
op haar dienstverlening. Dit gaat over veranderingen in
overheidsbeleid en wetgeving, maatschappelijke
ontwikkelingen of nieuwe technologie. KvK neemt je mee in de
ingezette eigen interne krachtmeting in verbinding met de
maatschappij op verschillende gebieden van o.a. potentieel en
performance op de eigen wendbaarheid (agility, readiness),
maar ook hoe op meerdere terreinen business intelligence te
benutten om te komen tot een integrale aanpak van
leiderschap en talent.
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