
WAT MOET JE DOEN OM JE ORGANISATIE WENDBAAR TE MAKEN?

HOE VERTAAL JE DE DENKWIJZE VAN STARTUPS NAAR JE EIGEN SITUATIE?

HOE REKEN JE AF MET MET OUDE PROCESSEN DIE SNELLE ACTIE BLOKKEREN?

HOE KRIJG JE ‘VLIEGENSVLUG AANPASSEN’ IN HET DNA VAN TEAMS?

WAT IS JOUW NIEUWE ROL IS ALS AANVOERDER VAN DIT PROCES?

Mike Hoogveld
AGILE  
MANAGEN

7 ONLINE TRACKS RIJK GEVULDE BIBLIOTHEEK LIVE MEETUP
(CENTRAAL IN NL)

SLECHTS

€199.-

www.elephantroad.nl



AGILE DENKEN, AGILE DOEN, 
AGILE LEREN
Je organisatie moet veel flexibeler worden. Klanten veranderen,  
innovaties veranderen je markt en jullie moeten mee. Hoe maak je  
jouw organisatie agile en welke leiderschapsstijl past daarbij?
In deze tracks leert Mike Hoogveld je de principes van Agile managen.  
Hij neemt je mee langs alle belangrijke facetten van Corporate Agilty.  
Van planning tot prioritering tot de meest passende leiderschapsstijl.  
In dit programma ontdek je wat Agile werken is en hoe je dit op een  
slimme manier implementeert in jouw organisatie. 

IN DIT PROGRAMMA KRIJG JE

7 online tracks van 25-30 minuten, met:
• Korte, pakkende video’s van Mike Hoogveld
• Zelftests, oefeningen en checklists
• Per track: één stevige doe-opdracht voor jezelf en je team
Een online bibliotheek vol verdiepingsmateriaal:
• Geselecteerde artikelen
• Uitgebreide tests
• Oefeningen en denk-opdrachten voor jezelf en je team
Extra: een live meetup met Mike Hoogveld

TRACK #1: VERANDERING IS EEN 
CONSTANTE

SAMENVATTING
Elke organisatie moet wendbaar(der) worden, ook  
de jouwe. Klinkt heel logisch, maar hoe doe je dat? 
Waar begin je? Hoe breng je urgentie over en hoe 
vertaal je deze in aanstekelijke ambities en plannen? 
Hoe geef je richting aan dit proces?  

JE LEERT
•  Hoe je de urgentie van adaptiviteit kraakhelder 

maakt
•  Welke modellen handig zijn om de omgeving in 

kaart te brengen
•  Hoe je veranderingen al herkent voordat ze je  

inhalen

JE KRIJGT
•  Heldere videocolleges van Mike Hoogveld
•  Een checklist om VUCA-factoren in kaart te brengen
•  Een model om externe ontwikkelingen te vertalen 

naar gevolgen voor jouw organisatie

DOE-OPDRACHT
Je gaat aan de slag met  
twee handige modellen  
om veranderingen in  
de buitenwereld te  
vertalen naar concrete  
plannen voor je eigen  
organisatie.

7 x 30 minuten:  de beste eye openers!

Meer dan 5 uur  materiaal voor als je de 
diepte in wil

SLECHTS

€199.-

1 dagdeel, 

midden in het land



TRACK #2: DE KERN VAN  
AGILE

SAMENVATTING
Agile werken is méér dan een gereedschapskist: het is 
een manier van denken. Waarin je anders omgaat met 
klanten, anders samenwerkt en anders leidinggeeft. 
In deze track leer je de kern van Agile aan de hand 
van 8 principes.

JE LEERT
•  De hype-laag van Agile afkrabben:  

wat is het nou écht?
•  Hoe de filosofie van Agile terugkomt in alle  

aspecten van je organisatie
•  Hoe Spotify deze principes al jaren briljant toepast

JE KRIJGT
•  Een handige metafoor om te bepalen hoe Agile je  

al bent
•  Heldere video’s (met zelftest) over de 8 principes
•  Een mooi artikel over Agile denken en Serendipiteit 

DOE-OPDRACHT
Een scherpe self-assessment:  
hoe Agile is mijn organisatie? 

TRACK #3: BEPAAL JE  
TOEGEVOEGDE WAARDE

SAMENVATTING
In deze track starten we met implementeren.  
We nemen het ‘denk-doe-leer-proces’ als basis.  
En trappen af met de vraag: Hoe ga je de klant  
centraal stellen en wat moet je doen om dat  
concreet te maken?

JE LEERT
•  Werken met het Business Model Canvas 
•  Welke rollen en taken een product owner heeft  

bij Agile werken
•  Hoe je in persona’s denkt om maximaal aan te  

sluiten bij je klant

JE KRIJGT
•  Een serie nuttige modellen om scherp te krijgen  

hoe je waarde creëert voor je klant
•  Een verhelderende ‘customer journey’ oefening
•  Stap-voor-stap videobegeleiding van Mike  

Hoogveld

DOE-OPDRACHT 
Praktisch aan de slag met het invullen van je  
Business Model Canvas en het in kaart brengen  
van de Customer Journey. 

‘ OM WENDBAAR  
TE ZIJN, MOET JE 
ANDERS PLANNEN: 
IN KORTE CYCLI. 
HOE DOE JE DAT 
NOU EIGENLIJK?’

 Nou ik heb een mooi  
lijstje voor je: 6 stappen.

(afkomstig Uit track 4)

Filmpje? Klik hier!

https://youtu.be/vxOg2AcFdks


TRACK #4: EEN NIEUWE  
MANIER VAN PLANNING

SAMENVATTING
We worden steeds concreter. In deze track gaan we 
plannen en prioriteiten stellen. Want elk idee begint 
met een kleine eerste stap. Agile plannen gaat anders 
dan ‘traditioneel’ plannen. In deze track ontdek je 
verschillen en de voordelen van Agile planning. 

JE LEERT
• Hoe je op een slimmere manier prioriteiten stelt 
• Hoe je bepaalt of iets ‘af’ is
•  Hoe je slimmer plant en sneller en effectiever  

vergadert

JE KRIJGT
• Praktische methoden om beter te prioriteren
•  Een concrete toolkit om je doelen en activiteiten 

scherp te krijgen
•  Steeds kristalhelder uitgelegd op video door  

Mike Hoogveld

DOE-OPDRACHT
Alles op orde! Je maakt een lijst van activiteiten om 
mee te beginnen, met rangorde erin. Heerlijk. Nu heb 
je overzicht. Nu kun je door.

TRACK #5: MINIMUM VIABLE 
PRODUCTS

SAMENVATTING
Agile werken betekent: zo snel mogelijk werken aan 
een ‘toonbaar prototype’. Niet oeverloos schaven aan 
dikke plannen, maar pijlsnel toewerken naar een 
minimum viable product. Dat je kunt presenteren  
om feedback op te halen. Weg met de waterval, hulde 
aan het experiment! 

JE LEERT
•  80-20 denken: sneller aan de slag en minder  

‘traag perfectionisme’.
•  Je grote idee te vertalen naar een eerste toonbaar  

en toetsbaar product
•  Hoe je dat MVP zo presenteert dat je de feedback 

krijgt waar je iets aan hebt

JE KRIJGT
•  Colleges van Mike Hoogveld over o.a. het Lean  

Startup denken
•  Praktische adviezen over duivelse dilemma’s bij  

het werken met MVP’s
•  Een Canvas-oefening om je idee steeds scherper  

te krijgen

DOE-OPDRACHT
Een vragenlijst en checklist waarmee je een écht  
Minimum Viable Product maakt.  



‘ ALS JE OP  
EEN GOEDE 
MANIER WIL 
LEREN, MOET  
JE ERNAAR  
KIJKEN ALSOF  
JE IN EEN 
ACHTBAAN-
KARRETJE ZIT’  
Ken je dat tikkende geluid?

TRACK #6: STEEDS SLIMMER 
DE TOEKOMST IN
 

SAMENVATTING
Agile werken is ‘al doende slimmer worden’. En de 
beste manier om goed te leren is door het opzoeken 
van goede feedback. Hoe doe je dat? Want échte feed-
back ophalen is minder makkelijk dan je denkt.  
Je klant zit vol waardevolle informatie en in deze 
track ontdek je hoe je die onttrekt en analyseert. 

JE LEERT
•  Welke klantbronnen er allemaal zijn en hoe je  

deze optimaal aanboort
•  Hoe je effectief leert van feedback. En daarmee  

je idee nog beter maakt
•  Hoe je objectief blijft, zelfs als dat lastig is 

JE KRIJGT
•  Slimme manieren om feedback te verwerken  

(zodat je er meer uit haalt!)
•  Videocolleges van Mike die je aan het denken  

zetten
•  Hulpmiddelen om de juiste  

keuzes te maken in moeilijke  
gevallen

DOE-OPDRACHT
Een handig 3-stappen-plan  
om feedback op te halen bij  
je klanten en daar maximaal  
rendement uit te halen. 

TRACK #7: AAN DE SLAG!
 

SAMENVATTING
Je hebt nu alle belangrijke aspecten van Agile in de  
vingers. Tijd voor de laatste stap: het implementeren 
van Agile in een bestaande organisatie. Hoe doe je dat? 
Hoe communiceer je het in je organisatie? Hoe ruim je 
blokkades uit de weg? Hoe maak je ook het overgangs-
proces zélf Agile? 

JE LEERT
•  Welke kleine stappen zorgen dat jouw mensen  

Agile leren denken en werken
•  Welke nieuwe rol dit van managers en teamleiders 

vergt
•  Hoe je Agililty borgt in al je processen

JE KRIJGT
•  Waardevolle implementatietips van Mike Hoogveld  

op video
•  Een checklist die je als spiekbriefje kunt gebruiken  

in het proces
•  Een mooi inkijkje in hoe ING dit succesvol heeft  

gedaan

DOE-OPDRACHT
Een oefening om draagvlak te creëren, maar dan  
heel anders dan je altijd gewend was. 

(afkomstig uit track 6)

Filmpje? Klik hier!

https://youtu.be/PJJ5NaCG5eg


ONLINE PROGRAMMA 

• 7 tracks van 30 minuten

• vol video’s, checklists, zelftests en opdrachten

• plus een bibliotheek vol verdiepingsmateriaal

€199.- EXTRA: LIVE MEETUP 

• na het online programma: ontmoet jouw expert 

• stel al je vragen en spar met collega’s

• één dagdeel, midden in het land

€199.-*

*  De live meetup is dus optioneel. Je kunt ervoor kiezen om alleen het online programma te doen (voor 199 euro) of je programma uit te breiden met een meetup 
(ook 199 euro). Je kunt de meetup ook nog later bijbestellen. Geen punt.



OVER MIKE HOOGVELD
Mike Hoogveld is expert op het gebied van Agile business en Lean startup.  

Hij is partner bij Holland Consulting Group en startupmentor, verricht  

wetenschappelijk onderzoek aan Nyenrode, is een veelgevraagd spreker  

en doceert aan diverse universiteiten en business schools.  

Zijn eerdere boeken werden genomineerd voor Managementboek van  

het Jaar en de PIM Literatuurprijs. Zijn boek ‘Agile managen’ stond in de 

top-10 van bestverkochte managementboeken in 2016.

In dit Elephant Road programma presenteert Mike je al zijn kennis over 

Agile managen. Op een presenteerblaadje. Hij neemt je stap-voor-stap mee 

langs alle facetten van Agile werken en geeft je per stap concrete tips om 

meteen mee aan de slag te gaan in jouw dagelijkse praktijk.  

Je zult merken: je krijgt zin om Agile te gaan werken op kantoor en je  

collega’s mee te nemen in je plannen! 

BIBLIOGRAFIE 

Agile Managen
Hoogste positie: #1  Aantal dagen in de top 100: 400+

Denk als een startup 
Hoogste positie: #2  Aantal dagen in de top 100: 60+



MEER WETEN? METEEN BEGINNEN?  
GA SNEL NAAR WWW.ELEPHANTROAD.NL! 

DE SLIMSTE INZICHTEN VAN DE BESTE EXPERTS  
ON DEMAND OP JE MOBIEL OF TABLET

Dat is de missie van Elephant Road: het nieuwe online learning bedrijf 

van DenkProducties & Rmmbr. Rmmbr is superspecialist in slimme,  

handige online opleidingsprogramma’s. DenkProducties producent van 

de mooiste seminars van Nederland. Die krachten bundeling maakt 

topexperts als Jos Burgers Remco Claassen en Mike Hoogveld ineens  

altijd beschikbaar voor je. On demand. Als jij ze nodig hebt. Handig! 

ELEPHANT ROAD = DE SLIMSTE SHORTCUTS

Voor deze programma’s verzamelden we de slimste tips en handigste 

eye-openers. Geen abstracte bespiegelingen, maar do’s en dont’s.  

Bewezen in de praktijk. Meteen toepasbaar. 

Zoals ‘olifantenpaadjes’ slimme sluiproutes zijn voor mensen die niet  

willen omlopen, zo zit Elephant Road vol met slimme sluiproutes op  

kantoor. Beter onderhandelen. Slimmer leidinggeven. Meer uit je tijd  

halen. Dat leer je! Op de snelst mogelijke manier. 

IS POWERED BY:

http://www.elephantroad.nl
https://www.elephantroad.nl/programmas/agile-managen/

