Agilitet i Organisering
- visioner og virkelighed
TORSDAG DEN 28. APRIL 2016, KL. 10.00-15.00, NORDEA, WILDERSGADE 14, CHRISTIANSHAVN, KØBENHAVN K
Agile projekter har længe været på dagsordenen og de fleste organisationer
arbejder med agilitet i en eller anden form. Til gengæld har agilitet i et større
perspektiv fået langt mindre sendetid, og vi har måske overset hvilke konsekvenser agilitet har på den samlede organisering.
Agilitet rimer på stabilitet, og organisationer har brug for at blive mere agile ved
at designe deres organisation, så der både skabes rum for fleksibilitet og tilpasningsdygtighed kombineret med stabilitet (frit efter McKinsey Quarterly ”Agility:
It rhymes with stability”, december 2015).
Dette er ikke en triviel strategisk opgave, og på workshoppen vil vi diskutere
såvel visioner som virkelighed, hvor der vil komme indspil og blive delt erfaringer
som inspiration til diskussioner og refleksioner.
Arrangør af workshoppen er “Innovationsnetværket for nye tilgange til ledelse
af projekter”. Innovationsnetværket er et tværfagligt netværk af praktikere og
forskere der arbejder med udvikling af ledelse af projekter.
Program:
Kl. 10.00 Introduktion til workshoppen og formen for workshoppen v/ Per Svejvig, Aarhus Universitet
Kl. 10.15 Det Agile Office samt hvordan Nordea arbejder med det,
Thomas Hansen, Nordea
Kl. 11.00 Project Half Double – et agilt initiativ støttet af Industriens Fond, Nicolai
E. Boston, Implement
Kl. 11.45 Fokusgruppe om organisatoriske rammer v/ Jens Laugesen, Nordea
Kl. 12.15 FROKOSTPAUSE og NETWORKING
Kl. 13.00 Debat om organisatoriske rammer og opsamling i plenum
v/ Jens Laugesen, Nordea
Kl. 13:45 Fokusgruppe om agile værktøjer v/ Kasper Jensen, Shareminds
Kl. 14:00 KORT KAFFEPAUSE
Kl. 14:45 Debat om agile værktøjer og opsamling i plenum v/ Kasper Jensen,
Shareminds
Kl. 15:30 Fortsættelse af Innovationsnetværkets arbejde v/ Per Svejvig, Aarhus
Universitet
Tilmelding er nødvendig på: https://auws.au.dk/Agilitet_i_Organisering senest
mandag den 18. april 2016 – arrangement koster 200 kr. som går til dækning af
forplejning på dagen.
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