Okaloa agile Flowlab simulaties
Opschalen van agile werken is niet eenvoudig. Samenwerkende teams doen dit
vaak vanuit verschillende perspectieven met navenant beperkt resultaat.
Maar het kan wel. Gamification helpt daarbij mensen actief te betrekken en snel
resultaten te boeken. De workshop stimuleert het gesprek, de simulatie faciliteert
een meer objectief gesprek. Deelnemers zijn na de simulatie meer bereid naar
elkaar te luisteren en de eigen manier van werken aan te aanpassingen.
De set Flowlab simulaties bestrijken de hele organisatie. Van de nederige, maar
impactvolle Teamflow tot en met de End-to-end flow. Van het optimaliseren van
teams, tot het afstemmen van verwachtingen en werklast in hele ketens. De
simulaties zorgen voor een flow-boost in de hele organisatie.
Iedere simulatie bestaat uit twee ronden die samen een leercyclus vormen. Iedere
ronde bestaat uit een aantal ‘dagen’ waarin gewerkt wordt. In de eerste ronde
ervaren deelnemers het zwaar-weer scenario. Zonder uitzondering herkennen de
deelnemers het scenario vanuit de eigen werk context.
In de tweede ronde experimenteren deelnemers met verbeteringen. De
experimenten komen voort uit de eigen evaluatie en agile principes. Hieronder twee
afbeeldingen van een typisch resultaat in ronde één (links) en ronde twee (rechts).

De innovatieve kracht van de Okaloa Flowlabs simulaties is dat ze specifieke
uitdagingen kunnen simuleren. Op een eenvoudige maar indringende manier
ervaren deelnemers de eigen proces beperkingen en de kracht van agile principes
bij het definiëren van verbeteringen. 30% verbeteringen in doorlooptijden en omvang
van opleveringen zijn geen uitzondering.
De volgende simulaties zijn beschikbaar.
Teamflow
Resultaat

Workflow
Resultaat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teams die meer uit Agile willen halen.
kortere doorlooptijden
hogere doorvoer
teams begrijpen Agile-principes
begrijpen waarom, waar, welke agile praktijken werken
scoren beter in flow, samenwerking en leren
hogere medewerkerstevredenheid.
Flow en afstemming tussen samenwerkende teams in een keten.
beter samenwerkende teams
meer en beter presteren, minder knelpunten (bottlenecks)
minder herwerk
minder frustratie tussen teams
meer flexibiliteit in verplichtingen
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•
•
•

frequente integratie
verbeteringen in de samenwerking.

Competentie Flow Flexibiliteit inzetbaarheid mensen en kennisopbouw.
Resultaat
• grotere flexibiliteit inzetbaarheid mensen (staff liquidity)
• minder afhankelijkheden van sleutelfiguren
• minder kennisknelpunten
• kortere doorlooptijden
• hogere doorvoer
• minder her-werk
• minder frustratie tussen teams
• beter presterende teams
• geïnstitutionaliseerde kennisopbouw.
Multi-team Flow
Resultaat
•
•
•
•
•

End-to-end flow
Resultaat
•
•
•
•
•
•
•

Flow en afstemming tussen parallel samenwerkende teams.
opgelijnde teams die in een regelmatige cadans samengevoegde
producten of diensten opleveren
gebalanceerde werkdruk in de keten
meer flexibiliteit in verplichtingen
frequente integratie
verbeteringen in de samenwerking.
Verbeter de aansluiting tussen upstream en downstream
gebalanceerde werkdruk tussen upstream en downstream teams
een continue oplevering van producten en diensten
business agiliteit
meer flexibiliteit in verplichtingen
frequente integratie
verbeteringen in de samenwerking.

Agile simulaties stellen uw teams, programma's en portfolio's in staat om te
experimenteren, om zo agiliteit in de eigen omgeving beter te begrijpen. Dit begrip
vertalen zij vervolgens naar nieuwe manieren van (agile) werken.
Agile-Sensing is een specifieke toepassing gericht op agile werken. Het verbindt alle
afdelingen en competenties met elkaar. Het creëert een continue, en op agilewaarde gebaseerde feedbackloop. U creëert een op uw eigen omgeving
geoptimaliseerde, agile omgeving.
Sensing-Change is een multi-perspectief feedback-loop. De feedback-loop
onderbouwt de klassieke koude harde feiten met onderliggende narratieven. Het is
een eenvoudige manier om zwakke signalen te duiden. De narratieven geven
woorden aan de koude feiten en aan (onderbuik) sentiment, het maakt ze
‘uitgesproken’.
De onderstaande feedback is opgehaald met een Sensing applicatie.
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Deelnemers feedback:

•

Ik ken agile al vanuit verschillende perspectieven. Door de workshop herwaardeer ik
agile weer. Arno is een echte agile expert en brengt met zijn enthousiasme zijn
diepgaande ervaring over op de deelnemers.

•

Initieel had ik weerstand tegen agile. Mijn verzet verdween gedurende de simulatie.
Het verschafte mij inzicht in wat agile écht inhoudt. Ik begrijp nu ook waar mijn
weerstand vandaan kwam. Mijn teams waren al verder met zelfstandig werken, dan
de nieuw opgelegde agile manier.
Met deze workshop kunnen mijn teams en afdelingen een volgende efficiëntie slag
maken."

•

After an agile simulation with Arno, my team started delivering 30% more and had
more fun.

•

Quite a good method to demonstrate the potential of working in real agile mode

•

I was looking for an Agile overview/Refresher session for my team which consists of
a few members who are relatively new to Agile way of working. I have attended
several Agile sessions before; but this session was quite unique. An interesting way
of introducing the agile concepts and value to teams contemplating transition from
waterfall to agile ways of working through simulation!

•

This is really good and we used this in our daily stand up in my previous organization
using post it notes and a room. I believe in our organization we can certainly use this
in a scrum team as currently we use only Jira stories in the stand up and rely verbally
on what tasks are being done per story.

•

It is excellent at simulating the issues with blockers and how we can manage fix time
objectives and urgent items more effectively through collaboration.

•

I really enjoyed the game and the way it is presented to visually as to how you can
increase the flow

•

It was realistic for the experienced person, i.e. in project delivery
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•

It was fun learning and opened up various concepts or different way of getting things
done. Various real-life scenarios can be simulated and help us navigating through
them.

•

This will also enable the team members to clearly think about the tasks that are
needed in order to deliver a certain business story so will help with design.

•

This is wonderful to understand the Agile Concept and it was helping to understand
the concept.

Bel mij voor virtueel kopje koffie en een nadere kennismaking.
Met agile groet,
Arno Korpershoek
e arno@co-chi.nl
t 06 50 828 718
w www.co-chi.nl
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