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Herken je dit in jouw 
organisatie...
• Lange doorlooptijden
• Te veel documenten
• Trage besluitvorming
•	 Te	weinig	flexibiliteit
• Beperkte klantfocus
• Slechte communicatie
• Ontevreden klanten

Juist in deze tijd, waarin de omgeving continu verandert en klanten steeds hogere eisen stellen, is 
de	noodzaak	om	efficiënt,	productief	en	flexibel	te	werken	groter	dan	ooit.	Hoe	zorg	je	voor	meer	
snelheid	en	plezier	in	je	organisatie?	Een	mogelijk	antwoord	op	deze	vraag	is	het	Agile	werken.

“Wees gerust, je bent niet 
de enige met dit probleem”



Agile werken? Weer een 
nieuwe management-
filosofie zeker?  

Nee, en dat gaan we je in deze whitepaper 
uitleggen! Wij geloven in de kracht van Agile 
maar weten ook dat de toepassing ervan voor 
iedere	organisatie	anders	is.	Agile	heeft	zich	al	
bewezen in de snel veranderende ICT-branche en 
in het proces van nieuw product development, 
maar over de mogelijkheden van Agile binnen 
de interne processen van een organisatie is nog 
maar	weinig	bekend.	Agile	is	niet	alleen	geschikt	
voor organisaties die zich bevinden in een snel 
veranderende	markt.	Wij	hebben	ervaren	bij	
klanten dat deze manier van werken, ongeacht 
branche of proces, overal toe te passen is en 
hardnekkige	problemen	aanpakt.	Daarom	lichten	
wij in deze whitepaper onze visie toe op de 
verschillende vragen rondom het wat en waarom 
van Agile, hoe je ermee aan de slag kan en wat 
Agile werken betekent voor werknemers en 
interne	processen.	Hierbij	hebben	we	niet	alleen	
aandacht	voor	de	methoden,	maar	ook	specifiek	
voor	de	rol	en	impact	van	organisatie	en	cultuur.	
Daarnaast	kijken	we	naar	Agile	in	de	praktijk	en	
welke	lessen	we	hieruit	kunnen	trekken.	

Helemaal	volgens	de	Agile	traditie	is	dit	
document	nooit	af.	Heb	jij	nog	suggesties,	laat	
het ons weten! 

Wij wensen je veel leesplezier!

Team Q-Consult Progress Partners
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Let op! Heb	jij	de	definitie	van Agile al 10 keer gele-
zen maar nog nooit hoe je Agile in je eigen organisa-
tie kan toepassen? Ga dan 
meteen	door	naar	pagina	6.
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Voor veel organisaties is het een uitdaging om te voldoen aan de steeds sneller 
veranderende	klantvraag.	Het	moet	transparanter,	sneller,	beter	en	tegen	minder	kosten.

“Agile is een manier 
van werken waarin 
multidisciplinaire 
teams op een 
flexibele en kort 
cyclische manier met 
elkaar samenwerken”

1. Agile in het kort

Agile Manifesto 

• Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
• Werkende oplossingen boven allesomvattende documentatie
• Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
• Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Agile principes 

Een	Agile	organisatie	werkt	volgens	deze	12	ondersteunende	principes.
 

1
De	hoogste	
prioriteit is een 
tevreden klant

Veranderende 
behoeftes zijn 
welkom2

3
Snel en regelmatig 
oplossingen 
opleveren

4 Mensen werken 
dagelijks samen

5
Project-
teamleden zijn 
gemotiveerd

6
Informatie delen 
door met elkaar 
te praten

7
Oplossingen zijn 
de maatstaf voor 
voortgang

8
Processen 
bevorderen 
constante 
ontwikkeling

9
Er is hoge 
kwaliteit          
en een goed 
ontwerp

10
Maximaliseren	
van werk dat 
niet gedaan 
wordt

11
Zelfsturende 
teams die het 
beste opleveren

12
Continu 
onderzoek 
naar	effectiever	
werken

Wat is Agile? 

Agile	is	niet	nieuw.	Het	is	een	doorontwikkeling	
van	bekende	methodieken.	Agile	is	een	manier	
van werken waarin multidisciplinaire teams op 
een	flexibele	en	kort	cyclische	manier	met	elkaar	
samenwerken.	Het	liefst	heel	visueel	en	transparant	
en	met	de	klantwens	centraal.	Agile	betekent	
letterlijk:	behendig,	lenig.	Een	eigenschap	die	bij	de	
organisaties	van	vandaag	niet	meer	kan	ontbreken.	
De	basis	van	Agile	ligt	in	het	Agile	Manifesto	dat	
bestaat	uit	vier	fundamentele	waarden.



Agile is uitermate 
geschikt voor... 
Agile is uitermate geschikt voor organisaties die ertegenaan lopen dat zaken niet 
afgemaakt	of	incourant	worden	door	te	veel	werk,	te	complexe	projecten,	en	te	weinig	
snelheid.	Om	hiermee	aan	de	slag	te	gaan,	moeten	we	de	componenten	in	de	organisatie	
kleiner,	slimmer	en	sneller	maken.	De	volgende	vier belangrijke stappen om Agile toe 
te passen lichten wij hier graag uit:   

1. Scope en duur van acties verkleinen
De	gedachten	aan	grote	acties	zorgen	er	vaak	voor	dat	we	helemaal	niet	in	actie	komen.	
Door	acties	klein	te	maken	en	helder	te	formuleren	weet	iedereen	in	de	organisatie	
beter	wat	er	van	hem	of	haar	verwacht	wordt	en	is	het	makkelijker	acties	af	te	ronden.	
Het	afronden	van	deze	acties	zorgt	voor	positieve	energie	en	motiveert	mensen	nieuwe	
acties	op	te	pakken.	Als	bij	elke	stap	al	direct	bekend	is	wat	de	volgende	stap	moet	zijn,	
zal	ook	de	productiviteit	van	medewerkers	toenemen.

2. Focus op waardevolle stappen
Om steeds precies te leveren wat de klant wil, is het belangrijk om regelmatig met de 
klant af te stemmen of de acties van de organisatie nog in lijn liggen met de visie van 
de	klant.	Op	deze	manier	ligt	de	focus	tijdens	het	werken	op	het	leveren	van	de	juiste	
output	(waarde),	en	niet	op	het	leveren	van	(eind)resultaat.

2. Aan de slag met 
Agile

Start

Resultaat
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Output Output 
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stappen

Scope en duur van 
acties verkleinen



3. Acties kort cyclisch prioriteren en oplijnen met 
strategie
Projecten	en	acties	kort	cyclisch	prioriteren	en	oplijnen	met	de	strategie	helpen	je	
bij	het	limiteren	van	het	werk	dat	tegelijk	opgepakt	wordt.	Scrum	is	hiervoor	een	van	
de	bekendste	methodieken.	In	het	Scrum-team	is	er	een	persoon	verantwoordelijk	
voor	de	afstemming	met	belanghebbenden	en	het	bepalen	van	prioriteiten.	Het	team	
bepaalt vervolgens welke prioriteiten in een vaste cadans van bijvoorbeeld twee weken 
opgeleverd	wordt.
  

4. Agile leidinggeven
Een van de grote uitdagingen in een Agile 
organisatie	is	het	Agile	leidinggeven.	Bij	
Agile spreken we vaak over zelfsturende 
teams,	eigenaarschap	en	betrokkenheid.	
Maar	hoe	creëer	je	dit?	Betekent	dit	dat	we	
onze medewerkers maar gewoon alle vrijheid 
moeten	geven?	Hebben	leidinggevenden	in	
een Agile organisatie eigenlijk nog wel een 
rol? 
  

 
   
    
 

Benieuwd naar de 
antwoorden op deze 
vragen? Lees meer 
over agile leidingge-
ven	op	de	pagina	De	
Agile	medewerker.	
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2. Aan de slag met 
Agile

Succesvol van start

De	basis	op	orde	hebben	is	belangrijk	om	met	Agile	van	start	te	gaan.	Agile	vraagt	
namelijk	een	andere	aanpak	van	het	werk.	Deze	aanpak	is	pas	succesvol	als	dit	met	de	
juiste	instelling	en	ondersteuning	wordt	opgepakt.	Wat	verstaan	we	onder	de	basis	op	
orde?

• Klantfocus: voortdurend op de hoogte van wie de klant is en wat deze wilt
• Onderscheid kunnen maken tussen waarde, noodzaak en verspilling
•	Verspillingen	kunnen	identificeren	en	elimineren
• In-één-keer-goed: fouten niet accepteren maar direct oplossen en voorkomen
• Werken volgens standaarden
• Standaarden altijd ter discussie blijven stellen: continu verbeteren
•	Ketendenken:	bewust	van	het	effect	van	het	eigen	werk	op	de	rest	van	de	organisatie
• Veiligheid om open, eerlijk, en kritisch te kunnen zijn
• Vertrouwen in elkaars kennis en kunde



Vaardigheden snel eigen maken 
Nieuwe ontwikkelingen vragen nieuwe 
vaardigheden.	Hoe	sneller	dit	gaat,	hoe	sneller	
wij	ons	moeten	kunnen	ontwikkelen.	

Agile leidinggeven 
De	mate	van	Agility	van	een	organisatie	is	
sterk afhankelijk van hoe de medewerkers 
presteren	en	zichzelf	kunnen	organiseren.	Als	
leidinggevende is het jouw rol om te zorgen 
dat jouw medewerkers als team alle kwaliteiten 
en talenten hebben die nodig zijn om hierin 
te groeien en dat zij de ondersteuning krijgen 
aangereikt	die	ze	hiervoor	nodig	hebben.	
Afhankelijk van het niveau waarop een team 
werkt zet je de juiste middelen in om het team 
te ontwikkelen naar een hoger niveau van 
zelfsturing en zelforganisatie, waarin ze een 
steeds hogere mate van verantwoordelijkheid 
krijgen.	Jij	geeft	de	richting	en	kaders	aan,	
maar jouw team zal steeds beter de slimste 
weg	daarnaartoe	weten	te	kiezen.	De	rol	van	
een leidinggevende is daarom nog steeds 
essentieel, maar krijgt vaak een andere invulling 
en	betekenis.	Niet	voor	niets	wordt	er	binnen	
Agile	vaak	gesproken	over	‘servant	leadership’.

3. De Agile 
medewerker

Wat vraagt Agile van 
mijn medewerkers? 
Agile werken
In een Agile organisatie worden er bepaalde 
kenmerken van een medewerker verwacht 
om	succesvol	te	zijn.	Wat	kenmerkt	de	Agile	
medewerker? 

Zelfreflectie	
Door	continue	reflectie	bewust	worden	van	
persoonlijke sterktes en zwaktes en die weten 
te ontwikkelen

Nieuwsgierig zijn
Doorgronden	van	problemen	en	gedreven	om	
nieuwe	dingen	te	leren	en	uit	te	proberen.	

Mening durven geven
Zoveel mogelijk delen van kennis en ervaringen 
verhoogt de weerbaarheid en wendbaarheid 
van	de	organisatie.

Directe	manier	van	aanspreken
Directe	en	objectieve	feedback	zorgt	voor	
duidelijkheid,	betere	kwaliteit	en	meer	snelheid.	

Risico’s durven nemen
Fouten zijn waardevolle leermomenten en een 
snelle	weg	naar	succes.

Aanpassingsvermogen
Leren van situaties en dit meenemen 
naar	nieuwe	situaties.	Het	avontuur	zien	
in verandering en denken vanuit nieuwe 
mogelijkheden

“Jij geeft de richting en 
kaders aan, maar jouw 
team zal steeds beter de 
slimste weg daarnaartoe 
weten te kiezen.”



4. Succesfactoren 
Agile

Organisatie
Structuur
• Medewerkers bij elkaar in de organisatie 
plaatsen voor een optimale samenwerking 
• In de hele organisatie integraal doorvoeren
Centrale	bedrijfsonderdelen,	zoals	HR,	moeten	
voortrekker van de verandering zijn 

Sturing
• Resources managen zodat de benodigde 
disciplines in elk team zijn vertegenwoordigd
• Een kader ontwikkelen voor de teams 
waarbinnen ze zich kunnen bewegen

Visie
•	Een	agile-transformatie	is	nooit	‘af’.	Het	is	
geen transitie met een kop en een staart, maar 
een principe waarbinnen je jezelf als organisatie 
blijft vernieuwen en verbeteren
•	De	teams	hebben	een	helder	doel	nodig,	
moeten self-supporting zijn en over alle 
middelen beschikken die nodig zijn om hun 
doel	te	bereiken.

Tools/technieken
Juiste toepassing
• Niet te veel focus op sprints, anders verdwijnt 
de lange termijn uit beeld
• Veel aandacht besteden aan het opknippen 
van plannen en het maken van een roadmap
•	Elk	team	is	vrij	om	te	experimenteren	met	
Agile methodes 

Rollen
•	Wendbaar	worden	lukt	pas	echt	als	HR	een	
strategische rol heeft
• Rollen zijn belangrijker dan functies 
• Zoek ambassadeurs op in de organisatie en 
laat hen uit enthousiasme het verhaal vertellen

Uitvoering
•	Creëer	eerst	draagvlak	daar	waar	de	urgentie	
hoog is en daar waar de veranderenergie zit
• Agile is gericht op snel bijsturen en handelen 
waardoor control-aspecten, zoals het 
vastleggen van werkwijze en beslissingen, erbij 
inschieten

Tools &
technieken

Cultuur & 
gedrag

Organisatie

Agile is succesvol in een organisatie als alledrie 
de hiernaast genoemde gebieden goed zijn 
ingericht.	Wat	zijn	aandachtspunten	binnen	
deze gebieden voor Agile? Bedrijven die Agile 
hebben geïmplementeerd, benoemen vooral de 
volgende punten die waardevol zijn geweest in 
hun transitie:

Alle goede 
dingen bestaan 
in drieën...



4. Succesfactoren 
Agile

• Voor de succesbeleving van teams is het 
belangrijk	om	het	effect	van	agile	werken	te	
meten.	Dat	gaat	het	beste	door	doelen	op	te	
stellen	en	deze	regelmatig	te	toetsen.

Gedrag/cultuur
Autonomie
•	Het	overdragen	van	verantwoordelijkheid	
zodat teams zelf hun problemen oplossen en 
groeien in hun onafhankelijkheid
• Autonomie van de groep is belangrijker dan 
individuele autoriteit binnen de groep

Loslaten
• Balans vinden tussen loslaten en toch een 
vorm van regie behouden
• Omarm verandering en accepteer dat het niet 
in één keer goed gaat
•	Loslaten	van	omvangrijke	Excel	documenten	
die houvast geven aan het verdere verloop van 
de uitvoering

Weerstand
• Niet alle medewerkers kunnen bij blijven in de 
nieuwe ontwikkelingen
• Managen van weerstand bij managers en 
medewerkers

Ontwikkeling
• In een snelgroeiende organisatie is het 
belangrijk	dat	je	een	flexibele	en	coachende	
leider bent
• Er moet veel meer aandacht zijn voor de 
vraag	hoe	mensen	effectief	samen	kunnen	
werken in een team

•	Het	is	ontzettend	belangrijk	dat	het	team,	bij	
uitdagingen en stressvolle momenten tijdens 
de sprint, focus houdt op de ontwikkeling 
en	realisatie.	Dus	niet	vervalt	in	discussies,	
procedures en uitstelgedrag

“Without change there 
would be no butterflies”


