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(gebaseerd op R.D. Stacey’s agreement and certainty matrix)

-  Is onze bedrijfsvisie 
gericht op winst op de 
korte of lange termijn?

-  Managers als beroep of 
meewerkend voorman?

-  Coördinatie door regels 
of gedragen principes?

WIE?

-  Is ons product al 
bekend of werken we 
aan een compleet nieuw 
product? 

-  Mag het resultaat gaan-
deweg veranderen?

WAT?

-  Zijn wij de eersten die het
 doen = trendsetter
-  Zijn wij de belangrijkste of
 enige speler = keyplayer 
-  Of sluiten wij aan op bestaande 

producten? = regulier 

WAAROM?

PAST AGILE?
Stel jezelf eens deze vragen 

• Fixeer geld, tijd en kwaliteit; scope flexibel
• Stuur op tussenresultaten; vrijheid aan
 het team
• Duidelijke rolverdeling; proces, business
 of ontwikkeling
• Heb visie; begin klein & simpel
• Adaptieve omgeving; maak fouten,
 durf te leren!

Scrumteamrisico’s

• Korte iteraties, daily
 scrum,  retrospectives
• Daily scrum,
 Transparantie,
 backlogs, scrum of
 scrums

Agile is een vorm van Risicomanagement!

Organisatie-
en Projectrisico’s

• Korte iteraties,
 beperkte risico’s
• Risico identificatie,
 analyse, planning
 maatregelen
• Monitoring en
 control

• Één resultaat, conform Definition of Done
• Twee overzichten, Product Backlog en Sprint Backlog
• Drie rollen, Product Owner, Scrum Master en teamlid
 Testen, Architectuur en Risicomanagement als
 competentie in het team aanwezig. 
• Vier bijeenkomsten:  - Sprint Planning
  - Daily Scrum
  - Sprint Review
  - Sprint Retrospective

IMPLEMENTATIE RISICO’SSCRUM

tijd geld
kwaliteit

scope

• Business prioriteert - Product Owner
• Transparantie; meetbaar maken van
 tussenresultaat
• Sturen op vertrouwen; taakvolwassen
 zelfsturende teams
• Architectuur is kaderstellend

regie

vraag
business

aanbod
IT

• Interactie staat centraal
 minder coördinatie en sturen
• Transparantie
 verandering in check & balances
• Stakeholders directer betrekken
 Communicatie regisseren!
• Product Owner als sleutel voor succes!

BESTURING COMMUNICATIE

(BUSINESS) DEV-OPSSTROOMLIJNEN VAN BUSINESS,DEVELOPMENT EN OPERATIONS

• (Non) - functional requirements• “Is het lastig? Doe het vaker!”• Continuous Delivery
• Automatiseren van automatisering• Autonomie van (scrum-)teams

• Marketing en Communicatie

• Strategie en Innovatie

• HR en Personeelsbeleid

•  Samenwerking met andere organisaties

Wendbaarheid naar je directe omgeving

Development: Flexibiliteit/’agility’

Operations:
Stabiliteit

Beschikbaarheid
Performance

SCHAALBAARHEIDVANAF > VIJF TEAMS ZIJN MODELLEN LESS EN SAFE GANGBAAR

• Beperken van complexiteit
• Manage afhankelijkheden
•  Stuur op realisatie via roadmaps•  Agile rollen op meerdere niveaus

•  Zorg voor Agile kennis en commitment bij

 bestuurders en inkoop

•  Expliciteer outcome (business doelstelling),

 focus op samenwerking 

•   Bouw twee onderdelen in je selectie

 1.  toets op past performance, filosofie en agile 

aanpak
 2.  toets samenwerking en chemie van team

•   Contracteer op basis van tijd, geld en kwaliteit

AANBESTEDEN
CONTRACTEREN VAN EEN AGILE 

(ONTWIKKEL-)TRAJECT VOLWASSENHEID
AGILE GROEIEN
ORGANISATIEBREED

www.vka.nl/agile

http://www.vka.nl/wat_is_agile
http://www.vka.nl/agile_mindset
http://www.vka.nl/agile_besturen
http://www.vka.nl/agile_organisatievragen
http://www.vka.nl/agile
http://www.vka.nl

