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1. Even voorstellen
 Ik ben geen Agile consultant, wel ervaringsdeskundig

 Ik hou van nieuwe uitdagingen

 IT opgeleid, maar voel me niet een echte IT-er

 Werk wel al 42 jaar in de IT of heb gebruik gemaakt van IT (kleine uitzondering daargelaten)

 Van oudsher een Suit maar voel me steeds meer een Hoodie

Vragen naar aanleiding van dit verhaal? Stuur me een bericht op LinkedIn

Heb je een dringende vraag of ben je het hartgrondig oneens? Steek je hand op!



2. De wereld van Iterative Application Development (IAD)

Voettekst

 Midden jaren 90

 Iteratief, incrementeel en interactief

 Ontwikkelcyclus: definitiestudie, pilot-ontwikkeling en invoering

 Duur sprints afhankelijk van omvang, plannen op basis van Basis, Comfort en Luxe

 Varianten: evolutionair ontwikkelen, incrementeel opleveren, incrementeel ontwikkelen en Big-Bang 
invoeren

 Visual Basic, C++ en Java

Mijn rol:

 Schrijver van de projectmanagement aanpak

 Verkoper van IAD trajecten

 Projectmanager bij de Belastingdienst voor de uitvoering van een 

IAD traject…….of toch niet?



Wikipedia “de voor- en nadelen”

Voettekst

 IAD werkte alleen bij goede participatie van en communicatie tussen ontwikkelaars en gebruikers.

 Misverstanden vanwege verschil van inzicht tussen ontwikkelaars en gebruikers werden snel uit de weg geruimd. 
Omdat er sneller een "tastbaar" resultaat is, zullen gebruikers ook makkelijker in staat zijn gerichte(re) eisen te stellen.

 Door snel "tastbare" resultaten te zien, kregen gebruikers en opdrachtgever meer vertrouwen in een goed 
eindresultaat.

 Doordat na elke doorlopen cyclus een deel van het systeem voor de gebruikers en opdrachtgevers direct te gebruiken 
is, worden deze nadrukkelijk bij het ontwikkelproces betrokken en wennen zij tijdens de ontwikkeling aan het systeem.

 Risico's kunnen beter worden beheerst, doordat kleinere stukken worden ontwikkeld. Knelpunten komen zo snel aan 
het licht.

 Complexe systemen worden overzichtelijker en eenvoudiger implementeerbaar doordat er stap voor stap naar een 
totaalresultaat gewerkt wordt, zonder dat daarvoor eerst een compleet ontwerp wordt gemaakt.

 Aan het eind van iedere iteratie ligt er een bruikbaar product, ook als de verdere ontwikkeling wordt stopgezet.

 Veranderingen in organisatie kunnen sneller worden opgenomen in het ontwikkeltraject.
 Onwennigheid over dat gedurende het ontwikkelproces eisen aangepast en verfijnd konden worden, mag nooit leiden 

tot  het vervagen van het oorspronkelijke doel. Scope creep.

 Projectmanagers die lineaire ontwikkeling gewend zijn kunnen in verwarring raken door de grote dynamiek.

 Het snelle ontwikkelen heeft de potentie een wissel te trekken op de organisatie en de hulpmiddelen, vanwege de 
grote dynamiek.

 Onervarenheid met de manier van werken kan leiden tot teleurstellingen en misverstanden.



Stelling -1
“Na ruim 25 jaar Agile werken, kunnen we wel stellen dat Agile werken zich voor alle mogelijke situaties 
wel bewezen heeft.”

15-9-2022



3. Video on demand platform 

 2015

 Cloud based oplossing voor reeds draaiend platform

 Microsoft Azure, een ontdekkingsreis voor allebei de partijen

 Internationaal team

 iOS/android developers

 .Net/PHP/Front-end developers

Mijn rol:

 Directeur van het bedrijf



Lessons learned

Voettekst

 Volledig commitment van top van het bedrijf is een vereiste.

 Hele korte lijnen aanhouden en continu toetsen daar waar afhankelijkheden spelen.

 Gezamenlijk backlogmanagement voeren is daarbij een voorwaarde.

 Alles wat reeds werkt, moet ook onderhouden worden, voldoende support uren meenemen in 
planning

 Uitschrijven is iets anders dan uitwerken.

 Een sprintstart betekent ook de volledige basis leggen om efficiënt te kunnen werken.

 Bespreken als er bij het pokeren grote verschillen zijn, wat zien anderen wat wij niet zien?

 Je wordt pas voorspelbaar als je nadrukkelijk overeenkomt wat men mag verwachten van een sprint.

 Schrijf de DoD’s dan ook goed zo volledig mogelijk op.

 Demo’s doen van alles wat opgeleverd wordt, directe feedback verwerken op de backlog.



Vraag -1
“Wie heeft een ervaring van een complete Agile Transformatie binnen het gehele bedrijf?”

15-9-2022



Mijn ervaring
“Van een complete Agile Transformatie is sprake als er organisatie breed een structurele verandering is doorgevoerd om 
een agile mindset fundamenteel door te voeren in de manier van werken en in alle lagen van de organisatie.”

Agile Transformaties zijn verandertrajecten!

Verandertrajecten brengen naast volledig commitment van de top van de organisatie veel met zich mee:

- Reorganisaties en dus ook sociale plannen, interactie medezeggenschap
- Nieuwe carrièrepaden, omscholing, vakgroepen, communities

- Andere manier van financieren

- Andere manier van control uitoefenen 
- Veranderingen in de governance

- Kaderstelling goed positioneren

En vooral aandacht voor:

- Verandering in mindset

- Gedrag (direct effect!)
- Eigenaarschap

15-9-2022



4. Nationale Politie
 Vanaf 2011 organiseerde de politie zijn vernieuwing in het zogenaamde Aanvalsprogramma.
 De reguliere IV organisatie vormde in 2017 als antwoord “het Productiehuis” 
 Heel snel een onomkeerbare situatie neergezet
 Communicatie liep voorop
 Portefeuille eigenaren vanuit de top
 Annotatie cultuur

Mijn Rol:
 Programmamanager binnen het Programma Vernieuwend Registreren en leider taskforce
 Waarnemend CIO bij de Nationale Politie



Lessons learned
 Niet te veel nadenken, ga gewoon doen, creëer onvermijdelijkheid.
 Creëer een leerklimaat en accepteer failure.
 Sommige medewerkers zijn onzeker om in een groep te durven aangeven dat ze niet precies snappen wat 

het voor hen betekent. Creëer een veilige omgeving om dit te beantwoorden. Maak duidelijk via welke 
leerlijnen je wordt begeleid naar de nieuwe manier van werken.

 Think big, start small, scale fast.
 Als we als organisatie niet gaan leren om te veranderen, blijven we gedoemd om steeds 

aanvalsprogramma’s op te zetten.
 Creëer een situatie waarin prioriteiten te stellen zijn
 Taskforce gaf aan dat je organisatie breed echt wel wat te doen hebt:

- Rollen goed invullen met gemotiveerde en getrainde medewerkers. Vakgroepen/Communities
- ontwikkelwerkplek standaardiseren 
- implementatie JIRA
- financiering van trajecten
- implementatie DevOps (m.n. de Ops kant)



Stelling -2
“Agile werken is er op gericht om zo hoog mogelijke waarde te creëren. Te veel afhankelijkheden tussen 
teams ondermijnen de agility van organisaties.”

15-9-2022



5. Belastingdienst

 IV Accent

 Early adaptors; teams (IT) al enthousiast aan de slag

 Bekendheid en acceptatie van Agile zijn niet in alle geledingen aanwezig

 Ketensturing; portfoliomanagement

 Wederom annotatie cultuur

 Lijnsturing; productverbeteringen

 Portfolio issues gerelateerd aan Generieke Voorzieningen



CONCEPT  – TER VERFIJNING EN VERRIJKING 15

Scope

SABel beslaat alles van 

begin tot eind; van doel- en 

vraagarticulatie in de 

lijndirectie tot voortbrenging, 

implementatie en 

toepassing.

De maatschappij verwacht meer van de Belastingdienst. 

Wijzigende regelgeving en verwachtingen vragen om een 

hoge mate van wendbaarheid.

De Belastingdienst wil sneller nieuwe functionaliteiten ter 

beschikking stellen die aansluiten op de behoefte in het 

primaire proces en burger en bedrijf. 

Bedrijven en burgers centraal

De weg naar Agile werken

2014

Start SAFe 

werkwijze in 

experimentele pilots

70% van het portfolio 

wordt op Agile 

werkwijze voortgebracht

Onderzoeken van EY 

en KPMG vormen 

start van een IV 

verbeterprogramma 

Business en IV 

ontwikkelen SABel: 

een uniforme manier 

van Agile werken

2018 2020 Nu

Op naar een 
klantgerichte en wendbare 
Belastingdienst

Basisprincipes van SABel

Sluit aan bij de 

topstructuur
Sluit maximaal 

aan op SAFe

Gericht op 

multidisciplinaire 

productteams

Deelt capaciteit 

toe op basis 

van prioriteit

Waarde voor burger en bedrijf 

centraal

Uniformeren van de werkwijze

De Belastingdienst heeft gekozen om de uniforme Agile manier van 

werken voor Business en IV te baseren op de marktstandaard: het 

SAFe Agile gedachtegoed. SABel staat voor SAfegebaseerd Agile 

BELastingsdienst refentiemodel. Eigenschappen van dit model zijn:

SABel zal beproefd worden 

aan de hand van pilots. 

Inzichten hieruit worden 

gebruikt voor doorontwikkeling 

van SABel. Een Agile Center 

of Excellence wordt opgezet 

ter ondersteuning van de 

transformatie

Aanpak

Agile werken uniformeren om optimaal aan te sluiten op de behoefte van bedrijven en burgers

Gedeelde rollen, taken, verantwoordelijkheden en 

betekenissen 

Optimale ondersteuning van de samenwerking tussen 

ketens, afdelingen en teams

Situationeel op maat werkend te maken

•

•

•

De voordelen van een uniforme Agile werkwijze

Beter

Focus op burger en 

bedrijf

Kwaliteit van IV en 

bedrijfsprocessen

Continu verbeteren

Slimmer

Transparanter werken

Co-creatie en 

kennisdeling

Oplossingen die 

passen bij de gebruiker

Sneller

Kortere time-to-market

Minder 

overdrachtsmomenten

Sneller toepasbare 

waarde

Leuker

Blije interne en externe 

klanten

Meer eigen inbreng en 

verantwoordelijkheid

Minder overhead

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SABel

Het kernverhaal op één pagina

Organisatie 

Cultuur & Mens
Processen

Organisatie

Rollen, Events & 

Producten

Technologie / 

Applicaties 
Sturingsinformatie

Kernverhaal



Lessons learned
 Bespreken is iets anders dan doorleven.

 Doorleef het belang van de keuze voor Agile werken in alle geledingen van de organisatie.

 Management moet inrichtend en ondersteunend zijn, durven los te laten.

 Relatie tussen business programma's en agile teams.

 Eigenaarschap.

 Output, outcome, impact – zorg dat je ook echt kan valideren of je daadwerkelijk waarde levert.

 In een lerende organisatie hoort veiligheid te zijn.

 Lijn versus teams.

 Suit of Hoodie.



Vraag -2
“Moet de overheid wel Agile willen werken?”

15-9-2022



Lessons learned (1)
 Senior leadership commitment: je hebt iemand nodig die bij elke gelegenheid (intern, extern) aangeeft wat de strategie 

is, waarom we het willen en wat we sinds de vorige keer nu kunnen (successen vieren).

 Continue en consistente communicatie: niet denken 'ik heb het toch een keer verteld dus nu moeten ze het weten'. Er 
moet een voortdurende communicatie zijn op alle niveaus over nut, noodzaak, voortgang van de transitie.

 Maak het belangrijk: Het is niet gewoon een volgende iteratie in een jarenlang voortdurende serie aan kleine 
veranderingen. Dit is een disruptieve verandering die de manier waarop we ons werk uitvoeren drastisch gaat raken. 

 Maak het persoonlijk; Laat het voor iedereen in de organisatie snel duidelijk worden wat het voor hen persoonlijk gaat 
betekenen. Bijvoorbeeld:

- middelmanagement gaat richting vakgroep, PO of coach voor een groot gedeelte.

- IT-OPS as such verdwijnt en groeit naar een service organisatie die Infra-as-a-service aanbiedt als platformteam.

- Applicatie engineering teams worden met IaaS in staat gesteld om het volledige product te maken, onderhouden en 
ondersteunen (evt. 24/7).

- Architecten helpen in de gang naar productizing/SOA.

- Sommige teams gaan wel mee in Agile werken, maar niet in DevOps (bijvoorbeeld Cobol/mainframe teams).

- Leiderschap is verantwoordelijk voor strategie en oplossen impediments.



Lessons learned (2)
 Succes en faalfactoren van transities gaan nooit over de methode.

 Traditionele organisatiemodellen veranderen naar zelforganisatie en autonome besluitvorming.

 Besluitvorming verschuift naar teams omdat de benodigde competenties te veel zijn voor één 
persoon…..eigenaarschap?

 Verander moe zijn, is een probleem in een continu veranderende wereld.

 Vele verschillende generaties op hetzelfde moment werkzaam in het arbeidsproces.

 IT leidend aan wat kan en niet volgend op wat moet (dit zijn twee geheel gescheiden werelden).

 Wees transparant: deel waar je staat en waar je naar toe gaat (een gecascadeerd Obeya mechanisme 
kan daar prima bij helpen).



Dank voor het luisteren en veel succes op jullie reis!


