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Many organizations today are operating in complex situations and agile is an 

upcoming work method in businesses. Stacey’s matrix has proven that Agile is the 
best method to use in the unordered domain described by the Cynefin Framework. 

This paper searches for practical factors when working with agile in unordered 

cases and whether radical innovation is possible in this kind of business cases. The 
research adds to the limited case research done on agile. Several interviews and 

workshops are held in one large bureaucratic financial business. The findings 

showed that radical innovation is possible when performed on an incremental basis 
and practical factors such as prioritizing, working with an MVP and framing are 

observed to be practical when working with agile in unordered cases. The 

heuristics of  Gigerenzer gave new dimensions to these found factors by helping to 
make fast and flexible decisions. Interesting to see is that people tend to look for 

certainty even when only uncertainty is present. Acceptance for the situation 

present is desirable.  

Keywords. Cynefin framework, agile, large organization, complexity, unordered, 

innovation.  

1. Introduction 

Agile has taken software development by storm since the publication of the Agile 

Manifesto (Agile Alliance, 2001). Many organizations are transitioning to an Agile 

way of working instead of Prince2 or Waterfall methods. According to a very recent 

study of Hobbs & Petit (2017) many large organizations are still at a stage of 

experimental implementation when it comes to using agile on large projects. The use of 

agile on large projects in large organizations is a relatively new phenomenon for which 

clear guidance is not available. Of primary concern is the temptation to fall back into 

traditional command-and-control management styles—to demand fail-safe business 

plans with defined outcomes (Snowden & Boone, 2007; Stacey, 1995). 

The topic of this research is complexity and the applicability of Agile. Out of 

scope is how to transform as a team from waterfall to Agile or what challenges are 

encountered when applying agile methods to large multi-team software projects. 

Snowden, Boone and Kurtz (2003, 2007) developed the Cynefin Framework. 

According to Woodman and Moteleb (2009): “Cynefin is a “sense-making framework”, 

which explains behaviors, decision-making and practices in terms of people’s patterns 

of multiple experiences, personal, cultural and business-based.” The Cynefin 

framework of Snowden (2003) is derived from Thompson’s strategies (1967). 

Complexity can also be separated by certainty, risk and uncertainty (Gigerenzer, 2014). 

Several researchers state that agile is best used in complex cases (Kropp & Meier, 

2014; Hansen et al., 2009; Stacey, 1995). Zimmerman (2001) describes with Stacey’s 

agreement & certainty matrix in which sort cases agile is best used. 

Having more knowledge in the complexity of a change and the applicability of 

agile is of interest because every company or organization  needs to find out its own 
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alteration grounded on their own business, operative model and the needs (Laanti, 

2008). According to Mishra & Mishra (2011): “very few real-life software projects 

development by agile methods from process perspective is documented in the 

literature.” Kropp & Meier (2014) wonder if it helps an Agile team to know more about 

complexity theory and especially its application in software development. They ask for 

further research in the topic of praxis, the combination of theory and practice. They 

state that there is the hypothesis that development teams who understand the theory of 

decision-making frameworks like Cynefin can in practice deliver better software 

products faster and cheaper. Woodman and Moteleb (2009) offer in their paper 

Grounding and making sense of Agile software development a rationalization of some 

aspects of agile software development with the Cynefin framework, but they lack 

practical case studies.  

The aim of this research is to explore the relationship between complexity and the 

applicability of Agile, and how radical innovation is possible in these specific 

situations. Many teams fall back into old Waterfall methods instead of using Agile. 

“Teams are not beginning with the best method for the case, resulting in delay of 

delivering added value” (Stacey, 1995). The central questions in this paper are:  

 

What are the important factors to take in consideration when using Agile in 

unordered cases? 

 

How is radical innovation possible when using Agile in unordered cases? 

 

This research is conducted within a large financial organization, specifically the IT 

Solutions department. This qualitative research is of exploratory nature and several 

programs of change are interviewed.  

The paper begins with a literature review where there will be reflected on already 

written literature about Agile and its applicability within different sorts of complexity. 

The Cynefin Framework, which describes different domains of complexity will be 

described in more detail. Then is described how this research is conducted, what kind 

of research has been done and how the results are obtained. The found results are 

turned into usable factors and heuristics, and finally the conclusion, discussion and 

topics for further research. 

2. Literature Review 

For the purpose of this research a (systematic) literature review has been conducted in 

order to identify and frame the theory, methods, solutions and practices that have 

already been analyzed by other researchers. The two main topics discussed are the 

unordered domains of the Cynefin framework and the applicability of Agile within 

these domains.  Besides that the rules of thumb, called heuristics, will also be shortly 

mentioned.  

2.1. The Cynefin framework, complex systems and heuristics 

According to O’Connor & Lepmets (2015) the majority of organizations operate in 

complex situations.  To have a good understanding of what complex situations entail 

various studies on this subject will be discussed. 

 

In the traditional literature on risk management, decision-making situations are 

classified into three categories: certainty, risk and uncertainty. Under certainty, each 

action is known to lead to a certain outcome. Under risk, all outcomes as well as the 

probabilities of each outcome are known. Under uncertainty, outcomes are still known 

but not necessarily all their probabilities (Mousavi & Gigerenzer, 2014, p.1672).  

 

One of the first to deal with this topic was Thompson (1967). He wrote about the basic 

variables of decision and these consist of two major dimensions: (1) beliefs about 
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cause/effect relations and (2) references regarding possible outcomes. Exactly these 

dimensions are also of importance in the Cynefin framework. 

 The Cynefin framework (pronounced ku-nev-in) is developed by Snowden et 

al. (2003, 2007) and is derived from the strategies of Thompson. Complex contexts are 

one of the five dimensions in the Cynefin framework. For completeness all the five 

domains of the Cynefin framework are described beneath by O’Connor & Lepmets 

(2015):    

 

 Simple is the domain of best practices, where problems are well understood and a 

solution requires minimal expertise. Many issues addressed by help desks fall into 

this category. They are handled via pre-written scripts. The correct approach is to 

sense the situation, categorize it into a known pattern, and apply a well-known, and 

potentially scripted, solution. 

 Complicated is the domain of good practices, where you are likely to know the 

questions that need to be answered and how to obtain the answers. Assessing the 

situation requires expert knowledge to determine the appropriate course of action. 

The correct approach is to sense the problem and apply expert knowledge to assess 

the situation and determine a course of action. 

 Complex is the domain of emergent solutions, where there are unknown 

unknowns and the final solution is only apparent once discovered. In other words, 

the cause and effect can only be determined with the benefit of hindsight. The 

correct approach is to develop and experiment to gather more knowledge to 

determine the next steps, with the goal of moving your problem into the 

‘Complicated’ domain. 

 Chaotic is the domain of novel solutions where the immediate priority is 

containment. The correct approach is to triage, once you have a measure of 

control, assess the situation and determine next steps, with the goal of moving your 

problem into another domain. 

 Disorder is the space in the middle where you don’t know where you are and the 

fist priority is to move to a known domain. The correct approach is to gather more 

information on what you know or identify what you don’t know to be able to move 

to a more defined domain.  

 Snowden & Boone (2007) developed their framework further by dividing the 

dimensions in ordered (simple/known and knowable/complicated) and unordered 

(complex and chaos). This division is backed up by Kropp & Meier (2014) and 

Gigerenzer (2014) where the latter – as stated before – talks about certainty, risk and 

uncertainty, where uncertainty can be compared to unordered systems. The term 

unorder – derived from emergent order – used  by Snowden, is to challenge the 

assumption that any order not directed or designed is invalid or unimportant. See 

Figure 1 for the Cynefin Framework with its characteristics.  For more characteristics 

and effects of every domain see Table 5 in the appendix. 
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Figure 1 The Cynefin Framework. Modified from Snowden & Kurtz, 2003; Snowden & Boone, 2007 

 

“Within unorder distinctions of knowability are less important than distinctions of 

interaction; that is, distinctions between what can be pattern (what is complex) and 

what need to be stabilized in order for patterns to emerge (what is chaotic)” (Snowden 

& Kurtz, 2003). According to Dettmer (2011) the Cynefin’s framework helps decision-

makers comprehend in which situation they are in among the five domains and which 

methods and  tools to use to be successful in this specific condition. “Sense-making is a 

“methodology disciplining the cacophony of diversity and complexity without 

homogenizing it” (Dervin, 1998) and according to Woodman & Moteleb (2009) sense-

making identifies patterns within a complex (unordered) system. However, O’Connor 

& Lepmets (2015) state that the complex domain presents the biggest challenge for 

process models. The domain of complexity is characterized by interaction, 

progressiveness and innovativeness in solution-finding, and goal internalization in 

decision-making, which process models do not cover. 

 Since the majority of organizations today operate in complex situations, let’s 

broaden the information about this particular topic a bit more. A complex system has 

according to Snowden & Boone (2007) the following characteristics: 

 

 It involves large numbers of interacting elements 

 The interactions are nonlinear, and minor changes can produce 

disproportionately major consequences. 

 The system is dynamic, the whole is greater than the sum of its parts, and 

solutions can’t be imposed; rather, they arise from the circumstances.  

 The system has a history, and the past is integrated with the present; the elements 

evolve with one another and with the environment; and evolution is irreversible. 

 Though a complex system may, in retrospect, appear to be ordered and 

predictable, hindsight does not lead to foresight because the external conditions 

and systems constantly change. 

 Unlike in ordered systems (where the system constrains the agents), or chaotic 

systems (where there are no constraints), in a complex system the agents and the 

system constrain one another, especially over time, this means that we cannot 

forecast or predict what will happen.  

  

“When comparing uncertainty of real world situations with the architecture of 

calculated risk, it becomes clear that most daily business decision-making situations are 
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of the former type. With risk and rational expectations, the optimal response to 

complexity is typically a fully state-contingent rule” (Morris & Shin, 2008).  

 

Under risk, policy should respond to every raindrop; it is fine-tuned. Under uncertainty, 

that logic is reversed. Complex environments instead often call for simple decision 

rules. That is because these rules are more robust to ignorance. Under uncertainty, 

policy may only respond to every thunderstorm; it is coarse-tuned (Haldane, 2012, p.3).  

 

The optimal response to a complex environment is often not a fully state-contingent 

rule. Rather, it is to simplify and streamline (Gigerenzer (2010). Moreover, a complex 

uncertain problem often calls for a simple robust solution. “Heuristic strategies are 

simple rules of thumb that solve complex uncertain situations precisely because of their 

simplicity, not despite it” (Gigerenzer & Todd, 1999). 

 

A heuristic is a strategy for making decisions, consciously or unconsciously, that 

effectively matches the structure of information in the environment, and in doing so 

can be ecologically rational. The study of fast-and-frugal heuristics has shown that less 

effort can lead to more accurate judgments. Heuristic strategies use learned and 

evolved core capacities such as memory and recall. This is why they are fast. (Mousavi 

& Gigerenzer, 2014, p.1673).  

 

For a complete overview of all the studied heuristics see Table 6.  

As listed above many researchers  wrote about and supported the Cynefin 

framework, it is quite detailed regarding the characteristics concerning unorder. That’s 

why the two domains described by Snowden who are in the unordered domain, Chaos 

and Complex, will be used as a basis in this paper. The biggest focus will be on the 

characteristics described in the Complex domain, because most business nowadays act 

in complex situations. In the next paragraph literature about the applicability of agile 

within unorder will be discussed. 

2.2. The applicability of Agile within unorder.  

Before can be seen whether Agile fits within unorder, some basic information about 

Agile is indicated first. The Agile Manifesto states (Beck et al., 2001): 

“We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others 

do it. Through this work we have come to value:  

1. Individuals and interactions over processes and tools 

2. Working software over comprehensive documentation 

3. Customer collaboration over contract negotiation  

4. Responding to change over following a plan  

 That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the 
left more.” In particular, agile development accelerates the delivery of initial business 

value, and through a process of continuous planning and feedback, is able to ensure 

that value is continuing to be maximized throughout the development process. As a 

result of this iterative planning and feedback loop, teams are able to continuously align 

the delivered software with desired business needs, easily adapting to changing 

requirements throughout the process. By measuring and evaluating status based on the 

undeniable truth of working, testing software, much more accurate visibility into the 

actual progress of projects is available. Finally, as a result of following an agile process, 

at the conclusion of a project is a software system that much better addresses the 

business and customer needs (VersionOne, 2018). 

 The most commonly used Agile software development methods are Extreme 

Programming(XP), Scrum, Kanban, Adaptive Software Development (ASD) and 

Feature Driven Development. All of these practices rely on the same values and 

principles (Abrahamsson et al., 2017). Scrum is currently the most widely used one out 

of the practices presented (12
th

 Annual State of Agile Report, 2018). Scrum is a flexible 

way of working to deliver products. Teams are multidisciplinary and they work in 

sprints of 1-4 weeks. These teams tell about their individual progress in dailies and 
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after every sprint they have refinement, which entails keeping track of the product 

backlog. For more information about the SCRUM method see Sutherland & Schwaber 

(2013).  

 Scaled Agile is also one of the many described topics of Agile by several 

researchers (Dikert et al., 2016; Paasivaara et al., 2018; Reifer et al., 2003). Challenges 

and success factors within scaled agile are listed by Hobbs & Petit (2017). There are 

few frameworks specifically for scaled agile, where The Scaled Agile Framework 

(SAFe®) is reported as the most widely-used approach to scaling agile (VersionOne, 

2018). According to Kropp & Meijer (2014) when different people or groups of people 

are involved – which is always in scaled agile – they are typically dealing with a 

complex (adaptive) system. So how does Agile compare itself linked to Cynefin’s 

domains?  

 Ghani et al. (2016) reviewed the Cynefin Framework as one of the guides for 

organizations to transition from a traditional system to agile development. According to 

Ghani some researchers believe that the framework is beneficial to use as an analysis 

model to discover the type of environment, thus the best and the most suitable method 

can be chosen. The journey from traditional ways of working using Project 

Management best practice and Waterfall to a world where Agile is used, Scrum and 

kanban can be described with the Agreement & Certainty Matrix (Zimmerman, 2001). 

The numbers are in comparison with the Cynefin Framework standing for: 1) Simple, 

2&3) Complicated, 5) Complex, 4) Chaos. See Figure 2. 

 

Figure 2 Stacey's Matrix by Zimmerman (2001) 

 Boral (2016) calls the middle of the matrix, the area of complexity the Agile 

sweet spot. This zone is typically characterized by moderate levels of uncertainty and 

disagreement. Agile works pretty well in such domains that are complicated and 

complex, as it requires a custom approach and being able to maneuver based on 

evolving conditions.  

 Agile methodologies are targeted toward problems involving change and 

uncertainty, and are adaptive rather than predictive (Mishra & Mishra, 2011). The 

Complex domain is characterized by ‘Probe – Sense – Respond’ and typically there can 

be expected that product / market information will be steadily gained over time, often 

by experiments over a period of time. Therefore it can be postulated that agile 

methods such as Scrum would be an appropriate choice to address the work 
approach of the Complex domain the best, as there are 2 underlying key principles to 

be aware of that support ‘Probe – Sense – Respond’, which are ‘Iteration’ (Probe, 

Sense) and ‘Incrementalism’ (Respond) (O’Connor & Lepmets, 2015).  

 Nonetheless incrementalism infers that certain things are known and based on 

that increase by small steps (Kernighan & Mashey, 1979), which signifies knowing the 

first step to take. Snowden  stated that there is no immediately apparent relationship 

between cause and effect, and the way forward is determined based on emerging 



7 

 

patterns. According to Quinn (1978) incrementalism is a method of working by adding 

to a project using many small incremental changes instead of a few (extensively 

planned) large jumps. The ‘small incremental changes’ fits the flexibility needed for 

the complex domain, because it doesn’t need any planning. Therefore, according to 

Lindblom (2018), most decision makers rely on a method of “successive limited 

comparisons,” or “muddling through,” rather than on the rational-comprehensive 

method. So, the advantage of incrementalism is that negative effects of a wrong 

strategy can be recognized and corrected fairly early.  That is why incrementalism fits 

the Respond part of the Complex domain, the ‘Iteration’ will set the basis for 

‘Incrementalism’.  

 However, while agile development methodologies and Scrum project 

management might be best suited to the complex domain in software development so 

far, there is little in the way of explicit guidance for iterative process improvement 

(Salo & Abrahamsson, 2007). So more knowledge is needed on how to execute 

iteration and what this entails.  

2.3. Theoretical Model 

The Cynefin framework is chosen as a basis for this research, because the 

characteristics are clear and detailed, and the model is backed up by many researchers. 

Not all domains of the Cynefin framework are part of this research, this paper will only 

focus on the unordered domains, since these are cases in this situation who have trouble 

finding the right method to start with, fall back in old habits (read: waterfall methods) 

and it is simply in this domain where most situations and decisions in organizations are 

in. 

Many researchers agree with the statement that agile methods are the best 

choice to address the work approach of the Complex domain the finest. Agile supports 

‘Probe-Sense –Respond’ with its ‘Iteration’ and ‘Incrementalism’.  

Since the domain of Chaos is also on the uncertain side and both domains – 

complex and chaotic – first do something before sensing and then responding, the 

characteristics of the chaotic domain will also be taken into account for unordered 

cases. So if this is known, why do ‘agile’ teams still have problems with starting up 

smoothly with their program and still fall back in waterfall methods? What are the 

simple rules of thumb/ important facets for teams to take into account to be effective in 

unordered cases? Below in Table 1 a theoretical model is posed to give some clarity on 

the earlier discussed literature and what still needs to be researched. 

 

Table 1 Theoretical Model 

Characteristics of the unordered domain 

Complex Chaotic 

- Probe , Sense, Respond 

- Emergent Solutions 

- Cause and effect in retrospection 

- Act, Sense, Respond 

- Novel Solutions 

- No relation between cause and effect 

How Agile fits these characteristics 

- Adaptive rather than predictive 

- Iteration and Incrementalism 

- Trial and Error 

Gaps in the existing literature in the unordered domain 

Gaps Goal solution Research 

- Sense making for 

teams 

- Heuristics for using 

Agile 

- Radical innovation 

- Providing characteristics 

- Providing important factors 

which are of strategical 

importance for Agile 

- Providing heuristics on ways 

to stimulate radical innovation 

- Do insights in complexity 

give transparency? 

- What are important 

factors on an abstract level 

for Agile best practices? 

- Did Radical innovation 

occur and how? 
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3. Methods of Data Collection 

To require answers to the questions still remain unanswered after the literature review, 

qualitative research is done in the form of observations, workshops and interviews 

within one case study organization, this is also called triangulation.  

3.1. Case Study Organization 

To get a more detailed look into actual issues at hand there is chosen to conduct small 

case studies which were all IT driven programs within one large financial organization. 

The organization where the case studies were held is one of the top three banks in the 

Netherlands. During the research period they are in the end of the transformation of 

Agile. Most teams are working Agile, but they haven’t reached the maturity level. The 

used methods within Agile in the case organization are mostly SCRUM or Kanban.  

“A case study is the in depth analysis of a single example of a class of phenomena” 

(Abercrombie, Hill, & Turner, 1984).  According to Feagin (1991): “the case study 

method is an ideal methodology when a holistic, in-depth investigation is required.” 

“The advantage of the case study is that it can “close in” on real-life situations and test 

views directly in relation to phenomena as they unfold in practice” (Flyvbjerg, 2006). 

Multiple cases are taken in consideration to see if a pattern could be discovered. 

3.2. Data Collection 

An interview guide was prepared based on the research questions and the literature 

review, see Table 4. The questions asked during the early part of the interview are 

open-ended. The interview guide provided a list of information to be collected during 

the interview, but not a list of questions to be asked directly, except as follow-up 

questions as the interview progresses. The interview guide was tested during several 

interviews and revised accordingly. Key informants of different IT oriented cases 

within Change of the case study organization were interviewed. They were selected 

based on their lead position or function within a particular case. In this function they all 

had a total overview of the case including the goal, the method of work, success factors 

and complications. All interviews were recorded, transcribed, coded and analyzed 

using Atlas Ti. A total of six programs with an average duration of 45 minutes were 

taken in consideration. Before these interviews one general interview was held with 

someone of the CoE Agile/wow as an orientation and to conduct some general 

information. See Table 2 for a description of the programs and the Cynefin 

characteristics. The interviewed programs were chosen based on advice of the members 

of the CoE Agile/wow team and based on snowball sampling (Biernacki et al., 1981). 

Every program had at least a duration of three years or is still running and has 

consequences for large parts of the organization.  

The following references are used to define whether the case studies where indeed 

in the un-ordered domain: 

- O’Connor & Lepmets (2015) 

- Snowden et al. (2003; 2007) 

- Woodman & Moteleb (2009) 

- Kropp & Meier (2014) 

- Hansen et al. (2009) 

 

Besides the interviews two workshops were held with each four of five people, all 

members of the Center of Expertise Agile Way of Work (CoE Agile/wow) team. They 

had job functions ranging from IT-wizards to Block coaches. In these workshops 

particular questions were asked to get more clearance on the topics discussed in this 

paper and the topics that were discussed in daily’s, demo’s and refinement sessions.  

In addition to the interviews and workshops, observations were made during many 

conversations with coworkers of the agile wow team members. These observations lead 

to questions for the workshops and made general known information for the team 

members more clear to the researcher. Some programs provided source material to 
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even give more information on the discussed topics during the interviews. The source 

material is only available in the organization itself.  

The data conducted from the observations, interviews, workshops and source 

material  is analyzed in order to give answers to the information asked in the theoretical 

model stated in paragraph 1.4. See 7.2 for further information on how the answers are 

covered in the data and on how conclusions are made on which factors are significant.   

 

Table 2 Case Study Information 

Program Description Cause Used Methods 

421 Migration Go from four different 

computer environments to one.  

Take-over of 

another company 

Prince 2, Kanban, 

Agile, Factory 

approach 

Windows 10 Migrating 30.000 users to 

Windows 10 

New Windows 

version, new 

system settings 

Agile, Kanban, Agile, 

Factory approach 

Fast Forward A regulated program to roll 

out the agile way of work 

Teams were 

pulling for the 

Agile work 

method 

Agile 

Finance & Risk 

Architecture 

Alignment 

Initiative 

(FRAAI) 

Replacing the entire IT 

infrastructure of Finance & 

Risk 

Increase in 

requirements for 

Finance & Risk 

Blueprinting, 

Orientating, Agile 

DevOps Getting DevOps under 

attention to the teams 

Wish for  end-to-

end autonomous 

teams 

Agile, Act 

Payment 

Services 

Directive 

(PSD2) 

Provide Access to Accounts 

(XS2A) through API’s to 

provide information to third 

parties, suffice to the PSD2 

regulation 

 

EU directive into 

force to accelerate 

innovation in 

payments, open 

data and access 

Agile 

4. Findings 

This experience report presents a business case study that shows how agile can be used 

in different forms of complexity within multiple projects. The results set a basis for 

providing a framework to obtain a clearer image of the situation and factors that are of 

importance when starting a program that’s in the unordered domain with agile. Every 

paragraph will discuss the results belonging to one of the research questions.  

 Several aspects occurred more often than others and were repeatedly 

mentioned by all the interviewees. These aspects and corresponding features will be 

discussed per item in further detail. This will provide more insight in the factors that 

improve an efficient  way of working with Agile in the unordered domain.  

4.1. Important factors within unordered cases 

The following factors belong to the research question What are the important factors to 

take in consideration when using Agile in unordered cases? 

 

 Blueprint: “To record the mission and vision at a high level.” This sets the 

framework where to develop the case onwards from and is the preliminary analysis 

to create a vision. Blueprinting refers to gathering more information on what is 

already known. There could be said that blueprinting is the same as looking for 

more certainty and forming a vision.   

 Vision & Direction: A goal is part of a vision and a direction is a bit more the 

same as a vision. These three phases together with a blueprint are all the cause of 
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the framework set within the case, it sets the boundaries for what can and cannot 

be part of the case.  A vision provides structure between people, this cohesion lets 

them work together and provides direction and a mandate to start the case with.  

 Framing: Used to support vision, set priorities, has the MVP as the centre as the 

output. A clear vision and direction provides a framework, which keeps the case 

within limits. When framing is done at the early start, people can start beginning 

on the case, without losing sight of the most important issues. They will self-

regulate within those boundaries. Framing ensures that priorities are not 

overlooked. People have a tendency to go further than the scope of their case, 

which is not favourable, they try do to more than is required. They are going 

beyond the scope of the minimum viable product, which is not the intention. 

Framing also provides freedom, the direction is clear, but the work is not cut out. 

The team has the free autonomy to organize the solution according to their own 

style. This factor is backed up by Snowden & Boone (2007), they call it set 

barriers.  

 Minimum Viable Product (MVP): What is the minimal product with value for 

the stakeholder? What is the least what can be offered with already value and what 

is sufficient to be compliant to the case problem. What is the minimum you need to 

have a (little piece of) the working tool. The MVP can be seen as the key 

ingredient of a pilot. A MVP can already deliver feedback from stakeholders. Look 

at the priorities set within the framework and work that out in the form of an MVP 

to obtain feedback from the stakeholders. This aspect can be drawn equally with 

stimulate attractors mentioned by Snowden & Boone (2007).  

 Experimenting & Pilots: Pilots are most used to create certainty for something 

bigger. MVP’s can be tested in a pilot, stakeholders give their feedback, and the 

team checks if there are any faults before releasing the product. Out of the data 

came that many teams only see things as a pilot when it can already be seen as a 

MVP. It already has to give value to the stakeholder, because that is the way to 

obtain valuable feedback from the stakeholder. This is an important aspect of the 

‘Probe’ part of ‘Probe-Sense-Respond’.  

Experimenting can be the same as piloting, only piloting is mostly seen as 

something which has more finished/certain elements. Experimenting works good 

in an environment which encourages experimenting, where making mistakes is 

allowed. Snowden (2007) stated that instructive patterns, however, can emerge if 

the leader conducts experiments that are safe to fail. This encourages teams to do 

trial and error. Especially when working in sprints, experimenting is favoured 

because of the limited time lost when the experiment fails. This is also called A lot 

fast
1
, which entails doing things quick, so the positive or negative result will also 

be fastly known. As stated before in the reviewed literature the advantage of 

incrementalism is that negative effects of a wrong strategy can be recognized and 

corrected fairly early. Incrementalism lets people make small changes and adapt 

quickly when needed.  

However, in order to be able to experiment the system environment also has to 

be favourable. In a large bureaucratic organisation the IT landscape can be difficult 

because of all the dependencies and risks that are attached to it. So this asks for 

test-environments which can be tested next to the existing systems.  

 Prioritizing: Still a lot of issues are present, even when the case is framed. These 

issues have to be given priority to give structure to progress. Vital to keep in mind 

what the most important facets of the case are. Piloting in an agile way is good to 

test the MVP and to obtain feedback. But if the pilot doesn’t build up to the desired 

end result, priorities have to be set again.  

The 421 migration case can be set as an example. There they migrated 1000 

users in 1,5 year, but they still had 30.000 to go. Therefore the previous method, 

migrating small groups through a pilot was not the best way to reach the end goal. 

For that reason the priorities had to be set again and a last pilot was created to test 

whether a new approach was ready for a mass migration. Hence, piloting is a good 

                                                           
1
 Freely translated from “veel fast” (Dutch) 
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way to test certain methods or assumptions, however it has to lead to solutions to 

the most importing issues.  

Prioritizing also sets a reminder to the need of the case. This characteristic is 

could be referred to the characteristic “Triage” from the domain of Disorder. 

Triage is the French word for sorting, so prioritizing gives value to particular sub 

issues within a case.  Only prioritizing is not only of importance in the domain 

which is only used as a waiting room, prioritizing is valuable in every case, in 

every domain.  

 Looking for certainty: Everything that is certain/known perform, and possibly 

those actions and the results give more certainty to continue with the case and 

along the way find new answers to build the process further on. Assumptions and 

interpretations are a good basis to start with when nothing is known, this also 

provides a basis for iteration. These assumptions could generate a sequence of 

outcomes, with the aim of approaching a desired goal. When enough is known, 

that gives sufficient proposition to make a MVP with, what later can be used as a 

pilot to obtain feedback. Teams who start with  experimenting on the basis of what 

is known called thinking according to system 1 (Kahneman, 2011), the experience 

system. This system acts intuitively, subconsciously, emotional and associatively. 

The contrasting system is the cogitation system, system 2, where people act 

rational and calculative (Abcouwer & Smit, 2015) 

Summarizing, all the above factors are of importance for cases in the unordered domain. 

Blueprinting is the basis of creating a vision which gives direction to the case. Teams 

will self-regulate within the framework set  and will prioritize their work before 

experimenting and performing pilots to obtain feedback on a minimum viable product. 

4.2. Innovation 

The following factors belong to the research question How is radical innovation 

possible when using Agile in unordered cases? 
 

Agile work encourages teams to look at the case in a certain way. What gives the most 

value for the least work, what is the MVP and what is priority. This can lead to process 

or product innovation, because teams take a different approach it is possible new 

products/processes emerge. Agile is proven to be a good method for 

piloting/experimenting, which encourages out of the box thinking. This way of working 

can stimulate trial and error and can lead to product or process innovation.  

Refinement is a standard part of SCRUM, which is very suitable for innovation. In 

this fast developing world (Ribeiro et al., 2006) it is important to constantly improve a 

product and/or process, to keep up with the ever growing competition. Agile is mostly 

working with incremental innovation, small improvements step-by-step. Pay attention 

to the fact that this is only possible with products/processes who are certain, because 

further development of something that isn’t proven is a waste. This is where 

incrementalism again plays a big part, because it are changes implemented gradually or 

in small steps which support correcting failures quickly.  

When feedback is delivered over a MVP the refinement can start and a product 

will be improved further. In order to have radical innovation three points for advice 

emerged in the research: 

 Collect experts from different departments/grids, give them a sprint-free period 

and put them together to brainstorm about certain issues. This is also called a 

pressure cooker (van der Lugt et al., 2009). Snowden & Boone (2007) describe this 

effect in manage starting conditions and monitor for emergence. They state that 

creating an environment from which good things can emerge is needed, rather than 

trying to bring about predetermined results and possibly missing opportunities that 

arise unexpectedly. 

 The desired solution can conduct as a radical innovation, because the cause is 

something new and asks for a new approach or a non-existing product. “Conditions 
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of scarcity often produce more creative results than conditions of abundance” 

(Snowden & Boone, 2007).  

 People with different opinions are desirable, because when they work together they 

encourage the emergence of well-forged patterns and ideas. This last point is also 

mentioned by Snowden & Boone (2007) as Encourage dissent and diversity. 

So radical innovation is possible and is especially happening in the unordered domain, 

because it are in these domains new products or processes emerge. The radical 

innovation is addressed in an incremental matter to keep requiring fast feedback. Agile 

working supports a fast and flexible working method which is desirable for radical 

innovation.  

4.3. Heuristics in combination with found results.  

In the paper of Gigerenzer (2014), several instances of business decision-making under 

uncertainty are shown to have organically produced heuristics that successfully perform 

in complex market situations. He stated that less information, calculation or time, can 

be beneficial under particular circumstances to achieving a given task. Because in most 

business situations knowledge is much less than perfect and uncertainty prevails over 

risk. He also stated that studying heuristics is a fruitful scientific strategy for 

developing reliable knowledge in dealing with uncertainty instead of trying to reduce 

all uncertainty to risk. So what if the found results are compared with the heuristics 

described by Gigerenzer, are there any similarities? And would these heuristics are of 

any help in the interviewed business cases?  In Table 3 a comparison is made between 

the studied heuristics of Gigerenzer and the found results of this paper. For more 

information about each heuristic see the references and descriptions in Table 6. As 

shown in the Discussion row of Table 3, the heuristics could be a great help in order to 

create fast and flexible decisions.  

 

Table 3 Heuristics combined with found results 

Heuristic Observed in Description Discussion 

10. Tit-for-tat; 11. 

Imitate the majority; 
12 Imitate the 

successful 

PSD2 The OAuth (Open 

Authorization) is copied from 
other organizations and used 

as a basis to create the API 

This heuristic is a very good basis 

to give your case a head start. 
Imitation leads to suitable MVP 

which can give feedback on how to 
continue onwards. 

6. One-bounce rule FRAAI Search for options, by way of 

trying as many pilots as 

possible until the first 
downturn and then take the 

previous best option.  

When aiming at a MVP, there is no 

need to try more if you already 

reached satisfactory. So this 
heuristic is better used for 

innovation.  

1. Recognition; 2. 
Fluency; 3. Take-

the-best 

DevOps; Fast 
Forward 

All three heuristics give sense 
to choosing between 

alternatives.  

These heuristics can help prioritize. 
Prioritizing was one of the 

important factors when working 

with Agile in the unordered domain 

4. Tallying 421 
Migration 

Whereas take-the-best 
simplifies by ignoring cues as 

well as dependencies between 

cues when ranking them, 
tallying simplifies by giving 

all cues equal weights 

Do not try to estimate weights in 
prediction under uncertainty, in 

order to avoid estimation error in 

situations where samples are small 
or the future is uncertain. Another 

prove why piloting is of great 

importance.  

5. Satisfying Fast Forward; 

PSD2 

When some methods are 

found which exceed the 

aspiration level, these 
methods/products are used. 

This heuristic really suits the MVP 

factor. Satisfaction is reached, 

which is probably enough to obtain 
feedback. 
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5. Conclusion 

5.1. Research Questions answered 

The research questions that formed the basis of the exploratory research of this paper 

are: 

 

What are the important factors to take in consideration when using Agile in unordered 

cases? 

 

How is radical innovation possible when using Agile in unordered cases? 

 

Several interviews about different business cases which were in the unordered domain 

were conducted. The results have shown that blueprinting is the basis of creating a 

vision which gives direction to the case. Teams will self-regulate within the framework 

set  and will prioritize their work before experimenting and performing pilots to obtain 

feedback on a minimum viable product. These factors help agile teams giving direction 

to cases which belong in the unordered domain.  

When these factors are viewed with a closer look, there is one assumption to 

take. All the factors help in giving people more certainty, they want to get unorder out 

of the way. People strive to make things ordered, started with moving towards the 

complicated domain, so they can continue onwards from a point where things are 

known.  

 Radical innovation can be performed in an Agile way, meaning by 

incremental improvement. Radical innovation means new products, so it is not clear in 

the beginning how these apply to the stakeholders. Incremental deliveries provide fast 

feedback from the stakeholders and give meaning to further development.  

 The conclusion that can be made is that the findings of the two central 

questions are opposite of each other. Figure 3 makes this adverse findings visible. Here 

is shown that starting in the Agile Sweet Spot the red lines are pulling towards more 

certainty, but the advice given for radical information is a pull to the other side (green). 

The heuristics studied by Gigerenzer can be used to make fast and flexible 

decisions, which is desirable when working with Agile in unordered cases.  

This research adds to the limited case research done on Agile. It provided new 

insights on existing models and theories and added particular practical factors for Agile 

teams to hold on to when starting an unordered case. The case study organization can 

be compared to every large bureaucratic organization where teams work with Agile, 

because every organization will have to deal with the same problems when starting up 

a case present in the unordered domain.   

 

 
Figure 3 Stacey Matrix with pull directions (Kaleido, 2010) 
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5.2. Discussion  

Several interviews have been conducted concerning six different cases. In order to 

collect more information two workshops with each 4-5 people were also executed to 

obtain some extra information. In the last interview it already became clear that the 

factors mentioned in the previous interviews were also of importance in this case. So 

saturation (Baarda, 2009) was reached, there did not appear any new information. On 

this basis it can be stated that in case of a repeat of this research or with more 

interviews conducted, the results would be the same and that the results of this research 

would be valid.  

The current research complements the existing literature on the applicability of 

Agile in complex situations, because previous studies have not given any conclusions 

about which practical factors within Agile are of importance within the unordered 

domains and how to use this in a practical way. So basically the characteristics that 

were already known in previous literature are reinterpret through the looking glass of a 

large bureaucratic organization. As a result the more abstract characteristics that were 

already known are made more practical in the form of specific factors used in Agile 

within unordered cases.  

The Cynefin framework speaks of unordered domain when either or both cause 

and effect are not clear. Unordered cases actually go through every domain of the 

Cynefin framework. The case starts in the total unknown in the domain of disorder, 

then the case evolves respectively to the domains of chaos, complicated, back and 

forward between complex and complicated and ends in the simple domain. Unordered 

cases all follow a particular path: 

1. Gather more information on what is known and identify what is still unknown  

2. Prioritize and sorting 

3. Perform what is already known. This is complicated and not simple, because it 

still needs analysis 

4. Pilot, Experiment 

5. Sense, Analyze 

6. Factory approach: everything is known, the only things left is just a simple 

process ready to carry out.  

So, how to define the last piece of the change. At the end of a change, things are 

clear, they have all the characteristics of a simple case. But does this mean that it is a 

simple case or just the last piece of an unordered case?  

A case going through different domains of the Cynefin Framework can be 

compared to going through the different phases of the Adaptive Cycle (Abcouwer & 

Smit, 2015). They stated that in order to improve or evolve in a case or in a business, 

when being in an equilibrium (Simple) a crisis (Chaos) has to be conducted, where new 

combinations (Complex) have to be made, then entrepreneurship is followed where 

things are more certain, but need more analysis (Complicated) and finally an evolved 

state of equilibrium (Simple) is reached again . 

Snowden and Kurtz (2003) described that when people have chosen for a 

particular path, this might not be the optimal one, but one of several that could have 

become stable. So striving for more certainty and agreement in the unordered domain 

might be the wrong focus. Why not accept that you are in the complex domain and not 

try to make things certain as fast as possible. As Snowden and Kurt mentioned 

“Learning to recognize and appreciate the domain of unorder is liberating, because we 

can stop applying methods designed for order and instead focus on legitimate methods 

that work well in unordered situations.”  

The explanation why the findings in this case organization all point towards 

certainty is not unexpected. A financial organization always strives for more certainty. 

Failing can cause loss of money, and time and resources are scarce. Giving people time 

and space to make (possible) ‘failure experiments’ requires flexibility and trust, which 

is not always present according to the people from the conducted workshops.  
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Because the case study organization is not yet in Agile maturity this gives 

both an advantage and disadvantage. The old working methods are still close to the 

memory, which made the participants more critical on the current work method which 

provided an honest view during the interviews. The counterpart is that teams who have 

not reached Agile maturity perhaps are not yet working in the most effective way.  

However, it must be taken into account that this research focuses exclusively 

on Agile methods, mostly SCRUM, used in IT related cases . Once the focus is on 

other methods, outside of Agile, the results might be different. Also with working 

Agile comes less source material, because Agile does not support extensive reports 

about the development of the process. This limited the researcher with not having more 

written material to use for triangulation. 

Further research is required to determine whether cases which are not IT related 

deliver different results, the same holds for carrying out this research within more 

organizations. Further research could also be conducted to determine the effectiveness 

of knowing the found factors in process efficiency. Also this approach can be used to 

test on behavioral change, so whether teams act in a different way compared to before 

when knowing the mentioned factors. Similarly psychological research can be 

performed on the topic of  whether knowing these results would give teams less doubt 

and more sense of control. The heuristics which are matched with found results are not 

tested in practice. So these suggestions should be tested in further research  

The scope of this thesis may be too broad to give a real good understanding of 

radical innovation within Agile in unordered cases. Further research could provide a 

much more deeper understanding regarding this particular topic. 
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7. Appendix 

7.1. Case Study Organization 

Design principles for Scaled Agile at Case Study Organization: 

Each business line consists of grids with a clear and distinct end-to-end 

responsibility: 
 Product grids: Defining, developing and fulfilling (banking) product offers that 

meet client needs 

 Distribution grids: Effective client contact and sales & service optimization across 

multi-channels 

 Enabling grids: Acting service provider of tools (software, platforms, expertise) in 

support of agile teams 

Grids are as independent as possible (maximum decoupling), with only one 

responsible owner per grid 
 A grid supports the realization of the strategic objectives of one business line end-

to-end 

 A grid can, however, provide services to other business lines to avoid costly IT 

system decoupling ... 

 ... yet, each grid reports within the governance of one business line only to avoid 

cumbersome coordination 

Each grid is composed of multi-disciplinary agile teams, each with a specific role 

towards the grid goal 
 Agile teams consist of up to 10 people, with a complementary skill set who can 

deliver concrete chunks of work 

 Agile teams are co-located
2
, but exact composition may vary (no one size fits all) 

within set of "archetypes" 

 Agile teams are fixed, manage their own backlog and set priorities in line with 

metrics set for the grid 

Client value creation comes first in all prioritization and trade-offs, with long 

term perspective 
 Agile teams are responsible for both change and continuous improvement of run 

activities 

 Agile teams are in charge of own prioritization, but steered through metrics 

defined at team and grid level 

 Where required, trade-offs between priorities of agile teams are made at the grid or 

business line level 

 

7.2. Data analysis 

The interviews are transcribed with 90% accuracy. This means that not all the words 

said by the interviewee are written down. This doesn’t mean that information is cut out, 

it entails repetitive words and uhm’s. This is done for the readability of the interviews, 

since it is about the content and not about how it was said. See Table 4 for the 

interview guide in order to obtain structured information during the interviews.  

 First open coding and after three documents already existing codes – 

conducted within the first documents- were applied to the other documents. Where 

necessary new codes where created. Codes that belong to the same subject or covered a 

particular theory where grouped together in a group code.  Per group the quotations 

where analyzed and placed together with combining topics. For every groupcode a 

conclusion got written. See the following figures for the data-analysis, it are 

screenshots from Atlas Ti. 

 The Cases were first checked if they belong in the unordered domain. Then 

the codes that most frequently occurred were seen as significant to the unordered 

domain if they matched with also being significant for Agile. As a factor was called out 

by all the interviewees the code was seem as even more important.   
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7.2.1. Interview Guide 

Table 4 Interview Guide 

Interview Guide 

Job Information Job function, regarding to the program 

 Work history  

Program information Content of the program 

 Cause/trigger to start the program 

 Known end result 

 Impact of the change 

 Added value of the program 

 Successes and challenges 

Use of Agile Which form of agile 

 When which methods used 

Incremental and radical 

improvement 

How did it occur 

 Methods used while improving 

 

7.2.2. Document Group Code frequency 

 
Figure 4Document Group Code Frequency 

 

7.2.3. Atlas Ti analysis networks 

 

 

Figure 5 Framing Network 
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Figure 6 Innovation Network 
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Figure 7 Experiment Network 

 
Figure 8 MVP Network 
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Figure 9 Pilot Network 

 
Figure 10 Vision Network 
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7.3. The Cynefin Framework: A Leader’s Guide 

Table 5 Decisions in Multiple Contexts: A Leader's Guide (Snowden & Boone, 2007) 

 
 THE CONTEXT’S 

CHARACTERISTICS 

THE LEADER’S JOB DANGER SIGNALS RESPONSE TO 

DANGER SIGNALS 

S
IM

P
L

E
 

      

- Repeating patterns and 

consistent events 

- Clear cause-and-effect 

relationships evident to 

everyone; right answer 

exists 

- Known knowns 

- Fact-based 

management 

 

- Sense, categorize, 

respond 

- Ensure that proper 

processes are in place 

- Delegate 

- Use best practices 

- Communicate in clear, 

direct ways 

- Understand that 

extensive interactive 

communication may not 

be necessary 

- Complacency and 

comfort 

- Desire to make 

complex problems 

simple 

- Entrained thinking 

- No challenge of 

received wisdom 

- Overreliance on best 

practice if context shifts 

- Create communication 

channels to challenge 

orthodoxy 

- Stay connected without 

micromanaging 

- Don’t assume things are 

simple 

- Recognize both the 

value and the limitations 

of best practice.  

C
O

P
L

IC
A

T
E

D
 

- Expert diagnosis 

required 

- Cause-and-effect 

relationships 

discoverable but not 

immediately apparent to 

everyone; more than 

one right answer 

possible  

- Known unknowns 

- Fact-based 

management 

- Sense, analyze, 

respond 

- Create panels of 

experts 

- Listen to conflicting 

advice 

- Experts overconfident 

in their own solutions or 

in the efficacy of past 

solutions 

- Analysist paralysis 

- Expert panels 

- Viewpoints of 

nonexperts excluded 

- Encourage external and 

internal stakeholders to 

challenge expert opinions 

to combat entrained 

thinking 

- Use experiments and 

games to force people to 

think outside the familiar.  

C
O

M
P

L
E

X
 

- Flux and 

unpredictability 

- No right answers; 

emergent instructive 

patterns 

- Unknown unknowns 

- Many competing ideas 

- A need for creative 

and innovative 

approaches 

- Patterns-based 

leadership 

- Probe, sense, respond 

- Create environments 

and experiments that 

allow patterns to 

emerge 

- Increase levels of 

inter-action and 

communication 

- Use methods that can 

help generate ideas: 

Open up discussions (as 

through large group 

methods); set barriers; 

stimulate attractors; 

encourage dissent and 

diversity; and manage 

starting conditions and 

monitor for emergence 

- Temptation to ball 

back into habitual, 

command-and-control 

mode 

- Temptation to look for 

facts rather than 

allowing patterns to 

emerge 

- Desire for accelerated 

resolution of problems 

or exploitations of 

opportunities. 

- Be patient and allow 

time for reflection 

- Use approaches that 

encourage interaction so 

patterns can emerge.  

C
H

A
O

S
 

- High turbulence 

- No clear cause-and-

effect relationships, so 

no point in looking for 

right answers 

- Unknowables 

- Many decisions to 

make and no time to 

think 

- High tension 

- Pattern-based 

leadership 

- Act, sense, respond 

- Look for what works 

instead of seeking right 

answers 

- Take immediate action 

to reestablish order 

(command and control). 

- Provide clear, direct 

communication 

- Applying a command-

and-control approach 

longer than needed 

- “Cult of the leader” 

- Missed opportunity for 

innovation 

- Chaos unabated 

- Set up mechanisms 

(such as parallel teams) to 

take advantage of 

opportunities afforded by 

a chaotic environment 

- Encourage advisers to 

challenge your point of 

view once the crisis has 

abated 

- Work to shift the context 

from chaotic to complex 
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7.4. Heuristics 

Table 6 Twelve well-studied heuristics with evidence of use in the adaptive toolbox of humans. Adopted with 
modification from table 1-1, pp. 9-10 in Todd et al. (2012) 

Heuristic Description Counterintuitive results 

1. Recognition heuristic 

(Goldstein & 

Gigerenzer, 2002) 

If one of two alternatives is 

recognized, infer that it has the higher 
value on the criterion. 

Less-is-more effect 

2. Fluency heuristic 

(Schooler & Hertwig, 2005) 

If both alternatives are recognized but 

one is recognized faster, infer 
that it has the higher value on the 

criterion. 

Less-is-more effect 

 

3. Take-the-best 

(Gigerenzer & Goldstein, 

1996) 

To infer which of two alternatives has 
the higher value, (a) search 

through cues in order of validity; (b) 

stop search as soon as a cue 
discriminates; (c) choose the 

alternative this cue favors. 

Often predicts more accurately 
than multiple regression, neural 

networks, exemplar models, and 

decision-tree algorithms 

4. Tallying 

(Dawes, 1979) 

To estimate a criterion, do not estimate 
weights but simply count 

the number of positive cues. 

Often predicts as accurately as or 
better than multiple regression 

5. Satisficing 

(Simon, 1955) 

Search through alternatives and choose 

the first one that exceeds 
your aspiration level. 

Aspiration levels can lead to 

substantially better choices than 
by chance, 

even if they are arbitrary. 

6. One-bounce rule 

(Hey, 1982) 

Continue searching (e.g., for prices) as 

long as options improve; at 
the first downturn, stop search and take 

the previous best option. 

Taking search costs into 

consideration in this rule does not 
improve 

performance. 

7. Gaze heuristic 

(McBeath, Shafer, & Kaiser, 

1995) 

To catch a ball that is coming from 
down from overhead, fix your 

gaze on it, start running, and adjust 

your running speed so that the 
angle of gaze remain constant. 

Balls will be caught while 
running, possibly on a curved 

path. 

8. 1/N rule 

(DeMiguel et al., 2009) 

Allocate resources equally to each of 

N alternatives. 

Can outperform optimal asset 

allocation portfolios 

9. Default heuristic 

(Johnson & Goldstein, 2003) 

If there is a default, follow it. Explains why advertising has 
little effect on organ donor 

registration; 

predicts behavior when trait and 
preference theories fail 

10. Tit-for-tat 

(Axelrod, 1984) 

Cooperate first and then imitate your 

partner's last behavior. 

Can lead to a higher payoff than 

“rational” strategies (e.g., by 
backward 

induction) 

11. Imitate the majority 

(Boyd & Richardson, 2005) 

Determine the behavior followed by 
the majority of people in your 

group and imitate it. 

A driving force in bonding, group 
identification, and moral behavior 

12. Imitate the successful 

(Boyd & Richardson, 2005) 

Determine the most successful person 

and imitate his or her 
behavior. 

A driving force in cultural 

evolution 

 

7.5. Interviews 

7.5.1. Robbert Jens Rustenhoven, orientation 

Naam: Robert-Jens Rustenhoven 

Functie: ik werk als consultant, op het snijvlak van agile en architectuur. En doe daar 

eigenlijk verschillende opdrachten, in de context van Organisatieontwerp, en wat vraagt de agile 

manier van werken. En alles is gericht op de verandering zo goed mogelijk te begeleiden. Zou je 

zeggen dat je dan veranderkundige bent? Ja zeker. Dat is ook, stukje ondergrond, wat ik heb 

meegekregen uit mijn vorige opdracht. Je zou kunnen zijn dat wij een aantal specifieke blokjes 

van de verandering  aan het invullen zijn en daarbij is wel van belang dat je het hele 

veranderproces ook begrijpt. 
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Wanneer is de start van de Agile implementatie begonnen?  

Hoe ver is heel ABN AMRO met de Agile implementatie? Fast forward is, uit het hoofd, 

augustus 2017 officieel met een nieuw organisatie design en proces en afdelingen gestart. Maar 

we hadden daar natuurlijk al een soort aanloop voor, iedereen die wist wel dat we naar een soort 

agile transformatie toegingen. En het echte veranderproces startte dus iets eerder al.  

En ik hoorde gisteren tijdens een van onze gesprekken dat kan nog wel 6 jaar geleden 

zijn, dus dat kan kloppen? In verschillende onderdelen van de bank is het allemaal wat eerder 

gestart en zeg maar de voorkant, bijv. de kant waar ze de applicaties ontwikkeling doen, de front-

end bouwen, etc. daar is agile al wat langer bezig.   

En, je valt onder het team Agile wow, wanneer is dat team opgezet?  

Team heeft als doelstelling om zowel middels coaching, verandercapaciteit maar ook zeker 

consultancy de organisatie te begeleiden in deze verandering. En die is dan ook officieel aug 

2017 opgezet, of ook eerder? Officieel wel die datum, maar een deel van deze groep was al in 

de aanloop naar dat aftrap moment al behoorlijk druk om met de agile elementen en de 

organisatie langzaam proberen te veranderen.  

Hoe is het eigenlijk bepaald, dat er met Agile gestart zou worden, hoe is dat nu echt 

geïnitieerd?   Wat je eigenlijk zag, is wat ik net aangaf aan de voorkant van de bank van de IT-

keten, dus de applicatie kant en de front-end, al werd geëxperimenteerd en gewerkt en de 

resultaten daarvan waren heel positief en dat heeft eigenlijk iedereen doen inzien dat het wellicht 

voor meer stukken in de bank interessant zou zijn om deze manier te implementeren.  

Ze zeggen dat het wel vooral een IT software oplossing is, hoe gaat het dan verder met 

dat idee? Is het dan alleen voor de IT kant of..? ja, dus je ziet dat het oorspronkelijk uit dat 

deel komt, daar is het ontstaan. Wij trekken het eigenlijk door en we proberen ook om de 

aansturingskant van de IT en dat is de business en in heel concrete vorm de product owner, die 

de gedelegeerde is vanuit de business, die wordt eigenlijk ook meegenomen in dit hele proces. 

En wat je steeds meer zal zien is dat alle partijen die in dat ecosysteem ook weer een rol spelen, 

ook steeds meer mee moeten in deze cyclus, want anders krijg je ook organisatieonderdelen die 

totaal niet meer met elkaar kunnen communiceren. Omdat het ene systeem nog waterval 

georganiseerd is en het andere systeem agile. Dus je ziet dat het agile mechanisme steeds meer 

stukjes ook begint te raken en op die manier wordt de olievlek eigenlijk steeds meer verspreid.    

Waarom is er voor SCRUM gekozen? Ik denk we zijn van oudsher een vrij blauwe 

organisatie (blauw als in georganiseerd, regels, project..)blauwe mensen ja,  en (structuur) is 

een framework is dan wel handig (Scrum). Tegelijkertijd waren daar al resultaten van bekend. 

Dus je kon al live zien, dat het SCRUM framework werkte. Dus combinatie het paste en de 

resultaten waren al bewezen 

Je zegt framework, maar bedoel je dan de SCRUM methode? (Ja) Er bestaan namelijk 

ook agile frameworks (ja heel veel). Wordt er echt met een van die frameworks gewerkt, 

zijn er ideeën van meegenomen?   

We hebben heel lang geworsteld met hoe we om zouden gaan met bepaalde scaling vragen. 

Allerlei frameworks genoemd, dan wel niet genoemd. Ik heb het idee dat we eigenlijk dit hele 

vraagstuk ook agile aanvliegen. Namelijk Pas vaststellen als we echt iets missen, dan pas een 

scaling element inrichten Volgens welke leer we dat precies doen, weet ik niet, . want dat is 

zeker niet exact het scaled agile framework. Ik heb het gevoel dat wij  Bijv. een gridsync 

neerzetten , wat heel simpel gezegd een event is wat we initiëren omdat we op sommige grote 

verander trajecten toch meer dialoog nodig hebben tussen architecten, business developer, 

meerdere product owners, etc. Het is niet een event die ik uit een van de bestaande framemworks  

ken. Misschien hebben we wel ons eigen framework bedacht, dat scheelt een hoop consultancy 

kosten.   

Gridsync, zodat ik het goed begrijp, is een event, een bijeenkomst van meerdere 

functies die in zo’n block zitten. Ken je Scrum der Scrums. Ja dat is een event, dat is idd 

team met teams. Dat zijn elementen die je idd, die komen wel voor ja. Zouden we kunnen 

zeggen dat dat ongeveer hetzelfde is? Volgens mij wel ja. (doet uitleg van wat scrum der 

scrums is). Op sommige stukken waar we dat nodig vinden komen mensen bij elkaar. Op welke 

plekken in de bank hebben we meer alignement nodig en daar spreekt zo’n gridsync dan wel een 

rol. En waar we het niet nodig hebben, is het ook niet geïmplementeerd. Want het risico is met 

dat soort dingen is dat dingen die eigenlijk heel klein zijn dan heel groot gemaakt worden. En we 

moeten juist in staat zijn grote dingen te verkleinen.  

Wat is voor jou de definitie van scaled agile?  Ik zal eerst de definitie geven van een 

project wat de aanleiding kan zijn om scaled elementen te gebruiken. Een project dat groter dan 

meerdere blocks is, een verandering waar scaling achtige momenten, ik zou zeggen groter dan 10 

blocks. Een verandering waar we wsl scaling achtige elementen gaan zien. Denk ik aan 10 blocks. 

Maar als het heel eenvoudig werk is, dan is het waarschijnlijk niet nodig. Is de PO prima zelf in 

staat om te definieren hoe een backlogitempje er precies uitziet. Dus complexiteit is een extra 
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driver. Hoe complex is het. Vraag thet veel refinement. Heb ik hier extra sclaingelementen nodig 

of niet. Dus size en complexity.  

Je zei net, we zouden iets kunnen over dat is een groot project, want het heeft veel 

haken en ogen. Maar iets kan ook wel een grote verandering zijn, wat eigenlijk heel simpel 

is, maar wat over heel veel plekken heen gaat. Ja bijv. elk team moet in windows daar hun 

update draaien. Dat is een instructie die elke po aan zijn staff moet geven. It voor it instructie. 

Daar hoeft je niet elke x met alle po’s over samen te komen. Want de knop staat er, je krijgt een 

update. Een simpele verandering. Die wel heel veel mensen raakt, maar geen beroep doet op 

allerlei extra scaling elementen. Dat is het makkelijke geval als we zeggen ik kijk naar zeg maar 

hoog complex it voor it, waar de implentatie niet voor alle teams hetzelfde is, afhankelijk is van 

context, etc. oftewel compoelxiteit toeneemt, afhankelijkheden bestaan tussen bepaalde 

elementen, dan bestaan in Behoefte voor extra allignement en processen die het faciliteren en 

helpen verbeteren.  

Wat denk jij is het meest interessant om op door te gaan binnen dit onderzoek?  Ik 

denk dat de complexiteit leuk is, omdat je vaak in complexiteit ziet, want daar is winst op te 

behalen. Want als iets heel complex wordt, zijn de mensen geneigd, om de simpele processen te 

vergeten. en neemt complexiteit dus alleen maar kwadratisch toe. Omdat ze ook waren vergeten 

te prioriteren, vergeten standaard agile elementen die slecht gebruikt zijn. Snel geneigd om, dit is 

heel moeilijk, dus hier moeten we allerlei scaling elementen opzetten. Hypothese: als het hier zo 

was geweest dat we voor deze complexe verandering de fundameneten, agile elementen goed 

waren geweest.  alle agile elementen goed hadden neergezet en iig alle scrum elemenetne hadden 

ingezet , dat had de complexiteit al met de helft verlaagd. Maar dat was niet zo, dat is dan een 

aanname van mij. Is denk ik interessant om in te duiken. Want dan is vaak de aanname, want he 

dit is vaak veel te moeilijk om helemaal agile uit te voeren. Dus we moet dit en we moeten zus 

en we hebben dit nodig en we hebben dat nodig. Dus ze gaan voorbij aan hebben we alle 

basiselementen wel goed ingevuld.  (16:36) 

Wat merk jij daar nu zelf van? Als je een voorbeeld kan noemen met een 

casus…automatisering.  

Ik coach/consult een it4it team en die spelen een bepaalde rol in de keten, zij helpen andere 

teams om bepaalde it componenten in de fabriek te zetten. Dat is werkinhoudelijk vrij lastig, 

verschillende technologieën, verschillende stukken van het dataproces gewoon het werk wat zij 

doen,. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar als je dan gaat kijken hoe zij hun klantfocus uitwerken 

en prioriteiten bepalen, wat ze doen met klantwensen, de simpele dingen, dan zie je veel ruimte 

voor verbetering. Dus eigenlijk een klein voorbeeld waar misschien wel veel grotere voorbeelden 

van zijn. Hoe zit dat dan precies met die simpele dingen die verbetering nodig hebben?  

Sterk inhoudelijke mensen lopen vaak het risico, hangt een beetje samen met wel/niet een goede 

SM, in een team, het proces kan gauw een ondergeschoven kindje in de discussie worden. Is dat 

niet juist de taak van de SM? Dat is juist de taak vd SM. In een hele technische omgeving is 

dat moeilijker, technische mensen, omdat zij geneigd zijn heel erg diep de inhoud in te gaan, 

waar proces op de achtergrond verschuift. Als je dat lang genoeg laat gebeuren, dan kijk je naar 

een resultaat…inhoudelijk worden de juiste discussies gevoerd, maar het resultaat is niet meer 

effectief. Terugkomend, is daar niet juist een SM voor? Daar is idd een SM voor. Wat (ik ben 

natuurlijk mee geweest), waarom lukt zo’n SM dan niet om toch, wat is daar de crux van? 
Nou ik denk in dit specifieke geval: is het zo dat de SM is goed op weg, hij verschuift ook steeds 

meer, en dat is dan ook beetje het resultaat van coaching, van inhoud op proces. Want hij is ook 

eigenlijk net als vaste SM aangesteld. Dat gaat echt wel goedkomen. Maar ik denk gewoon dat 

we Op veel plekken onderschatten hoe belangrijk zo’n  SM is? Is de SM ook onderdeel vh 

team ook qua inhoud? Ehm in dit geval wel, ik heb nu de eerste stap gemaakt om Van 

roulerende SM te gaan naar een vaste SM. En binnen het team heeft hij ook nog zijn eigen 

werkzaamheden. En dat is dan, hoe zal ik het formuleren, ik denk dat dat een afweging is tussen, 

de schaal vh team, van het werk, het zijn van een SM vs het werk wat er in zo’n team ligt. De 

situatie zal verschillen per team. 

Daarvoor zijn er ook blockcoachen en agile coaches?  

Het doel van een agile coach is om zichzelf misbaar te maken. In alle gevallen zal de SM 

daar een belangrijke rol in spelen.  

Hoe bepalen jullie waar een coach nodig is? U vraagt, wij draaien model. Maar natuurlijk 

zijn er ook wel geluiden in de organisatie van daar rammelt er iets, dat bereikt ons dan ook wel. 

Gedacht over een integreerd model, bepaalde fasering te gebruiken om ook coaching in te zetten. 

Ik ben zelf niet perse tegen het huidige model, om vanuit blauwe planning, heel georgistreerrd 

coaching uitrollen, dat verondersteld dat wij ook alles weten en dat weten we niet. misschien 

moeten we in de toekomst toch meer naar een soort hybride model nodig, waar veranderingen 

beter in beeld heb, wat er in de algemene zin nodig is. Maar ik geloof zeker dat het een vanuit de 

man zelf gedreven model moet blijven, want wie weet nu beter wat er nodig is dan team/PO zelf. 

Gaat ook beetje om de buyin, als de manger van de manger zegt dat er een coach moet komen. 
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Dat is vaak niet een direct comopliment, van wie daar dan onder zit en dan kun je je nog gaan 

afvragen wat dan nog de effectiveit wordt als je al met 1-0 achter staat.  De manier is natuurlijk 

ook wel van belang,  

Wat denk jij zouden oplossingen kunnen zijn, Hoe gaat de bank er nu mee om om 

grote veranderingen soepel te laten verlopen? Nou wat je ziet is dat hele zware 

regelgevingachtige dingen met hoge inpact, hoge kritische succesfactoren, tijdsdruk, complexiteit, 

dat daar nog wel degelijk projectmanagement achtige figuren een rol spelen. In combinatie met 

een agile organisastie, waar ze dan vaak ook te maken mee hebben. Ik denk dat we 2 dingen 

moeten we blijven doen. Moeten Blijven challengen of iets echt wel zo groot is, als we denken 

dat het is. Dus dat gaat over niet zomaar klakkeloos aannemen dat daar weer een groot stuk werk 

ligt. Maar zit dat niet deels in ons eigen gedrag, dat het toch wel weer iets groots word.  dus je 

zou bepaalde richtlijnen, kaders wat dan ook…nou richtlijnen, het is eigenlijk meer 

verandermanagement, mensen rapen zelf het werk bij elkaar en vinden dan dat het groot is. Het 

gaat meer om die mensen die het zelf doen, het is niet iemand die bepaalt dat het zo groot is.  

Is het dan hoe hou je zo’n verandering eigenlijk in de hand, zo’n verandering? Heel 

simpel gezegd we moeten dingen zo klein mogelijk proberen te houden, dat aan de ene kant. Aan 

de andere kant geloof ik ook wel dat sommige dingen gewoon wat groter zijn. Is nou eenmaal zo. 

Moeten we ook gewoon realistischer in worden en vaststellen dat het zo is. En dat we in die in 

die toenemende complixiteit misschien onvolwassen zijn in agile. Dus het helemaal niet zo erg is 

om een karduwer daar dan te hebben, maar T begint bij een assessment om vast te stellen of het 

echt wel zo groot is.  

Wat is een beetje hoor uit jouw verhaal het dus niet erg om in zo’n experimenterende 

fase te zitten? 

Nee Je eigen context is toch altijd net wat anders dan theorie. Dus betekent dat je bepaalde 

assumpties aannames die je maakt toch moet testen en dan is het Niet alleen financiële sector, 

maar hoe ziet je eigen workforce eruit. Want geen groep werknemers is hetzelfde. De manier 

waarop je bijv. Eigenaarschap gaat zien, want dat is belangrijk facet binnen agile, want ik weet 

wat ik moet doen en ik doe het zelf. Ja dat heeft natuurlijk ook te maken met wat voor mensen je 

in je bedrijf hebt. Dat is een voorbeeld van context er zijn natuurlijk legio voorbeelden. Maar dat 

bepaald natuurlijk wel hoe succesvol die assumpties in jouw context blijken te zijn.  

Challenges voorlezen. Mangement unwilling to change, etc. hoe denk jij daar over na? 

Transformation: allemaal heel herkenbaar. Er zijn verschillende fases daarin. Volgens de 

verandercurve als je daarin niet goed kan aangeven wat de aanleiding is van de verandering, dan 

is het sws al lastig om mensen mee te krijgen in de journey. Vanuit management optiek dat de 

verandering als management element wordt gezien waar zij zelf geen onderdeel van zijn, maar 

noodzakelijk om de verandering te krijgen. Ik denk uiteindelijk de Grootste kracht is gewoon 

starten en op weg te zijn, want op een gegeven moment wordt natuurlijk al iets waar niemand 

ook meer nee tegen kan zeggen, want als het om je heen al gebeurd, dan moet je wel mee, 

mensen wordt geïnspireerd. Kritieke massa bereiken om door te zetten. Dan staat opeens die 

manager, die het eigenlijk niet zag zitten, in zijn eentje omdat de rest al mee is. Je kan op allerlei 

manieren proberen om mensen mee te krijgen, maar kunstmatige elementen zijn minder 

succesvol als dit? 

Fast forward is de initatiator/facilitator van dit alles, daar moet natuurlijk wel 

mandaat op zijn geweest om dat te mogen beginnen…ja dat succesvolle pilotje en IT stuk 

werden er al behoorlijk wat mensen enthousiast 

Er moet wel een mandaat zijn geweest om fast forward op te mogen zeggen. Na de pilot 

waren er veel enthousiast en toen kwam toestemming van bestuur om dit door te zetten.  

Dat dit werkt voor IT of voor mensen die vrij dicht tegen IT zitten is vrij duidelijk, hoe 

zie jij dat voor de andere afdelingen/? Bijv. hypotheek adviseurs.  

Nou ik denk dat we, als je kijkt naar wat agile doet en beoogt te bereiken. Klantwens 

centraal stelt, hoogoven bijstellen, over het continu volgen van een plan. En dan zie je dat die 

elementen in verschillende onderdelen van onze business ook relevant zijn. (de principes van 

Agile dus?) Ja. Processen die eromheen draaien, van bijv. een hypadviseur aan de retailbank, dat 

leek altijd aardig helemaal duidelijk te zijn, elke 10e dag dit, maar dat blijkt in de praktijk toch 

ook wel erg veranderlijk te zijn. 35.01 

En de goedkeuring van de budgetten die daar aan vast zaten zijn ook aardig in beton 

gegoten. Budgetten, etc. daarom zijn de team fixed funding. Randvoorwaarden, want als je nog 

steeds voor elk klusje een zakje geld nodig hebt, blijft iedereen plannen maken om wat geld te 

krijgen.  

Hoge workload? Wat je moet doen is de heroes pakken, successen vieren en doorpakken. 

Pull kant werkt beter dan de push kant. Wat je daarnaast doet ik faciliteren, laten zien dat iets 

werkt. T-shaping om daarmee werk beter te verdelen, dat is echt volgende fase van 

volwassenheid.  
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Uitsmijter: belangrijkste is, het moet een pull zijn i.p.v. push vanuit verandering. Niet te 

veel regie voeren, want de manier waarop het beste past . 

Verandering is een reis zonder dat het resultaat vtv bekend is (Ted).  

 

7.5.2. Martijn Wilhelm, 421 Migration & Windows 10 

Martijn Wilhelm: prince2 opgeleid. Zelfstandige, ingehuurd bij abn amro, om een 

paar programma’s te managemen. Ook bekend met agile wow. Bezig sinds oktober 2013. 

421 programma is net afgerond, hij was er vanaf het begin bij. Vanwege goede ervaring 

ook bezig met windows 10. 

De reden was dat we eigenlijk binnen ITServices houden we zeg maar voor de verschillende 

groepen allerlei prestaties over dingen die we leren vanuit projecten en programma's. Sowieso is 

het wel een interessante he vanuit IT service gedachte van hoe kunnen we nou omgaan met agile. 

Omdat agile natuurlijk ook werkt met een  minimal Viable product en ik pak vaak de 

vergelijking  met een infrastructuur. wat heb je nou aan een snelweg in Nederland die er maar 

voor de helft ligt.  Je kunt een eind komen, maar niet waar je wil zijn. en infrastructuur is ook een 

stoplicht en aan een stoplicht  waar alleen maar groen op zit en dat is wel een minimal viable 

product, maar je hebt er niks aan. dus het probleem is vaak met infrastructuur dat het vaak af 

moet zijn, omdat het vaak een verbindend iets is tussen dingen. en applicaties zijn vaak endpoint 

dingen en dat kan wat meer organisch groeien. maar vaak gebruiken applicaties infrastructurele 

instrumenten zoals auto’s de weg gebruiken. en het is heel vervelend als die infrastructurele 

componenten niet af zijn. dus dat is een van de challenges met het omgaan met agile in 

infrastructurele toepassingen of in het fundament. een laptop..pff wat heb je aan een laptop waar 

geen toetsenbord op zit. Zo zijn er heel veel voorbeelden van zaken waar je moeite zult hebben 

om niet als eindproduct te kunnen gebruiken. 

Nou binnen IT Services heb we daar wat presentaties over en eens in de zoveel tijd worden 

die georganiseerd. en ik werd er ook voor gevraagd. Nou wat kan ik vertellen over 421 en 

windows 10. Het zijn twee grote programma’s die we doen. 421 hebben we afgerond, windows 

10 zijn we mee gestart. 421 loopt sinds 2013, 5 jaar over gedaan. Windows 10 loopt al 1,5 jaar, 

stukje bouw en we verwachten dat het zeker nog eens 1,5 jaar zal duren. Bij 421 is de aanpak 

ook een paar x aanpast. Met name dat is interessant en dat hebben we bij windows 10 ook gedaan.  

Dia 1: eerste plannen van 421 en daar zie je precies complexiteit. Bij Prince2 moet je vtv 

overal over nagedacht hebben. En dat is heel erg lastig. Methode leent zich niet heel goed voor 

ultra complexiteit, want om een plan te maken  moet je alles uitgeschreven/ uitgedacht hebben. 

Eigenlijk moet je al een beetje droogzwemmend er zeker van zijn dat je straks echt kan 

zwemmen. En het probleem is vaak bij complexiteit dat je niet zeker weet of je alles hebt. Als 

iets simpel is kun je het heel makkelijk overzien en dan weet je ook dat je alles hebt, maar bij 

complex heb je dat inzicht niet. Dus dat is 1 probleem. Het tweede is Als iets heel complex is, 

kun je dat niet alleen doen. Je hebt meerdere mensen nodig en die hebben allemaal hun eigen 

afgebakende geheel en het probleem is dat het heel moeilijk is, binnen complexiteit zijn ze de 

hele tijd die plannen aan het uitwerken en om die  Plannen alligned te houden, is onwijs lastig. 

Dat was het tweede probleem. Plannen pasten ook nooit niet op elkaar. De ene zei ik heb iets 

complex en ik ga deze route kiezen en om die complexiteit te tackelen en de ander zei ja als je 

deze route kiest kan ik niet meer dit of dat. Dus er waren  tegenstrijdige belangen binnen die 

deelplannen. Maar dat was heel erg lastig. Om een voorbeeld te geven. Wij wilden heel graag 

van te voren die all-in one card al uitdelen (witte) pas. Maar zodra je die witte pas had, was het 

nadeel dat je er ook al mee in de computer kon aanloggen. Je kunt wel aanloggen, maar je 

applicaties werken nog niet, dat is heel verwarrend voor gebruikers. Dan zouden wij heel veel 

belletjes krijgen en dat wilden we niet. Dus om dat te voorkomen aan die witte pas verbonden zit 

jouw gebruikersaccount, die zetten we dan uit. Maar dan had het all-in one team een probleem. 

Want als je account uit staat, kun je ook de pas niet activeren. Het ene plan bijt heel hard het 

andere plan, groot probleem. Als je dat allemaal van te voren in een groot plan werkend moet 

krijgen, ja dan duurt zo’n opstart fase zo lang.  6:25 

421 was een programma om 4 verschillende computeromgevingen terug te brengen naar 1 

computeromgeving. Dus we hadden de systemen van fortis, ABN-AMRO en nog een paar 

andere systemen. En dat is vaak zo bij fusies. Mensen hebben al een IT afdeling en werkplekken, 

er is al van alles geregeld, wat betreft toegang. Maar dan koop je een ander bedrijf en dan hop, 

die doen het plots heel anders. En dan moet je die twee werelden gaan samenvoegen. Dat gaat 

meestal als volgt: ik zet gewoon een tweede computer op jouw bureau en jij hebt nu twee 

toetsenborden en twee schermen en een hele set geeltjes rond je beeldscherm en zo werk je dan 

maar. En dat is vaak hoe heb gebeurt. 421 wilde eigenlijk deze computersystemen ontmantelen 

en naar 1 systeem brengen. In de termen van kosten en snelheid, is het makkelijker als je 1 

systeem hebt. Kosten efficiënter, makkelijker en je bent ook veiliger.  
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Wat we zagen is dat die Projecten faalden omdat ze in Prince2, in die plannen te schrijven 

voor het geheel, ook niet….het punt is, hoe goed is degene die het toepast, begrijpt hij wat hij 

toepast. Het is complex, management methodiek is complex, waardoor het soms voor managers 

om het logisch op te knippen. prince 2 heeft stages, maar is vaak niet allemaal gedefinieerd. 

Meestal definiëren ze maar 2 state waarin ze alles proberen op te lossen. De methode kan dus 

ook slecht toegepast worden.  Dat is bij Agile ook zo. Het project raakte eigenlijk een beetje 

overwhelmed, door de complexiteit en door de confronterende issues. En dan gaan partijen in de 

ontkenningsfase, ze gaan niet meer met elkaar in dialoog en gaan improviserend te werk en dat 

maakt de zaken alleen maar erger. Weinig samenwerking ook. Meerdere keren hebben we 

opnieuw een prince2 plan gestart en dus opnieuw begonnen. 

Dus heel 421 is Prince2 gestart, op die methode, achter gekomen te complex, te veel 

overlapping, te veel samenwerking. Te veel verschillende richtingen, alignement ging niet goed, 

t werkte niet. Ja hak het in blokken.  

En toen Uiteindelijk overgeschakeld naar kanban, toen agile, en toen factory approach. van 

Welke methode is in welke levens fase het meest nuttig. We willen een doel bereiken en wat is 

dat doel, dat moet je eerst goed beschrijven. Toen we al die stukken doorgingen van al die teams  

zagen we conflicterende belangen , ook veel blindspots, zaken waar ze nog niet over nagedacht 

hadden, maar die ook heel risicovol zijn.  Alles opgeschreven, alle items. Ontstaat er een 

Totaallijst  en die lijst hebben we gecategoriseerd in is dit item echt blocking voor voortgang.  

prioritering aan items gegeven. Mensen waren vaak overwhelmed door de hoeveelheid issues, 

maar vergeten dan vaak prioritering aan die issues te geven. Dat hebben we gedaan en dan houdt 

je een Kleine selectie over. En dan hebben we op een kanban wijze gedaan en dan ontstaat er een 

bord met items. En die items ga je gewoon met het team tackelen. . Die items ga je workshoppen 

met je team totdat het opgelost is. Dat zou ook in prince2 kunnen, maar dan moet je het ook zo 

omschrijven en dat is wat er vaak niet gebeurt. Deze methode voelde ook gewoon goed. Je hoeft 

niet al die overhead te hebben. Hoezo een plan we gaan gewoon eerst workshoppen. Tot de kern 

komen.  En dan weten we ook zeker dat we alles gehad hebben. Het volgende is, nu overzien we 

alles, nu gaan we de Blokjes moeten gebouwd worden, dat gaan we agile doen. Agile zegt niks 

over wat een product is, een product kan ook een communicatieplan zijn.  Strategie kan ook 

prima een product zijn, wat je in een userstory uitwerkt. We hebben epics gedefinieerd en een 

Episode: getting the basics ready. En Daarin epics gedefineerd. Waaronder we wilden gaan 

migreren met een product van microsoft. Genaamd adms. Bijv ADMS in de cloud moet werken. 

Het 2e is dat we zelf een tool moeten bouwen en het 3e is communicatieproduct bouwen…etc. zo 

hebben we dat afgepeld en dit op een agile manier geïmplementeerd.  

En wat bedoel je dan precies met de Agile manier? (14:33) epics, userstories, maar ook 

kleine teams die daaraan werken. Wat heb je gemaakt sluit dit aan bij de behoefte en waar 

kunnen we finetunen. Refinement is belangrijk. Continu heb je requirements en mensen willen 

weten wat je daar precies mee bedoelt. De tooling die we moesten bouwen voor migratie was 

heel complex. We werkten met een minimal viable product en daar hadden we ook echt versies  

van, wat heb je minimaal nodig om te kunnen zien of de tool werkt. Hoe weten we nou dat we de 

pilot met de tool kunnen doen en wanneer de massamigratie.  

En hoe hebben jullie dat getest? Binnen refinement? Stakeholders uitgenodigd? Het was 

ons eigen project, dus we waren onze eigen stakeholders.  

Wat voor team was het, multifunctioneel? Techneuten voor tooling. Business 

implementation managers, om te begrijpen wat zijn nou vragen die vanuit de business komen.  

Hoe moeten we de communicatie vorm geven om de gebruiker aan te spreken. T vraagt echt 

verschillende disciplines.  

Wat we ook gedaan hebben. Die kanban dingen hebben we vertaald in allerlei geeltjes van 

dingen die je moet doen, die prioriteer je , die zet je op de back log en verdeel je over 

verschillende sprints. Zodat je op een gegeven moment zeker weet dat je kan gaan. Maar die 

migratie. Met die 35000 pasjes, dat is meer een fabrieksproces, want het is 35000 keer hetzelfde. 

Hoe moet dat proces er dan uitzien. Wat is de happy flow en wat is de sad flow in dat 

fabrieksproces? En dat fabrieksproces gaan we oefenen in een pilot en dan gewoon uitvoeren. En 

zo zie je ook dat we zeggen op een gegeven moment, oke we stoppen met agile omdat het 

gewoon echt een fabrieksproces geworden is. Alleen nog maar een klein team, wat alleen nog 

maar dat procesje doet.  

(mijn samenvatting) Kortcyclus, multifunctioneel team, refinement, etc. pilot gedaan 

(witte pasjes) en toen was dat hele proces voor 100% helder  fabrieksproces, geen agile 

meer.  

Ja want ook agile heeft overhead. Want op een gegeven moment, als het zo ontzettend laag 

complex is, is het zo simpel, zo procesmatig, dan heb je ook geen agile nodig. Dan is het gewoon 

voorspelbaar, procesmatig en Dan kun je het gewoon als een fabrieksproces uitvoeren. Als je van 

kop tot kont dat met prince2 wil doen. Wordt het wel heel lastig om dat te besturen. Door het op 

te hakken in teams, die met kanban aan de slag gaan en om te begrijpen wat ik überhaupt moet 
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doen en om te zorgen dat de teams met elkaar gaan kijken welke dependencies hebben we met 

elkaar. En hoe gaan we die zaken met elkaar workshoppen en oplossen, daardoor kom je ook de 

problemen van die plannen konden we dararmee oplossen. En toen zeiden we oke die plannen 

gaan we met elkaar ontwikkelen op een agile manier, zodat je ook tussentijds kan bijsturen. Want 

het nadeel van prince2 is dat je producten definieert en dat dan gaat maken en dan is de check 

aan het einde. Je wil tussentijds bijsturen, want sommige teams zijn ook nog in ontwikkeling. 

(19:32) . je moet continu tussen al die verschillende teams interactie kunnen hebben. Het is lastig 

als je dat binnen een prince2 manier probeert te doen. Het klinkt een beetje als commen sense. 

Maar dat is wel het voordeel van agile en kanban. Hier wordt je echt continu met elkaar 

geconfronteerd en heb je elke twee weken met elkaar afstemming. Dat vonden wij er positief aan. 

Dat zie je ook een beetje terug naar hoe we het gedaan hebben. We hebben de basics gedaan, dan 

kun je al een groepje migreren. Die applicatie teams , we wilden al wel starten. Gewoon op een 

agile manier hun applicatie klaar maken. Hoe eerder we klaar zijn, hoe eerder we konden 

migreren.  

Dia 2, tijdsprojectgrafiek.  

Hoe gedaan met de alignement van die applicaties? Daar was ook een team voor. Die 

application teams werken gewoon in sprints. Zij plannen wanneer ze dan ongeveer klaar zijn. wij 

hielden een overzicht bij, met wanneer ze klaar zouden zijn en daar hielden we dan nog een 

marge boven van een aantal weken, want dingen lopen nu eenmaal uit.  Dan wanneer bepaalde 

applicaties klaar waren konden Pilot gedaan met een groepje, dus nu kunnen we door. En op die 

manier is het de hele tijd met een agile wow gedaan.  

Waarom leent agile zich er voor om met een pilot aan de slag te gaan? Opzich, voor een 

pilot is Agile niet relevant, vind ik. Want we hadden de pilot niet anders gedaan als de pilot met 

een prince2 methode gedaan zouden hebben. Maar de producten om tot die pilot te komen, dat 

hebben we wel agile gedaan. En het grote verschil is je werkt niet over een lange termijn naar, 

een pilot is een milestone, maar 

Je werkt kort cyclyser naar tussenresultaten totdat je voldoende ingrediënten voor de pilot 

gereed hebt en dan ga je hem doen. Dat neemt niet weg dat we wel degelijk een streefdatum 

hadden voor de pilot. Minimal viable product definitie van een pilot en als die ingrediënten er 

dus niet zijn, dan gaat de pilot dus niet door. Dat was ook wel toen we begonnen, zeiden we 

tegen management dit gaan we  Niet meer op mangement…project..pit achtige manier doen. 

Zonder een vorm van weerwoord ging het door.  

Soms heb je ook wel pittige discussies. Doordat je het op een agile manier doet kan er iets 

optreden dat je bepaalde complexiteit later ontdekt en dat je dan dingetjes moet bijstellen. En 

daar moet je met elkaar gewoon aan wennen. Mensen vergeten dat het in grote projecten ook 

vaak zo is. Dat de stuurgroep zegt he we hebben een afwijking in plannen. Maar het proces is in 

prince2 veel geformaliseerder, veel strenger. Dat verschil is er eigenlijk niet. Mensen ervaren dat 

meer als een verschil. In de praktijk, als je iets ontdekt wat je nog niet zeker wist, dat moet je 

gewoon oplossen. Of je dat nu ontdekt in agile of prince2, je moet het gewoon oplossen. 

Het management moet ook wennen aan hoe agile werkt. Hoe het werkt en hoe er 

gerapporteerd wordt. Wat wij gedaan hebben is we hadden wel een programboard en een 

stuurgroep en daar rapporteerden we dan wel over onze agile voortgang.  Niet in de vorm van 

gridstructuren en episode overleg. Zodat management dicht op de sprints zaten, loop het wel 

zoals het moet. Organisatie was nog niet zo ver dat ze als stakeholder bij demo’s konden gaan 

kijken. Dus oude en nieuwe structuur samen, maar dat hebben we wel werkend gekregen. 

(26:20) 

Even helemaal terug naar het begin van dit alles. Was het heel erg helder waarom dit 

opgestart moest worden, dit programma? Ja 421 was heel erg helder waarom dat opgestart 

moest worden. Luid en duidelijk. Het probleem was dat onze infrastructuur, doordat we 4 

verschillende systemen hadden en die moesten ook met elkaar samenwerken. Elke verandering 

die je wilde doorvoeren, moest je op alle 4 de systemen doorvoeren. Dat werd steeds complexer 

en steeds kostbaarder, dus er was een duidelijke noodzaak om dat te versimpelen. Dus eigenlijk 

is 421 een gigantische complexiteitsreductie van het hele IT landschap van ABN AMRO. Dat 

betekende wel dat je die complexiteit moest gaan afpellen, dus de rationale waarom je dit wil is 

heel duidelijk. Maar complex, dus hoe ga je dat doen? We hebben het programma opgehakt in 

brokken, het eerste brok was echt de backend, applicaties eigenlijk verhuizen, op de oude prince2 

manier gedaan. Je hebt gewoon 200 kleine projectjes overkoepelend in een programma, dat was 

prima te besturen op de oude programma manier. Want?  200 projecten blijven 200 projecten, dat 

hoeft niet te betekenen dat het complex is, dat betekent dat het veel is. Simpel in proces?  Ja, 

technisch wel een bepaaalde complexiteit, procesmatig gezien blijft het gewoon 200 projecten 

doen, uitgesmeerd over de tijd. Simpel in we weten waar we naartoe moeten, we weten waar het 

vandaan komt en alles er tussenin?  Juist en mensen moeten het gewoon technisch oplossen, in 

de aanpak heel simpel en helder. Maar vervolgens kwamen we op die hardere noot, we willen op 

1 platform, met een pas, en alles op 1 userID. En hoe gaan we dat nu doen, zonder dat de 
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gebruiker daar iets van merkt, in 1 half uur. En dat is ontzettend complex. Aantal x met prince2 

gedaan, maar dat is de laatste x dus gestopt. Toen hebben we gezegd, dit gaan we niet meer doen, 

dit is zo complex. Dit gaan we eerst afpellen met Kanban, dan gaan we dat structureren naar 

epics en userstories en als we dat succesvol gedaan hebben, producten gebouwd hebben en de 

pilot is succesvol geweest. Dan schalen we dat om naar gewoon factory approach. Toen hadden 

we nog geen Jira, zelf een bord gemaakt, met sprintgeeltjes.[ Dia 3 (nepjira board)].  Bovenste 

balken zijn een beetje de epics, daar vallen userstories onder, verdeeld onder sprints, onder een 

blok is een maand, meeste sprints zijn twee weken en sommige blocks iets langer, duurden 2/3 

sprints. Alles stond onder, alle onderdelen waren van getting the basics ready. In totaal 6 epics. 

(30:40)  

Hetzelfde hebben we eigenlijk gedaan met Windows 10, maar dan net andersom. Aanpak 

was juist Agile. Dus het windows 10 product was gemaakt, ook agile, goed. Hier windows 10 

installeren, finetunen, alles mooi maken, product steeds volwassener. En dan denk je, oke hier 

hebben we wel een eindproduct waar we gebruikers blij mee kunnen maken. Maar hoe gaan we 

dan die eindgebruikers migreren. Weet je wat, we gaan die gebruikers gewoon zelf vragen 

wanneer ze over willen en dat noemen we dan pullgedrag. Dan gaan we zo’n groepje, eigenlijk in 

een sprint stoppen, POF mee doen, gaan we draaien met 1 a 2 mensen en die gaan dan zeggen dat 

vinden we wat en dan gaat de rest van de users in die groep ook over.  Eigenlijk een soort pilot? 

Ja, dus je gebruikt agile om te piloten en iedereen is een pilot. Dus nu ga je 30.000 mensen als 

een pilolt behandelen. Dus elke 2 weken een pof met een groep. Nadeel van zo’n sprint, is goed 

voor creatief maakproces, maar als je hetzelfde de hele tijd doet, repetitieve, dan is het gewoon 

overhead en dat was ook zo. We hebben in 1,5 jaar tijd 1000 gebruikers gemigreerd op een agile 

manier, maar we moeten er 30.000 doen. Dat ga je nooit redden in 2020. Dat moet sneller. Dus 

Agile wow werkt in deze situatie niet, dus wat moeten we veranderen. Toen zijn we eerst weer 

Kanban gaan doen, wat hebben we allemaal geleerd van die pilots en wat hindert ons nu om 

snelheid te maken. Waarom duren die pilots, met relatief kleine groepjes, zo lang. Toen hebben 

we gezegd, we missen dus dingen om het echt een factory approach te maken, die gaan we dus 

bouwen. Zijn we nu aan het doen, op een agile manier, dus weer tooling bouwen, communicatie, 

gewoon dat setje weer maken. Je raadt het al, we hebben binnenkort weer een pilot, als de 

resultaten positief zijn. Dan verwachten we dat we de factory approach weer kunnen hanteren 

voor windows 10 en dat we 30.000 gebruikers in een jaar over gaan brengen naar windows 10.  

421 is gestart met prince2 en dat was geen succes, windows 10 is gestart met een agile wow 

en dat is ook geen succes. Dus wat ik overkoepelend zeg is, je moet echt goed letten op in welke 

levensfase bevindt mijn opdracht zich en je moet de methode kiezen die daar het best bij past. 

Dat kan factory approach zijn, kanban, agile en niet dat prince 2 geen goede methode is,  je moet 

je heel bewust zijn van de methode die je kiest voor je toepassing, dat is heel belangrijk. En ik 

denk dat agile zich leent voor het afpellen van complexiteit, dat denk ik wel.  

Want? Omdat als je het grote gevaar, als je niet weet wat je moet doen en je moet daarvoor 

een plan maken dan ga je nooit beginnen, voordeel van agile is dat je gaat beginnen, je gaat 

gewoon starten, dat betekent niet dat agile zegt we zien wel waar we uitkomen, maar agile zegt 

door een begin te maken ga je tegen problemen aanlopen en dat ga je hoe dan ook wel aanlopen, 

want die zijn inherent aan dat probleem gebied.  

Als iets heel simpel is, dan is factory approach heel goed. Als je iet s wil besturen maar het 

is, zo’n samenhang van verschillende projecten, dan is zo’n prince2 aanpak prima. Proces is 

grosso modo niet complex, het is alleen veel en je wil wat samenhang en tijd managen, dan is 

prince 2 prima. (36:40) 

Ongeacht welke methode je kiest, was mijn eindslogan. Als je een goal hebt without a plan 

then it’s a wish. Een goal is belangrijk, een beetje een plan ook, de visie is vooral belangrijk. 

Ongeveer weten waar je naartoe wil.  

Allebei de programma’s is er dus agile toegepast, kortcyclus gaan werken en op die 

manier telkens stappen gaan maken. wat voor soort stappen waren dat? Waren dat kleine 

stapjes en we gaan steeds verder, evolutionair of revolutionair verbeteren. Zijn er ook radicale 

verbeteren geweest? Beide, ik denk dat een van de dingen die agile heeft gebracht , is dat toen 

we inde complexiteit van 421 zaten, vroegen we ons af hoe moeten de applicaties af en iedereen 

migreren, hoe lossen we dat op. Organisaties zijn altijd gewend, oh als we gaan migreren, doen 

we dat op die manier en dat is altijd via de organisatiestructuur.  Dus ik ga eerst Retail doen en 

dan de moeilijkste het laatste en dat is marketing , want die hebben allemaal complexiteit, dus die 

doen we dan op het eind. En dat denken zat er al 20 jaar in. Dat is een van de dingen die we 

radicaal omgegooid hebben en daar heb ik een slide van. Wat we gezegd hebben is, we gaan 

helemaal niet businessunit gedreven werken. Welke applicaties worden het meeste gebruikt. 

Geef mij van elke applicatie het unieke aantal gebruikers. Dus als we de applicaties met de meest 

unieke gebruikers, als die het eerste klaar zijn, dan hebben we gelijk het grootste volume om mee 

te migreren. (dia met grafiek met rode en gele balken) 
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De wet van de statistiek gebruiken en zeggen dat de kans is het grootst, dat als ik de 

applicaties ga voorbereiden waar de meeste gebruikers gebruik van maken dan kan ik 

waarschijnlijk straks de meeste gebruikers straks ook al in het begin omzetten. Dat betekent dat 

je niet meer kijkt naar businessline, maar wie gebruikt sharepoint en al die andere applicaties. 

Dus dat is radicaal, omdat we niet standaard de migratie structuur gebruikt hebbe, dus 

most value voor waar je mee bezig bent ? Ja. Wat heeft agile ermee te maken dat jullie op deze 

radicale verandering zijn gekomen? Omdat we met dat vraagstuk zaten van oke, wij moeten die 

applicatie teams moeten wij aangeven welke applicaties zijn nu het meest belangrijk om aan te 

passen, dus welke moeten eerder op de back log en welke later. Hoe bepaal je die prioriteit, per 

businessline kon je die prioriteit niet vaststellen, maar per applicatie wel, dus was voor ons heel 

simpel. De enige manier om er naar te kijken was per applicatie en de beste manier om de beste 

manier om de prioriteit van de applicatie vast te stellen was, wat is de meest gebruikte aplicatie. 

Maar dat betekent dus dat als je die aanpak kiest, dat je je migratiestrategie fundamenteel aanpast, 

want je gaat niet meer businessline gedreven migreren, maar je gaat applicatie centric gedreven 

migreren. Soms denk je op een bepaalde manier, die niet per se de beste manier is. En daarom 

was dit een radicale verandering. De rest van de veranderingen was incrementeel. (44:28) 

 

7.5.3. Aelwyn Elzinga, Fast Forward 

Aelwyn Elzinga, programma lead Fast Forward 

Hele traject fast forward international begeleidt vanaf juli 2017. Fast forward betekent vanaf 

2016 al onze nationale activiteiten verandert naar scaled agile concept, blocks grids, 

samenvoegen van business en it in GRID structuren. Eind 2016 begin 2017 voor nederland. 

Traject voor nederland hebben we in het klein vanaf juli 17 tot nu voor international gedaan. Ibs 

bestaat niet meer. Verschil in hierarschische leiding. Programma lead van hele traject. Nu zijn er 

internationale grids, die vanaf april, in de vorm van grid operation model operationeel zijn. Focus 

op komende maanden ligt in verandering van aansluiting landen op dat grid model. Uitdaging: 

grid beschouwen van end to end verantwoordelijke voor de change. Van idiatie tot aan 

implementatie. Distributed grid model, samen functioneel in een grid opereren. Confronterende 

hiërarchische lijnen, dus dat maakt het extra lastig. Dat is in een notendop wat ik doe.   

(04:20) Wanneer agile al geïmplementeerd is, vallen ze nog wel eens terug? Ja, op 

teamniveau, iedereen binnen een team zou alles een beetje kunnen en op bepaalde gebieden wat 

specialistisch: T-shape. Wat je ziet is dat er verschillende expertices zijn, binnen teams kleine 

watervalletjes. Dus oude methode, analyse, design, testen, binnen agile. Is dat een probleem? 

Winst: in een team, sprints. Echte agile gedachte goed is het nog niet. Terugvallen in oude 

gewoontes, ja, maar toch wel een winstpunt.  

Is het erg? Nee denk het niet. Is het een volwassenwordingsproces, je kunt ze niet zomaar 

T-shape krijgen. Teams gezien die enorm productief zijn op deze manier. Miniwaterval in hun 

team, maar wel heel commitend in wat ze in hun sprintplanning opnemen, hoge delivery, dus niet 

direct erg.  

Waar ligt dat aan? Expertises dus ja, maar ook gewoonte. Ik ben immer van business 

analyse en daar ben ik goed in. Mensen zijn nog niet bereid/gewend, om buiten hun eigen 

expertise gebied dingen te gaan proberen. Men gaat gewoon Door op de voet die ze afgelopen 5 

jaar, bij wijze van spreke geleerd hebben. Vanuit de engineering leads en de Scrum masters, 

wordt wel steeds meer aangespoord/getriggerd om buiten hun eigen gebiedjes te gaan werken. 

(08:20) 

Heeft de change waar ze mee bezig zijn invloed op de manier van werken? Wat je 

binnen international nog wel eens ziet, verleden afspraken zijn gemaakt, over wat wanneer zou 

worden opgeleverd. Hele roadmaps bedacht, destijds nog in programma vorm. Nu werken we 

agile, maar is de omgeving nog steeds gewend in roadmaps. In die tijd x en die tijd later y, en 

daarna heb ik z. dat komt nog als heel rigide over. Weinig ruimte om in zoveel sprints die 

prioriteiten helemaal om te gooien. Mensen houden vast aan die roadmapachtige structuren. 

Waardoor ze nog meer Geneigd zijn om meer waterval methodes te ontwikkelen ipv agile. Dus 

eerst grote voor  analyses en dan pas maken . dus niet in kleine stukjes hakken. (10:10) 

Is dat niet juist de taak van de scrummaster? Nee, taak van PO of Grid owner. SC is wel 

degene die de challenge kan doen/impedement naar de PO. Prioriteitsdiscussie, anders is het 

gewoon een programma plan. Wij willen graag weten wat de kaders zijn waar we ons aan 

moeten houden. Want nu zijn we gewoon een programma plan aan het uitvoeren. 

Programma’s waar agile goed werkte? Jira team daar werkt het perfect, goed in sync met 

gebruikers, PO snapt het gebruikersveld heel goed, begrijpt  de uitdagingen van spelers heel goed. 

Bereidt om prioriteit te geven op basis van argumenten. 
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Hoe complex is die change? (van jira team). Niet zo heel complex. Weinig 

onafhankelijkheden niet zo complex. Weinig afhankelijkheden om waarde te creeeren met andere 

teams. Dus relatief beperkte complexiteit. Geen complex proces.  

(13:00)Ik uitleg gedaan van de vier categorieen complexiteit. Simpel, complicated, 

complex en chaos.  

(15:05) Hoe denk jij dat agile werkt binnen complexe zaken? Kan heel goed, trial and 

error achtige kenmerken. Laten we eerst maar eens kinderachtige dingetjes een beetje 

uitproberen. Agile werkt daar extreem goed in. Maar daar hangen wel een aantal 

randvoorwaarden aan vast. (Hij doet het spotify omgeving voorbeeld) Als je een makkelijke 

testomgeving hebt, houtje touwtje oplossing, gauw feedback vragen aan de klant. Als je dat kan 

doen, dan is het perfect voor agile. Agile werkt goed voor kleine experimentjes, feedback 

opvragen? Ja. Maar in dit IT landschap heel moeilijk, omdat je hier als team niet zo gauw zo’n 

testomgeving erbij kan pakken. Varianten van beta testing is lastig voor abn. Agile kan echt heel 

nutting zijn, maar in ons it landschap enorme beperking.  

(19:20) Kan agile dan wel met dat complexe organisatie/ it landschap? Kan wel. Het liefste 

wil je dat een team of een cluster van teams end to end gaat in een customer journey/ 

dienstenportfolio. Met zoveel afhankelijkheden kan een team nooit ansich end to end 

verantwoordelijk zijn voor die klantjourney. Altijd kanaal nodig, core banking systeem, risk tool. 

Stapeling van verschillende applicaties voordat er waarde voor de klant is. Dat maakt het lastig 

om agile echt tot  volle wasdom te laten komen in deze organisatie. Maar als je teams zoveel 

mogelijk autonomie geeft dan kun je die ketens kun je wel kleine stukjes waarde door de teams 

laten opleveren. We plukken niet de volledige vruchten, maar wel een heel groot deel. 

Binnen ABN AMRO Vooral gebruik gemaakt van SCRUM. Waarom die? Gekozen 

voor die methodiek voor de development teams. In andere areas waar agile wordt toegepast hoeft 

het niet altijd SCRUM te zijn. Andere manieren kan ook. Kanban o.i.d. Voor IT development is 

het wel de meest gangbare. Meest gangbare manier van organiseren. Meest herkenbaar voor 

mensen in de markt. Voor Vendors is dit ook herkenbaar en zij moeten wel kunnen aansluiten 

met onze ontwikkelprocessen. Voor software ontwikkeling is SCRUM wel de meest gangbare. 

Niet omdat het de norm is doen wij het zo, maar het Zorgt voor herkenbaarheid, voor vendors en 

engineers in onze teams. (22:30) 

Binnen Agile is het vooral in kleine stapjes vooruit. Is het ook mogelijk om radicaal te 

verbeteren ipv incrementeel? Dat is altijd een heet hangijzer, binnen agile. (23:00)  Mensen 

doen vooral incrementeel verbeterinkjes. Tweeken aan bestaande applicaties. Een groot belang 

hecht ik aan Hoe innovatief de business is. Uiteindelijk moet de business wel komen met die 

Radicale ideeën, die een bijdrage leveren aan een succesvolle strategie. Als wij als bank zeggen 

we hebben een aantal strategische thema’s …(24:00) wat voor radicale ideeen kunnen wij 

verzinnen om die doelgroep te ontginnen. Hoeft nog niet uitgewerkt, maar er moet wel een begin 

zijn, een visie waar het naartoe moet gaan. Vervolgens de teams die gewoon gaan bouwen. Ik 

kan niet van de teams zelf verwachten, dat zij echt baanbrekende grote veranderingen aan 

initeren. Dat zal toch vanuit de business moeten komen.  

Baanbrekende veranderingen kun je niet verwachten. Waarom niet? Omdat een team toch 

vooral kijkt naar wat er op de backlog staat. Sprintdoelen halen en refinements doen. Kan wel, 

maar dan moet je ze de ruimte geven. Bijv. een sprintvrije week. Teams ruimte geven om een 

gaaf idee uit te werken. Zolang je ze niet de ruimte geeft, continu maar die sprints volplannen en 

sprint doelen najagen. kun je het niet van de teams verwachten. Dus vanuit business 

georienteerde innovatie achtige structuren komen…wat ook kan is verschillende mensen bij 

elkaar zetten/ capaciteit vrij maken, bijvoorbeeld een blockchain enthousiast en een hypotheek 

kenner, samen met iemand die bepaalde rekeningmodellen kan programeren. en ga maar eens 

over een casus nadenken. Zo iemand kan je dan minder gebruiken voor je spirntjes, dus je moet 

er specifiek iemand voor vrij maken. 

(27:00)Is agile daar dan een goede vorm voor? Nou, voor de uiteindelijke uitwerking van 

niuewe ideeën wel, voor het bedenken van baanbrekende ideeen niet perse, nee. Maar juist het 

uitwerken ervan, het snel uitwerken van een MVP’tje, het toetsen ervan, toetsen bij stakeholder, 

daar is het ideal voor. Maar het generen van die ideeen is lastig.  

Hoe zijn jullie begonnen met deze change (agile fast forward)? Heeft hij slides voor. Je 

zag dat software development langzaamaan al scrum ging werken, initiatieven vanuit henzelf. Ze 

zagen deze initiatieven ontstaan, maar kwam niet tot volledige ontplooing vanwege de 

organisatiestructuur en andere secundaire processen. Dat was 1. En 2 het gebeurde op 

verschillende manieren, bijvoorbeeld excel als backlog management tool of jira. Andere 

belmmering, nog geen CICD achtige mogelijkheden. Niet echt agile, maar alleen het eerste 

stukje, programmeren enzo, maar de rest was dat niet. Dus wij konden of dat organisache 

gewoon laten gebeuren, of wij gaan dit big bang vanuit een groot programma uitrollen.  

Structuur veranderen, resources, budgettering proces, etc. wij geloven in deze beweging. 

Big bang strategie. Al onze business en it resources naar agile. Eerst gaan piloten en organisch 
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laten ontstaan. Gaan we links of gaan we rechts. Big bang, alle omringende elementen gaan we 

ook aanpassen. Zodat we maximaal de vruchten kunnen plukken 

Hoe hebben jullie dat aangepakt? Zitten hele zware HR processen aan vast. Hele 

bedrijfsprocessen zijn verdwenen, bestaan niet meer. Werk hield op te bestaan. Gebonden aan 

allerlei ingewikkelde HR processen over boventalligheid en andere zkane.. Wat is het minimale 

wat we nodig hebben om dit te kunnen doen? Mvp gedacht. Griddenken welke grids in welke 

businesslines vallen MVP. Ja. Minimaalste product wat al wel waarde opleverd. De coaching is 

een belangrijk verbeterproces van het hele agile werken. 

(36:00) Fast forward houdt op te bestaan. Waarom? Fast Forward is niet degene die de 

verandering wil. Het moet vanuit de lijn zelf worden gedragen. Op een gegeven moment houdt 

het gewoon op dat je vanuit een externe coachingseffort er in stopt, etc . De lijn moet het op een 

gegeven moment toch wel echt zelf overnmen.  

Hebben jullie dat het idee dat de basis ver genoeg gevorderd is om het los te kunnen 

laten? Einde van dit jaar moet 90% van de situatie is de business toch wel klaar. De business 

moet wel aandacht blijven houden voor deze manier van werken. Niet zich laten leiden door de 

waan van de dag, waardoor ze niet meer zelf een zelf reflectieve houding aannemen.   

Ik doe samenvatting om complexiteit samen te vatten. Mensen zijn gewoon begonnen 

met agile werken, he moeten we misschien toch wat meer mee, piloten, kijken of het werkt, 

het is wat helderder geworden wat we hiermee gaan doen, fast forward uitgewerkt, het is 

nu vrij helder we laten het los> ja over een half jaar ongeveer. Niet we laten los, maar de 

verdere ontwikkeling gaat door de lijn zelf worden opgepakt. We zorgen voor een handover naar 

de lijn om er verder eigenaarschap over te nemen. We zorgen ervoor dat er een handover is naar 

de lijn om er verder eigenaarschap van te nemen. Mensen moeten zelf het belang ergens van 

inzien. Het moet een onderdeel van dagelijks werken zijn., dat je elkaar scherp houdt op de 

agile/scrum manier van werken. Omdat anders belemmerende gedragspatronen weer terugkomen. 

39:00 

 

7.5.4. Matthijs Dee, FRAAI 

Matthijs Dee, IT engineering lead binnen IT Finance, IT finance. Verantwoordelijk voor 

Implementatie van Fraai programma finance and risk architecture allignement initative. Dat doe 

ik al in enige vorm de Afgelopen 4 jaar. Ik werk al 10 jaar bij ABN. Ooit begonnen bij Fortis, 

een traineeship gedaan, vooral veel architectuur. En uiteindelijk de staff ingerold als 

management consultant. En de afgelopen 4 jaar dus IT manager, binnen IT functions. Allerlei 

Ondersteunende functies van het bankbedrijf in zich heeft, met focus op financial accounting. 

En wat is jouw gedeelte binnen FRAAI? IT, dus  : fraai heeft als doel, om voor de 

complete finance en risk capability een nieuw IT landschap neer te zetten, met nieuwe processen. 

En daarin ben ik bijna 3 jaar verantwoordelijk voor IT om dat te doen. Dus de complete 

vervanging voor Finance en Risk.  

Als je in het kort zou moeten uitleggen wat Fraai is? De afgelopen 10 jaar nadat de hele 

crisis ABN AMRO uit elkaar heeft gerukt, wat er toen is gebeurd, er bleef een aantal entiteiten 

over in Nederland, bij abn amro allemaal gegroepeerd onder ABN AMRO NV. Wat ze toen 

hebben gedaan, we zijn gewoon een bank, dus we moeten rapporteren, verantwoording afleggen 

voor het zijn van een bank, tig wetten val je onder. Zo snel mogelijk voldoen aan de wet- en 

regelgeving. Maar de reden waarom ABN AMRO uit elkaar viel was de kredietcrisis. Dat was 1 

vd probelemen 10 jaar geleden. 

Nou en wat doe die regelgeving, die gaat telkens op steeds lager niveau detail vragen. Dus 

de afgelopen 10 jaar zie je een soort van toename in requirements waar de bank aan moet 

voldoen, of over moet rapporteren. Maar omdat wij dat heel snel hap snap houtje touwtje zijn 

gaan realiseren, zijn we dat gaan uitbreiden. Dat deed finance, risk en plus al hun subfuncties op 

hun eigen eilandje. En die requirements werden telkens meer. Dus iedereen ging zoeken waar ze 

de data vandaan konden halen. En dan kom je op een gegeven moment op een moment aan, dat 

is best wel lang terug in de tijd 5 jaar terug. Als deze trend zo doorgaat en komt er een moment 

dat we uit deze finance koker iets rapporteren, met alle onderliggende data en risk hetzelfde doet. 

Dat die regelgeving de data naast elkaar legt en zegt. He jullie gebruiken hier de data voor A en 

hier voor B, maar er komt iets anders uit. Dus toen zijn ze het FRAAI trjaect gestart. Dus eerst 

heel lang gaan blueprinten, dus gaan kijken wat betekent dat nou. belangrijkste driver ervoor was 

de silo’s weghalen. Dus laat ze alsjeblieft werken als 1 functie voor de bank met goede rollen, 

verantwoordelijkheden, eenduidige processen en goede IT. Heel lang over geouwehoerd, echt 

heel lang.  

Aantal jaar geleden geprobeerd om die centrale databak die nodig was zelf te gaan bouwen. 

Op basis van allerlei gekochte standaardaarden, nou dat was gedoemd te falen. Dat was ongeveer 

ook het moment dat ik instapte. Dus mijn eerste taak was eigenlijk om de stekker uit dat traject te 
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trekken. Ze waren voor een groot deel aan het ouwehoeren enpowerpoints maken. 

Orientatiefase? Nee echt ouwehoeren. Blueprint en visie was gedocumenteerd, en ahcteraf best 

wel goed dat we dat gedaan hebben en daarna begint dan hoe gaan we dit implementeren. En it 

was heel erg van standaarden, dus we begonnen vanuit daar heel erg standaarden te drukken. Je 

hebt namelijk een heel groot programma die je kan misbruiiken om mprogramma s te maken 

binnen d ebank. En dat probeerden we allemaal daar naar binnen te fietsen. Dat hebben we 

stopgezet en daarna gauw overgestapt op software kopen. Dus niet meer zelf bouwen, maar in de 

markt kijken wat hebben we nodig. Nu zijn we bezig met implementeren. Nu hebben we een 

contract met 2 software leveranciers, SAS en wolters kluwer, gezamenlijk gaan, voorstel gedaan 

voor ons, die we gekocht hebben., om het hele IT landschap van Finance en Risk te vervangen, ja 

dat is FRAAI.  

Dus eigenlijk na de crisis waren er enorm veel req waar voldoen aan moest worden 

betreffende detailleering van informatie, binnen finance en risk. Dus veel afdelingen ging 

daar op hun eigen manier mee aan de slag. Veel overlap, maar anders in uitvoering. Te maken 

met datakwaliteit. Trigger om FRAAI op te starten, een strategisch traject. Begonnen, nog in 

de brainstormfase, duidelijk dat er iets moet gebeuren, wat we precies gaan doen nog niet 

helemaal helder. 

Zijn ze toen eigenlijk ook al begonnen met dingen doen, of alleen maar wat gaan we doen.  

Het was een strategisch traject, dus begonnen met die blueprint, de missie en vissie 

vastleggen op hoog niveau, dat heet vaak een blueprint. Het woord zegt het al, je wil een gebouw 

bouwen, je bouwt nog niet, maar je maakt een soort design van hoe ziet dat gebouw er dan uit. 

Een blueprint ligt niet vast, maar meer zoals hoe denken wij dat het resultaat gaat zijn, toch? 
Ja het is meer een kader die oplossing moet…een werkbaar doc? Nou Op een gegeven moment 

is die wel gefinaliseerd, en het afgelopen jaar is die , omdat er veel wisselingen van de wacht 

waren, vooral in de top van de bank telkens weer gevalideerd.  Ook veranderd? Nee alleen 

gevalideerd, is dit nog steeds wat we willen. De kaders bleven staan, maar operationeel werk 

veranderde wel.  

Wanneer was die finalisering, dat je kunt zeggen sinds toen is er niks meer veranderd aan 

de kaders, de visie is toen eigenlijk hetzelfde gebleven?  Toch wel 4 jaar geleden. Er is nog wel 

een laag gedetailleerd daaronder en die is drie jaar geleden afgerond. Met Welke processen er 

nog steeds in moeten zitten, zoals het financial accounting proces. Deze processen enzo moeten 

er allemaal wel inzitten. Maar nog steeds zeg maar wel hoog niveau.  

Was er vantevoren/bij de start bekend wat het resultaat moest worden? Nee. Wat 

relatief snel is gebeurd zijn er kaders geschetst, de richtlijnen. Silo’s weg. Het was ook wel 

Redelijk duidelijk, dat bepaalde dingen op 1 niveau moeten worden bepaald,  dus als je zegt 

finance en risk samen betekent dat ook dat ze dezelfde taal gaan spreken en welke processen dan 

waarbij horen. Als je het samen doet betekend dat ook dat je doublures uit de organisatie 

weghaald. Allemala van dit soort principes zijn toen afgesproken, redelijk snel. Niks gezegd over 

de implementatie, behalve dat het meer eenduidig moest worden. Echt alleen kaders gesteld.  

Was er vantevoren bekend wat de toegevoegde waarde van het programma zou zijn? 

Ja, dat lag hem in die noodzaak, die heel moeilijk hard te maken was, soort van angst dat het op 

een gegeven moment niet meer mogelijk was om blijven te voldoen aan de wet en reglgeving. 

Hele duidelijke noodzaak, want wachten en tegen een muur aanlopen kan niet, want dan verlies 

je je banklicentie en ben je failliet.  

16:30: Ik ga de kenmerken van de context soorten langs. En bij nr 1-3, zegt hij allemaal 

wel. Het was iig geen chaos. Er zijn wel ook pilotjes geweest.  

Er was geen use case, geen regelgeving waar we op dat moment niet meer aan konden 

voldoen, op de dag van vandaag zijn we nog steeds veilig. Nog steeds verder aan het bouwen aan 

het oude landschap ook. Er was nog helemaal niks bekend over we moeten nu starten. We waren 

Ver op tijd met het bedenken van de noodzaak. Deel van het programma is gestart met wat 

moeten we nu doen om te starten, met blueprint, dus iedereen gaat bakkeleien met wat nu. Aantal 

dingen afgesproken, echt dingen gaan Implementeren met die eenduidige taal. Na die blueprint 

zijn ze daar gauw mee gestart. Maar over de feitelijke immplementatie, Wat dat dan precies 

betekent was er een gevecht tussen IT en Business over de IT strategie en de FRAAI strategie, 

wat een finance en risk strategie is eigenlijk. IT zegt als jullie dit willen dan kunnen we dat in 

deze standaarden implementeren. Heel lang gesteggeld geweest en toen hebben we idd volgens 

mij na pak een beet een jaar lang, een POC gestart op basis van die standaarden en dat 

informatiemodel wat gestart was een database konden bouwen waar die taal dan technisch in 

gecaptured werd. Dat werd verkocht als een POC, dat we dat konden. En na een jaar hebben we 

gezegd dat we daar dus toch niks mee konden. Een POC is een pilot. Bijna alles gedaan tot 

ergernis. Nergens zat een hoge druk op, dat het geleverd moest worden. Er hoefde niet adhoc 

gereageerd te worden. Visie en noodzaak was helder, maar precies hoe niet, er was tijd om 

dingen uit te testen. Niet adhoc reageren. Idd.  
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Is er gebruik gemaakt van experts op dit gebied of waren er binnen de bank mensen die 

hier veel vanaf wisten? Ik weet niet precies wie er bij de blueprint betrokken waren. 

Informatiemodel hebben we met Deloitte gedaan, die natuurlijk een groot specialisme hebben op 

het gebied van Finance Accountance en Consultancy.  Blueprint is hem niet duidelijk, wel 

werkgroepen van interne medewerkers waren er bij betrokken, interne strategen die dat hebben 

vastgelegd. . Blueprint binnen 6 maanden op papier. In latere stadia gevraagd aan externe 

partijen om ons te ondersteunen. 22:01 

Zijn er in het hele traject bumps voorgekomen, fouten/problemen, dat je zegt, zo’n 

POC dat was dus niks maar..? Het was een stuk politiek (POC) dus het onderkennen dat er 

silo’s zijn..Mensen zitten niet 123 op dezelfde lijn, zowel  Finance en risk. Ieder heeft zijn eigen 

doelstelling, ieder wil zijn zaken erin stoppen. Ieder probeert zich vast te grijpen aan een grote 

beweging om dat er in te proppen. In dit geval was dat dus  IT tegen Business lines. Die dus 

gewoon elkaar de tent uitvochten, heel veel argwaan, nog invented here gedrag. Als IT A zegt 

willen wij B. zonder daar een waarde aan te hangen. Dat zag je heel veel gebeuren in die fases. 

Wat is deze tegenstrijdigheid binnen IT en Business? De strategie van Finance en Risk, 

dus IT en FRAAI (business) waren niet op elkaar afgestemd. De doelstellingen die ze wilden 

nastreven zijn tegenstrijdg.  

Hoe kunnen deze doelstellingen tegenstrijdig zijn, want je werkt toch samen toe naar 

hetzelfde doel? 

Nee want waar we achterkwamen is dat Wat IT wilde bereiken is standaardisatie op 

dataniveau. Business wilde een specifiek iets voor Finance en Risk. Terwijl IT het bankbreed 

wilde doen. Dus het lijkt dat het een onderdeel is van het ander, maar waar je dan achterkomt is 

dat het een niche is. Want finance en risk gebruiken data van de bank voor een krediet, op een 

hele andere manier zoals een baas van kredieten er naar zou kijken. Wat it ppoogde te doen was 

bednkeen van silver bullet voor data van de bank. Waarbij je in de praktijk ziet dat het een mis 

allignement was. 26:00 

Had dat anders gekund, dat IT zijn had had verspeeld?  

IBM, IFWmodel(datamodel): compleet datamodel op allerlei lagen van een bank. Dan koop 

je dat zet je dat neer en dan denk je zijn we klaar. Dat was een beetje de arrogantie van IT. Maar 

wat gebeurt er die Pilots zijn ze gaan doen. En dan loop je dus tegen het  Neerzetten van grenzen 

waar het ophoudt et toetsen van het nut. Dus die data modelleeurs, de kregen een bolletje wol 

zijn begonnen met wet-en regelgeving, vastgepakt de wol en zijn gaan trekken, trekken en 

trekken en hebben nooit gekeken welk deel finance en risk eigenlijk nodig hebben. Dus ze waren 

ver buiten de afkadering. Daar ben ik ingestapt . zoveel attributen en die zijn dan klaar. En dat 

allemaal agile. 

Werkten ze vanaf het begin af aan al agile? 

Die POC is Agile uitgevoerd. En dan kwamen we weer kijken, maar het Aantal attributen 

wat opgeleverd zou worden, is weer veranderd, aantal files is ook weer veranderd. Hoe kan dat? 

Hoe toetsen jullie? Maar alles is connected en IT kon geen genoegen nemen met alleen dat doen, 

ze gingen aan alle twintig dingen trekken en wilden overal aan voldoen. Dus dan is op een 

gegeven moment alles mooi door gemoduleerd, maar finance en risk heeft nog steeds niet 

datgene waar ze iets mee kunnen. 30:00  

Hoe kan die agile daar zijn misgegaan? Een deel ligt aan die Arrogantie van het IT team. 

De specialistern in zo’n team die dat moddeleren, pas genoegen nemen als alles klaar is. Die 

arrogantie niet konden parkeren. Ze hebben zelf geen streep getrokken, dat speelt mee. Het 

tweede Je bouwt een soort ecosysteempje . we hadden een team dat bezig was met dat 

informatiemodel, met delotte, die waren dus alleen bezig met op business niveau nadenken over 

hun taal en wat er dan gebeurde. Maar dan krijg je op een gegeven moment een feedbackloop. 

Maar wat er op gegeven moment gebeurde Meerdere scrumteams die van elkaar afhankelijk 

waren, maar ook in een feedbackloop kwamen met elkaar. Creeert een Werksituatie waarbij team 

elkaar werk geven.  

Komt doordat allemaal mensen met  Hoge mate van specialisten in een bepaald front. 

Specialisten zijn A eigenwijs en B heel perfectionistisch. En er heeste een  Cultuur van: het is pas 

af, als het af was. Er was geen Product Owner…het was allemaal nog een beetje in het oude 

project gegoten. projectteams die in sprint werken. Aansturing Niet op basis van waarde, maar op 

basis van planning die gehaald moest worden. Is dat dan wel Agile? Als je het aan hen vraagt 

wel. Mijns betreft Nee, het enige wat ze deden was cyclus werken, binnen twee weken. Zij deden 

Belofte deden van x aantal floorput kunnen halen, dus productiviteit, maar Geen blik op wat 

waarde toevoegde. En geen blik op improvement (Geen refinement). Oude werken in 

agile/scrum jasje. Ja, in silo’s ja. Geen multidisciplinaire teams gemaakt, dus it teams met it 

werk opgezdeld en business teams met business werk.   

Zou je iets meer kunnen uitleggen wat die Silo’s is? Functies van de bank. Finance is een 

aparte silo, helemaal los, heeft zijn eigen it, processen en verantwoordelikheiden naar de 

buitenwereld toe m.b.t. financiele verantwoording vd bank. Idem als Risk. Zijn aparte eilanden 
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en dat moest samen, want er kwam steeds meer overlap. En wat FRAAI heel mooi heeft 

blootgesteld is dat IT was eigenlijk ook een eigen silo, met eigen strategie en stip op de horizon.  

Dus volgens hen is er Agile gewerkt en volgens jou niet echt, Had dit project Agile 

gekund, met refinement, multidisciplinaireteams, kortcyclus werken?  In het stadium met 

alleen die blueprint? Nee. Want de eerste stap is niet helder.Ze zijn In gaan zetten op centrale 

databak. Als je iets gaat bouwen of kopen, doe het met een doel om pijn weg te halen. Als je dat 

doet zonder dat je pijn voelt, dan wordt het een heel lastig verhaal om erdoor te drukken. Er was 

geen noodzaak voor die databak. De achterliggende gedachte achter FRAAI was, als we nu de 

stekker uit het project trekken dan houdt ABN AMRO niet opeens op met bestaan, maar over 5 

jaar wellicht wel. Fraai was echt lange termijn? Ja, wat meestal een strategie wel is. Als we dit 

gaan doen dan doet we dan in eerste instantie om dit op te lsosen of om dit op te lossen. It heeft 

een standaardisatie drive.  

IT, doen zij vooral Incrementeel of radicaal verbeteren? We hebben allebei aangetoond 

gedaan. IT was de driver achter de Agile transformatie ,  IT is nu de drijfveer achter  een 

beweging voor naar public cloud, devOps, paar dingen waar we incrementeel verbetering. IT was 

ook verantwoordelijk voor de  Bigbang technische  integratie van abn amro en fortis. Dat was 

een revolutionaire stap, want dat kon niet incrementeel. dat moest gewoon af binnen een 

bepaalde datum.  

Tip: Als je iets samenvoegt, maak er geen schoonheidswedstrijd van. Die technische 

integratie: chaoscase (jan rabat vragen), implementatie had wel agile mindset, want ze gingen 

wel kleine oplossingkjes verzingen. Rigide manier van aansturen: periodiek, alle 

verantwoordelijken bij elkaar, eenzijdige demo, neuzen weer zelfde kant op, maar niet in 

samenspraak….zeker geen refinement. Eerst draaien, dan verfraaien.   hele stuk minder 

relevant. Hoort niet bij deze case, maar indirect over een andere case. (38:00 – 47:30) 

Iedereen wist wat er speelde. Dat is wat fraai gemist heeft, wij hebben 100.000 principes 

met elkaar afgesproken, we weten wat die punt ergens in de toekomst is. Maar hier in de 

wandelgangen weet niemand wat dat betekent. Noodzaak is er wel maar minde rhelder? Ja 

precies. Als je kijkt naar die organisasche , dat incrementele groei. Wat je daar ziet is dat heel 

vaak in het klein voor die teams die daar mee bezig zijn is er echt een noodzaak. De noodzaak 

moet er zijn om succesvol te zijn, of het nou gaat om incrementeel of om revolutionair.  (41:00 - 

43:45) 
(47:35) Fraai is geen projectmanagement? Het is een aantal keer gepoogd. Begonnen met 

een  Blueprint wel, toen programma van gemaakt. Dat hele programma is toen weer opgedoekt. 

Nieuw programma gemaakt, programma structuur opgezet, programma governance, dat laatste 

hebben we ook de nek om gedraaid. Die krijgt die verantwoordelijkheid, etc. grootschalig twee 

keer geprobeerd. Rond de tijd dat we de  stekker eruit trokken. Toen nog een tijdje Downsizede 

programma structuur doorgezet. Nu proberen het echt om in de agile organisatie van de bank te 

doen. Mensen zitten in de grids. Als er projectmanager/leider wordt binnengehaald, omdat ze 

denken dat dat nodig is, dat hij binnen een maand denkt, wat doe ik hier. Echt de organisatie zelf 

gebruiken om dingen te implementeren.  

Hoe is Agile gebruikt in dit project? 

Ze worden nu geforceerd om in agile te werken binnen de bank. Je merkt dat de 

Businesslines dit lastig vinden om te begrijpen wat het is, want er is geen programma manager 

meer, nu is hun eigen organisatie verantwoordelijk met  zelfgeorganiserende teams. Iedereen 

moet een deel vd pizza opeeten om et allemaal werkbaar te krijgen. Kan me voorstellen dat het 

lastig is om daar grip op te krijgen. Controle is zoek. Voor it is dit anders? Omdat it al in de 

grids zit is dat makkelijker, dat organiseert zichzelf wel.  

Niet zelf oplossen, maar pakketten implementeren. Die pakketten waren niet al gelijk te 

implementeren om de finance risk integratie te implementerne, daar was meer (pakketten voor 

nodig) om die integratie af te dwingen. Richting bepaald, in software die past. Die pakketten zijn 

ze nu aan het implementeren, daar moeten werkwijze op aangepast worden. Dat kan 

incrementeel (werkwijze aanpassen), dat wordt rapport voor rapport gedaan, entiteit voor entiteit, 

en daarmee bouw je de hele tijd die capabiliteit uit, als een soort olievlek, die door finance en 

risk heen zou gaan.  Incrementeel verbeteren, lastig voor mensen te begrijpen. Raad van bestuur 

wil helemaal niet horen dat rapportje 1-3 af is, die wil horen dat de hele regulatory report van de 

bank af is. Die kijken niet naar dat microniveau om dat klaar te hebben. Die steken ergens zoveel 

miljoenen in, die willen gewoon weten wanneer iets klaar is. Niet wanneer er een klein dingetje 

klaar is. Daar zien we nog steeds wel een soort van afstand. (56:50) 

Was er vtv helder wat de impact/grootte van dit programma zou zijn?  Is gegroeid over 

tijd, was niet de intentie. Finance en risk staat aan het eind vd keten. Wij rapporteren over het 

bankbedrijf, dus het vat risico technisch het hele bankbedrijf samen. Wij absorberen alle data van 

de bank en gooien dit in rapporten dat naar buiten. Je legt veel dataproblemen bloot en 

ownershipprobelemn bloot. Wie is er nou verantwoordleijk voor wat. In de hele keten, dus niet 

alleen finance en risk. Je creeert een silo van finance en risk tegen de bank en in die silo kan je 
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prima zelf zeggen ik wil dit en ik wil dat. Dan ga je uit die silo en dan ga je dat opeens 

communiceren.  En dan zeggen al die business lines ja wtf moet ik opeens data aanleveren, ik 

lever al data aan voor finance en risk. Ja die data is niet goed, ja wie zegt dat dan? Hier hebben 

jullie nooit over geklaagd.  

Dit is de allereerste keer ook die integratie en seperatie programma’s. allereerste keer dat ik 

een governance heb gezien, die de hele keten pakt.  Dus er is nog steeds wel een gremium, een 

oude board, waar op afroep mensen bij elkaar worden geroepen, die van de voorkant van de bank 

tot de achterkant van de bank om  problemen te kunnen oplossen als dit soort problemen zich 

voordoen. (59:00) 

Rollen en verantwoordelijkheden verhaal. Iemand die owner is van die data. Ook wel de 

verantwoordelijkheid geven om te kunnen zeggen wat je wil.  

Mijn samenvatting van het “we zetten iedereen op blond verhaal”. Dus er waren 

requirements die nog niet in de data zaten , dus laten we het dan maar hoogoven pakken 

om te voldoen aan de requirements. Maar het moet wel opgelost worden, zodat de 

daadwerkelijke data er ook echt is. (akkoord op de samenvatting)  

Wat dit in een multifunctioneel beter geweest? nee.   Als iets al een keer iets heeft 

opgelost als het heeft gewerkt, waarom dan nog verder verbeteren, waarom dan nog verder 

investeren in een andere oplsosing? Het werkt toch, de MVP is klaar. Dat maakt het een beetje 

lastig.  

Mijn samenvatting: vtv niet helemaal helder hoe groot dit zou worden. De visie was wel 

duidelijk en de kaders waren helder.  Hoe het precies ging gebeuren niet. Maar uiteindelijk was 

er zoveel van de bank betrokken om precies te zien wat de impact daar nu van was. Toen is 

projectmanagement losgelaten en is het meer een bankprobleem geworden. Nu is het in kaders, 

bezig in implementatie, alles is gevalideerd en dat pogen ze in agile manier te doen.  

 

7.5.5. Maurits Kuhne, DevOps 

Maurits Kuhne, IT Wizard bij het coe agile ABN AMRO. Sinds augustus 2017 

vernatwoordelijk voor de opstart van DeVops way of work. 6 jaar werkzaam binnen ABN . 32 

jaar. 

Hoe ver vind jij dat ABN AMRO is met de Agile implementatie? Die kan je dan op 

verschillende fronten zien. Qua structuur , dus hierarschische structuur, hebben we al een goede 

slag geslagen hebben. Door de Business en de IT bij elkaar te brengen. Dus dat is met name IT 

development/IT Solutions die bij business gevoegd, met de nieuwe gridstructuren. We missen 

daar nog wel andere partijen zoals IT services en ciso en callum, hoe die gaan aansluiten bij de 

grids. Dus dat moet nog wel goed gaan gebeuren, goed gaan werken. Ik denk dat de basic Agile 

wow nu bij iedereen wel bekend is. Maar dat het nog niet overal perfect van nature gaat. Dat er 

nog veel teams zijn die hulp nodig hebben. 

Kom je tegen dat mensen wel Agile willen werken, maar toch terugvallen in oude 

methode? Ja, wat je nou heel concreet ziet is dat je sommige teams hebt die dan wel sprints, 

backlogs hebben en retrospectives hebben, maar dan eigenlijk een sprint plannen om te 

developen/ testen en releasen. Dan heb je dus eigenlijk je waterval/prince2 omgezet in drie 

sprints en dan is dat eigenlijk hetzelfde als vroeger, maar duurt het zelfs drie x zo lang. En 

waarom gebeurt dat zo? Veel teams hebben nog moeite om het werk wat ze vroeger deden klein 

genoeg te maken om binnen 1 sprint af te ronden. En daarom zullen ze het vaker uitspreiden over  

3 sprints en dat uiteindelijk een wat grotere release na 6 tot 8 weken.  

Is dat iets wat je ziet, of gebeurt er ook iets mee? Dat is heel erg afhankelijk per situatie, per 

onderdeel bij IT. Bij functions (report en finance teams zitten daar) zie je dat veel terug. Daar zie 

je ook geen drive vanuit de teams zelf om dat echt aan te pakken. Als je Meer richting digital 

hoek (wat channels was, small distribution,digital banking) daar is de agile wow wel wat meer 

volgens de letter ingevoerd, echt elke twee weken een demo, echt dingen opleveren, maar ze 

kunnen het nog steeds niet zelf in productie zetten. Daar ben ik dan met devops mee bezig zeg 

maar. Dat teams het ook echt na twee weken zelf in productie kunnen zetten.   

En wat is precies jouw bedoeling daarin? Nou wat je nu ziet met Agile is dat we van lange 

releases met prince2 naar Elke twee weken iets opleveren gaan, dus SCRUM. Maar met datgene 

wat opgeleverd Staat  staan we nog steeds op de test omgeving. En het is nog niet beschikbaar 

voor de klant. En om dat beschikbaar te maken voor de klant komen daar na die sprint ongeveer 

nog 4-6 weken bij. Aan processen, handmatig werk, goedkeuringen, om dat echt voor de klant 

beschikbaar te maken. En met devops willen we dat zo inkorten, zo automatiseren dat een team 

direct vanuit een sprint, of meerdere keren per dag zelfs, wanneer ze willen een verandering naar 

de klant kunnen pushen. Testcapability zit erin, het monitoren, wanneer er incidenten zijn. Wat je 

heel duidelijk ziet, dat bij een SCRUM team kunnen ze het na twee weken nog over de muur 

gooien die het dan in 4-6 weken naar productie brengt, echt nog die handover. Als het dan na 6 
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weken iets misgaat bij productie, is het lastig om het dan bij de developer weer terug op de 

backlog te krijgen, want die is dan al weer met drie andere dingen bezig. Terwijl dat als jij als 

team, als developer, nu iets maakt en dat komt morgen in productie en er gaat iets mis bij de 

klant, dan is die feedbackloop heel kort.  Met de huidige SCRUM wow met nog losse operations 

moet je grote handover docs schrijven, runboeks schrijven, grote docs bijhouden, terwijl als je al 

als team verantwoordleijkbent zorg je gewoon dt de informatie nog in je hoofd of in je team zit. 

Met een korte feedbackloop heb je daar gisteren of eergisteren nog aan gwerkt, dus het is niet zo 

dat je het vergeten bent. Echt zorgen dat je dingen efficienter maakt.  

Terug naar wat je daarstraks zei over de oude methode, water/SCRUMval, gebeurt dat 

heel veel, heb je daar andere voorbeelden van?  

Ik kan niet voor alle 400 teams spreken, maar ik ben het bij de 50 teams waar ik ben 

geweest zeker bij 5 teams gezien. Laat het vanuit mijn ervaring in elk geval 10% zijn.  Hoe komt 

dat denk je? Niet genoeg aandacht bij de initiële agile transitie. Dus teams wel door een wasstraat 

scrum wow gegaan, Cursus geven. Maar daarna niet lang genoeg begeleid in hoe de dingen 

kleiner te maken, of een team echt te coachen in wat ze nu neergezet hebben. Eerder 

onwetendheid is, dan echt intentie van het team om het zo te doen.   

ABN AMRO heeft daar blockcoaches voor en ook gridcoaches 

Blockcoaches coachen op teamniveaus. Teams geven zelf aan of ze dat nodig heben 

(hmhm) . Ja en wat wij zien bij devops is een mature agile wow, goed onder de knie hebben van 

scrum is een eind criteria . en wij zien best wel vaak dat teams agile nog niet voor elkaar hebben.  

Hoe zie je dat? Door hoe ze sprints gepland hebben. Of de manier waarop ze . ja wij kijken 

naar meer dingen dan alleen scrum. Je kunt bijvoorbeeld wel de rollen en backlog etc gebruiken, 

maar er zijn ook Teams die bijvoorbeeld nog geen Jira gebruiken (standaard tool voor 

tracebility) , dat is best wel raar. Dus we zien echt wel teams die de basis nog niet op orde 

hebben. en daar kunnen blockcoaches bij helpen. De blockcoaches zijn een kwaliteitsslag na de 

eerste basis na de wasstraat, dus echt weer een stuk extra aandacht.   

En wanneer mensen in hun project terugvallen in oude methodes, ook al zijn ze verkapt is 

dat  team gerelateerd of casus gerelateerd? Kan allebei. Het is heel erg context afhankelijk.  

Kan vanuit de business, oftewel de afnemers van die teams prima vinden om een keer per 

kwartaal iets opgeleverd te krijgen en daarom misschien handiger voor die teams is om hun 

sprints zo in te delen dat ze daar precies op uitkomen per kwartaal. 11:46 

Kan vanuit het team komen, wat gewoon vroeger zo gewerkt heeft. Dat heeft omgezet naar 

SCRUM wow en dat wel prima vindt. Management (run of change). Test sprint, live zetten. Kan 

vanuit alle perspectieven of stakeholder groepen zou er een reden aangedragen kunnen worden, 

waarom een team nog zo werkt.. Is dat erg? Zolang daar niemand last van heeft, is het niet erg. 

SCRUM is een methode, agile is een mindset. Je moet het toepassen waar het waarde toevoegd. 

Je hebt het al snel over value. Als dat kan met Prince2, be my guest. Het is nu als richting 

bepaald, het Agile wow, het is goed dat iedereen die basis training krijgt, de Agile mindset. Of 

mensen nou werken met SCRUM, Kanban of Prince2, als het maar werkt en de klant er blij mee 

is, als het maar niet super inefficient is. 

Nou ik moet wel zeggen. Een paar jaar geleden heb ik ook een initatief begeleidt om teams 

te helpen. Om van 6-8 weken naar binnen een sprint  op te leveren. Was een team wat dat 

toevallig ook deed, development test, deploy, het enige wat die nodig hadden was gewoon een 

beetje hulp. Uberhaupt een visie van iemand die zei van he dit kan ook in twee weken. En dat 

team was er uiteindelijk ook heel blij mee. Alleen maar een duwtje nodig om er mee te gaan 

werken. Scheelt wel 4 weken in doorlooptijd. De hoe heel erg vrij laten. We mogen als 

organisatie wel challengen of dat niet sneller en beter kan. (15:30) 

Zou er ook nog een verschil kunnen zitten in de complexiteit van een programma? 
Frontend programma’s die wil je het vaakst kunnen veranderen, zoals websites. Teams die daar 

mee werken, die lenen zich erg voor agile. Als je van mainframe omgeving naar cloud based, dus 

architectuur van je applicatie echt gaat veranderen, dat kost tijd. Dat kan alsnog wel met scrum 

wow, je kunt alsnog per 2 weken ergens naartoe werken, maar je kunt niet binnen twee weken 

compleet klaar programma opleveren.  

Wat ik je nu hoor zeggen, heeft vooral te maken met veranderingen. Dit zegt mij niet 

perse iets over complexiteit. Waarom duurt iets langer? 

Omdat het complex is moet je veel dieper in de applicatie graven, meer onderzoek doen, 

naar hoe ga je het veranderen. En dant kost tijd. Maar je weet vtv niet precies wat je moet doen. 

In die Onderzoek, planning en migratie fase, dat moet gedegen doen en dat kost tijd. Maar het is 

niet simpel. Als je twee weken doorwerkt of de helft kan halveren, of dubbele uren draait dat het 

dan korter duurt, want het is wel echt moeilijk materie, het is geen productie.  

Zijn het echt programma’s waar jeook echt wat moet uit proberen? 

Experiment of test fase heb je altijd. Windows 10 migratie is relatief simpel. Binnen een 

organisatie als deze, moet je toch altijd zaken testen. Het wordt complex door de grote van deze 
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organisatie. Binnen 10 pc’s iets aanpassen, kan bij wijze binnen een nacht. Binnen deze 

organisatie zijn er te hoge risico’s voor snelle aanpassing. (20:30)  

Factoren van complexiteit? Structuur, omvang, grootte, manier waarop we georganiseerd 

zijn. Silo’s. historie van IT, hoe IT zich binnen deze organisatie ontwikkeld heeft. Fortis, 

overheid, ABN AMRO. Veel systeemdynmiek, soort van constante verandering gaande. Zaken 

vanuit het verleden die draaien.  

Het is eigenlijk contextgeraleteerd of iets complex iets of niet. Dus elke verandering die 

niet frontend is, is al gauw meer dan simpel te noemen? eigenlijk kun je alles complex 

noemen waar je Waar je als team afhankelijkheden hebt met een ander team, dus wijzigen 

afstemmen met ander team. Dan wordt het al snel complex.  

Wat maakt het dan perse moeilijker dat het over meerdere teams gaat? 

Communnicatie, locatie, dat maakt het moeilijker tussen teams. Dat teams inzicht hebben in 

Wie maken nog meer gebruik van applicatie, wie raak ik, het inzicht van waar ben ik onderdeel 

van. Denk dat dat vaak nog niet bekend is bij teams.  

Maken teams het zich soms moeilijker dan het is, door te denken et is lastig het lukt 

niet, laten we het zo en zo doen…? Ik denk dat we vanuit de organisatie ook wel vaak 

communniceren dat iets complex is. Op kleinere schaal tonen we nu aan, als je iets wil, kun je 

gewoon iets organiseren. Veel vrijheid binnen dit bedrijf om gewoon te doen en regelen en 

organiseren. We kunnen veel veranderen, maar zit nog niet overal in de ambitie.  

Wanneer we een verandering complex zouden noemen als in resultaat is niet helder en 

we weten ook nog niet precies hoe we aan de slag moeten is daar dan een goede methode 

voor? Vanuit de theorie, ja. Met DevOps, we wisten wel ongeveer wat we wilden bereiken, maar 

nog niet hoe en hoe het precieze resultaat eruit zou komen te zien.  We zijn niet dag 1 gestart met 

sprintplanning, backlog, sm, etc.  We zijn gewoon begonnen. We zijn alle ¾ wel geschoold in 

Agile, maar in zo’n klein team en je bent je weg nog aan het vinden. En zo’n sprint, backlog 

moet je dan vooral helpen om je weg te vinden. Toen had dat nog niet direct meerwaarde voor 

ons. Maar op dit moment worden we groter, dat er meeerdere dingen gaan lopen. En nu hebben 

we zelf kanban bord aangemaakt, backlog, geprioriteerd, saga’s. nu zien we er toegevoegde 

waarde van in.   

Hoe deden jullie dat in het begin dan? On the fly, met email, billaterale gesprekken. meer 

doen, minder plannen, bijhouden, gewoon doen. En nu merk je dat je gewoon als programma 

zijnde ook meer overzicht wilt hebben. Wat loopt er en wat is de prioriteit, daar hebben we ook 

meer capaciteit voor nodig In het begin was er nog genoeg capaciteit, om overal wat dingen uit te 

zetten. Just go.  

Dat is geen agile, geen waterval, gewoon doen? Ja klopt, gewoon doen. Just go. (30:36) 

(cynefin erbij gepakt) chaos: nee die klopt niet helemaal, er was zeker wel een cause & 

effect.  Cahos is in mij optiek, wanneer je het uberhaupt niet meer in controle hebt. De acties 

die waren heel erg korte termijn, maar wel heel erg toewerkend naar die doelen die we ons 

hadden toegeschreven. De visie was heel duidelijk. We geloofden dat elke actie die we deden 

bijdraagde aan dat doel. Ik zou het geen chaos noemen, maar ik denk dat het heel erg agile is. Je 

doet een actie en je krijgt daar direct feedback op. Dus het is niet eens dat je elke 2 weken iets 

hebt, maar elke dag. Hoort dat bij retrosprect? Ja, en inspect en adapt, wat werkt en wat werkt 

niet, zeker. Gewoon een kickof, we gingen gewoon zitten en praten en gaandeweg, kwamen we 

erachter dat we daar toch processtappen van konden maken. het ontwikkeld zich toch natuurlijk 

en empririsch. Uiteindelijk was het product bijvoorbeeld het opleveren van zo’n playbook. Dat 

hadden we vantevoren nooit bedacht. We wilden dat teams zelf aan de slag zouden gaan, dus we 

wilden wel een playbook hebben, maar hoe dat eruit zou gaan zien, daar hebben we in het begin 

nooit over nagedacht. We hadden zo’n boek wel als doel. Met de ervaring van afgelopen half jaar 

hebben wij dit boek kunnen vullen. (35:00) …casetechnische informatie …. DevOps staat er 

boven. Hollistisch, niet perse run of change. Geen voorvechter van afdeling of silo.  

Wat zijn de methodes in de toolkit die werken, scrum, kanban prince2. Of mix tijdens 

verschillende fases tijdens een verandering. Het gedachtegoed kun je overal toepassen. Scrum is 

projectmanagement in het klein. Is dat agile of de voortgang van technologie. Agile of scrum is 

nooit het doel.  

 

7.5.6. Jordi Hoedt, PSD2 

Jordi Hoedt, werkt hier 2,5 jaar bij ABN AMRO. Gelijk in de rol van PO. Zelfde onderwerp, 

zelfde teams. Groot onderwerp voor de bank, PSD2. Niet alleen PSD2, maar ook de Opportunity 

kant. We verwachten daar als organisatie veel van.  

Wat is precies jouw funtie binnen het PSD2 programma? Rol van PO, ik bepaal hoe de 

oplossingen eruit komen te zien, ik deel mijn wensen met het development team. Dus ik bepaal 

daarin ook wat we eerst gaan oppakken en wat later.  
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Regelgeving vanuit de overheid om eigenlijk data meer open te stellen en om derde 

partijen toegang te geven. Die regel werd opgelegd vanuit de overheid en toen?  

Ze kwamen daar eerder achter dan dat ik startte. Op het moment dat ik startte was het al 

bekend dat PDS2 eraan zou komen.  Dat zijn wat Iteratieve processen in de wetgeving. Een half 

jaar nadat ik gestart ben is de wetgeving ook echt geaccordeerd, 2016 of misschien zelfs een half 

jaar later. Het EU parlement heeft gezegd, nou deze wet moeten nationale overheden gaan 

implementeren. dat moet binnen 18 maanden gebeuren. 13 jan 2018, PDS2, transporteren, dat is 

de datum waarom de nationale overheden in hun eigen wetgeving hadden moeten exporteren. . In 

NL nog niet gelukt, die transitie heeft nog niet plaats gevonden. Hier zal het in okt/nov ingaan 

(NL). (6:00)  

ABN AMO kreeg te horen dat die wet eraan ging komen, wat was de start, wat is er 

gebeurd? Best rommelige start, we weten dat er iets op ons afkomt, maar we weten niet wat het 

is. Eerst hebben we gezorgd dat er capaciteit beschikbaar kwam. We weten bij dit soort grote 

wetswijzigingen, dat er veel IT capaciteiti voor nodig is om de ystemen aan te passen, om nieuwe 

applicaties te bouwen. Dus vanuit IT is het vanuit die zin ook geiniteerd. Daar is een 

programmamanager op gezet. Er zijn teams geformueerd, toen nog heel klein. Denk dat dat in 

juni/juli 2015 is gebeurd. Ik ben zelf in augustus 2015 gestart. Op dat moment was er nog steeds 

onduidelijk hoe die wetgeving er precies uit zou gaan zien en aan welke requirements wij zouden 

moeten gaan voldoen. En dat is op de dag van vandaag, het is heel erg beschrijvende wetgeving. 

Welke data je wel of niet moet gaan delen met partijen is nog steeds onbekend. Er wordt meer 

een beschrijvende richting gegeven. Dus de data die je nu beschikbaar stelt via je eigen kanaal. 

Dat is de data die je ook aan die derde partijen moet gaan leveren. Maar hoe je die data moet 

gaan leveren en om welke data het precies gaat, dat staat niet in de wetgeving benoemd.  

Alles was dus eigenlijk onduidelijk en niet helder. Nu is het half 2018 is de richting nu 

duidelijk en wat precies nog niet heleemaal? Ja, hoe dieper we in 2016 kwamen werd de 

wetgeving ook definitief gemaakt, de definitieve tekst, de scope die we moesten gaan opleveren 

was duidelijk. Dat ging alsnog meer over het wat, maar het hoe, dat was nog steeds niet duidelijk. 

PSD is soortgenoemde eerstegraadswetgeving. Daar moet ook een transpositie  van plaatsvinden 

in nationale wetgeving. Wat daar vervolgens op volgt is regulatory technical standards. Dat is 

een nog verdere verdieping, tweedegraads wetgeving. Dat heeft het europees parlement 

inmiddels ook geacordeerd. Die gaat Q3 2019 ook van kracht. Verschil met 

eerstegraadswetgeving, is dat die niet in de nationale wetgeving hoeft te belanden.  Waar Het 

PSD2 meer verteld  over het wat zegt de RTS meer over het hoe, gaat iets een niveau dieper. 

Maar nog steeds niet op detail niveau met wat we moeten doen.  

Geeft dat juist ruimte voor vrijheid, of ruimte voor we weten niet wat we moeten doen? 

(11:10) 

Ergens geeft het ons wel vrijheid, als PO vind ik dat heel fijn, want ik wil zelf mijn eigen 

oplossingen bouwen, die zo veel mogelijk aansluiten bij de behoefte van de klant. Maar hier gaat 

het om wetgeving en ik wil niet zelfstandig de keus maken welke richting we opgaan en wat we 

wel en niet doen om vervolgens door de toezichthouder op de vingers getikt te worden. Dus 

daarom hebben we afgesproken dat we een zogenoemd psd2 expert team zouden gaan inrichten. 

Afvaardiging in van de hele bank, verschillende disciplines, tweedelijnspartijen zoals compliance, 

leagel en orm, maar ook eerstelijnspartijen vanuit de business corportate banking en retail 

banking. Dat is vooral om een interpretatie van de wetgeving te geven. Abn amro eigen 

interpretatie die gedragen wordt door verschillende disciplines van de bank. 

Zou je nu kunnen zeggen het is compleet duidelijk wat we moeten doen, we moeten alleen 

die stappen nog even volgen of…? Het is wel steeds concreter geworden, omdat het concreter 

werd vanuit de toezichthouder of vanuit de wetgever. Of omdat we besluiten hebben genomen, 

zo gaan we het doen. Dat is gelijk gestart vanaf 2015. Het delen van data met andere partijen is 

niet nu. Als we kijken naar andere industriene, bijvoorbeeld facebook, twitter. Maar onderliggen 

gebruiken ze daar bepaalde technieken en designprints op los, zogenaamd redirect model. Waar 

je begint in de app die je wilt gebruiken. Die vraagt toegang tot je fb data, uitstapje naar fb. Daar 

log je in en geef je je akkoord om je data te delen, dan wordt je teruggeleid naar je begin app en 

dan kan die app je data ophalen.  Dat principe hebben we gekopieerd en de protocollen die daar 

onder zitten, zogenaamd oauth: open authorisation. Manier van gegevens uitwisselen, die ook 

door andere partijen in de markt worden gebruikt. Die keuze hebben we vrij snel gemaakt, 

gebruik maken van open standaarden.  

Vanaf het begin af aan al keuzes gemaakt, maar vanaf het begin nog niet helder wat er 

moest gebeuren en wat het zou betekenen. Nee dus daar hebben we onszelf een voorstelling van 

moeten maken. 

Nu, op dit punt, is het meer helder, maar nog steeds niet helder?  Het is in die zin helder, 

we hebben keuzes gemaakt, en op basis daarvan hebben we een product ontwikkeld. En daaar 
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gaan we nu live mee voor psd2. En of we met dat product volledig psd2 compliant zijn, dat 

weten we niet. We hebben daar invulling aan gegeven, door zelf, met dat expertteam, een 

interpretatie te geven van die wetgeving , maar dat is hoe wij er tegenaan kijken en op basis 

daarvan hebben we product gemaakt. ING heeft daar misschine een andere kijk op en brengt 

wellicht iets anders op de markt dan wat wij doen. (15:40)  

Dus vtv wisten jullie eigenlijk niet wat de impact zou zijn en dat weet je nu nog 

steeds….impact voor de bank of hier op de processen, als een change. Verschil tussen vtv, 

start , nu en toekomst?  Dat is gedurende het traject steeds concreter geworden. Op 

deelonderwerpen hebben we beslissingen genomen en we hebben vooral in het beginstadium 

vooral ontwikkeld op de zaken die we zeker wisten. En de zaken die onzeker waren hebben we 

voor ons uitgeschoven. Wat we wel wisten, keuze gemaakt voor zo’n redirect model. Zodat 

mensen bij ons in de omgeving akkoord kunnen geven, zodat we daar altijd op terug kunnen 

vallen. Omdat we wisten dat we van het Oauth protocol gebruikt wilden maken, konden we daar 

ook invulling aan geven. Want dat betekent dat voordat, als eerste stap in het proces wil je een 

partij authenticeren. Je wilt zeker weten dat een partij die de API aanspreekt dat die ook recht 

heeft op toegang. Want we wisten die partij moeten we kunnen authenticeren, heeft de juiste 

licentie nodig. Omdat we wisten dat dat soort vragen beantwoord moesten worden zijn we gestart 

met het ontwikkelen van een onbaordingsapplicatie. Een applicatie waarin onze servicve teams, 

partijen met de juiste licentie kunnen opvoeren, registreren en toegang geven. (etc, extra info 

over programma) 

Als je kijkt naar met de start en met hoe het nu is, weet je dan wat het eindresultaat gaat 

zijn? Daar zitten we nu heel dicht tegenaan, psd2 ookal verschuift de wetgeving wsl nog niet op. 

Verwachten wij rond juli klaar te zijn. Ben je dan ook echt klaar, weet je zeker dat je er dan 

niets meer mee hoeft? Er zijn nog wel iteraties die we voor dan voorzien. Dit is wat we dan 

noemen de mvp voor psd2 waar we dan live mee gaan. Waarmee we ook verwachten te kunnen 

voldoen aan de wetgeving. Vervolgens zien we natuurlijk wel iteraties, bijv om de klantreis beter 

te maken. of om onze medewerkers meer handvaten te geven.  

Dus nu hebben jullie iets opgeleverd wat een minimal viable product is en wat voldoende 

moet zijn om compliant te zijn, maar dat is een verwachting en niet iets wat je zeker weet? Nee 

dat is niet iets wat je zeker weet. Maar ik denk dat dat op zekere hoogte geldt voor elke 

wetgeving die geïmplementeerd wordt. Of waar je aan moet voldoen. Als iedereen zeker wist 

wanneer die wel en niet aan regelgeving voldeed, dan hebben we geen rechtbank meer nodig.   

Wat is de werkwijze die jullie met dit programma de afgelopen tijd gevolgd hebben, wat is 

de rol van agile geweest? We zijn eigenlijk gelijk met agile teams gaan werken. Waarom?   

Omdat we dat als model voor de toekomst zagen. En vooral vanwege de onzekerheid, waar 

sprake van was, dachten we dat dit model heel goed zou passen. 

Wat houdt agile voor jullie in? Flexibiliteit, dingen kunnen oppakken die je zekerweet en 

dingen parkeren waar nog veel onduidelijkheid over is. Maar ook flexibiliteit om dingen op te 

pakken en aan te passen naarmate er meer informatie beschikbaar komt. Als we in juni live gaan, 

dan zijn we op tijd voor de wetgeving. Dan heeft het hele ontwikkeltraject ons 3 jaar gekost. Als 

we hadden gewacht totdat de psd2 en de RTS bekend waren en dan pas waren begonnen  hadden 

we het nooit gered. Zeker gezien de tijdslijn was de mate van flexibiliteit belangrijk.  (23:10) 

Is er dan SCRUM gewerkt, of iets anders?  Ja idd, het is niet alleen de wetgeving die waar 

onduidelijk heid gaf. Die onzekerheid gaf waarom agile een goed model was, voor ons was het 

ook echt een volledig nieuw kanaal. Waar je internet bankieren en mobiel bankieren als kanalen 

hebt, Zien we API’s ook in de toekomst als een nieuw kanaal voor onze klanten en derde partijen 

om mee samen te werken. Dat is echt nieuw voor de bank, zo’n api kanaal is nieuw, en ook dat 

we ineens met 3e partijen moeten gaan werken, die niet bij ons als klanten in de boeken staan. 

Niet alleen inpact op de applicaties en de software die we ontwikkelen. Maar ook op de 

organisatie inrichting daaromheen. Hoe we dat soort klanten servicen. Dat heeft eigenlijk op 

verschillende vlakken invloed. Dat was ook een reden om agile te werken. Daar hebben we de 

Kracht van agile gezien.  

Werken jullie dan met crossfuntionele team, Sprints?  Werken in sprints van 2 weken, we 

zijn helaas nog niet zo ver dat we aan einde van sprint, of op heel frequente basis, datgene wat 

we ontwikkelen ook echt op productie kunnen brengen. Idd Gewerkt met multidisciplianair team. 

Itérs zitten daarin, developers en testers, die echt software bouwen en testen; solution designers, 

die de applicaties ontwerpen, die samenhang ontwerpen. Maar ook business developers, ook echt 

in het scrum team gehad. Die  Stuk van de business implemetnatie doen. Die zorgen dat de 

support processen worden ingericht en werkinstructies worden opgesteld en beschreven en dat 

dat ook belegd wordt bij de bestaande organisatie en geimplementeerd en trainingen en dergelijk. 

En businessdevelopers die aan propositie en klantvalidatie werkten. Best wel gedurende hele 
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traject iteratief gewerkt, en incrementeel gewerkt. Het is niet een oplevering die we nu in juni 

gaan doen. Gaandeweg als stukjes software  live gebracht. Bijv een api nog zonder dat hele 

systeem van redirect. Gewoon de api live gebracht, waar de klant direct zijn eigen rekening aan 

kan sturen, zonder dat daar conscent voor hoefde te geven,w ant dat was nog niet af. Maar het 

stelde ons wel in de gelegenheid om die specifieke api te valideren bij klanten om te kijken of het 

voldeed aan hun wensen. Zit daar de info in waar je naar op zoek bent. Maar het bood ons ook de 

gelegenheid om bijv ons onboardingsproces en onze documentatie te testen te valideren met 

echte klanten in productie.  

Dus echt feedback geven, wat ook bij agile hoort. Kleine stukjes opleveren, feedback 

krijgen en aanpassen. Je zei net incrementeel, dus in kleine stapjes verder, maar heeft er ook 

radicale verbetering plaatsgevonden? (27:50) 

Alles wat we doen is in die zin radicaal. Omdat het allemaal niet bestaande applicaties 

waren. Alles wat we ontwikkeld hebben om PSD2 compliant te worden was  van scratch, dus dat 

kan je echt wel onder radicale innovatie scharen. Maar ook die hebben we op een incrementele 

manier opgepakt, want in kleine stukjes opdelen en om die kleine stukjes te toetsen/feedback op 

te vragen. Juist ook relevant is bij radicale innovatie omdat je dan nog meer onzekerheid hebt, 

over of de oplossing wel past bij wat de gebruiker wenst. Voor mij is dat nog meer een argument 

om agile werken toe te passen. Om  stukjes van die uiteindelijk propositie al te toetsen bij de 

klant. 

Jullie konden je niet beroepen op data van gisteren , want alles was nieuw. Hoe kwamen 

jullie op deze radicale innovatie dingen? Hoe is dat proces tot stand gekomen? 

Deze radicale innovaties is deels opgelegd door Europa. Het is wetgeving. Zij hebben 

geschetst welke innovatieve nieuwe producten welke wij in de markt moeten zetten. En wij 

hebben daar gebruik gemaakt van open standaarden, Jason, Oauth, rest, meer aan de kant van de 

techniek en dat hebben wij gebruikt om onze oplossingen te bouwen. (29:46)  Qua klant reis is 

die heel herkenbaar. Als je die vergelijkt met andere sectoren dan zijn dat soort Klantreizen 

gebruikelijker. Als bank radicaal, omdat we dat op deze manier nog niet deden. (30:00) 

Kleine stukjes die gebruikt zijn, waren er al, maar dan op een andere manier gebruikt of 

voor andere doeleinden? 

Het zijn papieren standaarden. Als je een gebouw neerzet, dan heb je eisen waar je aan moet 

voldoen. Look and feel en het hele gebouw zet je van scratch neer. Gebouw was er niet en is er 

nu wel, in die zin radicale inoovatie. Wel gebruikt gemaakt van stasndaarden, richtlijnen om die 

applicaties te ontwikkelen. het was geen prefab, dat alle muren al gemaakt waren en alleen in 

elkaar moesten zetten. Die componeneten waren er nog niet. Ook Aan de IT kant bestonden veel 

componenten nog niet. Maar de klantreis en de propositie die we gaan bieden, die boden we 

voorheen nog niet.  

Zal er een moment komen, nu is alles zo helder, uitgewerkt plan, stappen kun je continu 

herhalen?? Je moet het meer zien als een productlifecycle. We zittten nu in de early adapter 

phase. We blijven dat product doorontwikkelen. Zoals je internetbankierne zal bijven 

doorontwikkelen met nieuwe features. Zo zullen we ook dat api kanaal blijven doorontwikkelen. 

Enerzijds voor psd2, want dat is wetgeving, maar ook daarbuiten, omdat we kansen zien voor dat 

nieuwe kanaal.. Eu heeft een minimale set van api bepaald, die we moeten ontwikkelen. Maar we 

zien ook andere diensten die we via die api kunnen ontsluiten. Voorbeeld is Tikkie zakelijk. 

Bank tot bank betaalapp. Etc. voorbeeld. (34:00) 

We zien heel veel potentie…in api..gaat nog veel verder dan psd2. Agile teams ik verwacht 

dat we vooral aan die commerciele kant de doorontwikkeling zullen doen.  

(38:00) Aan het begin, alles onduidelijk, hoe agile ingezet toen, denkende ook aan 

projectmanagement de tegenhanger? Wat we voorheen altijd deden Prince2, lukt sws niet want 

er was zoveel onduidelijk. Als er zoveel onduidelijkheid is weet je ook niet wat je in al die 

docuementen moetn gaan zetten. Was  1 vd redenen om niet prince2 te beginnen. Ook wel met 

Agile moesten gaan werken, omdat we zoveel onzekerheid hadden. Agile werken ook toegepast 

door gewoon , tis niet alleen dat we die docs niet kunnen schrijven omdat de scope nog 

onduidelijk is, we gaan ze ook niet schrijven, we gaan gewoon beginne. We kunnen ook gewoon 

beginnen Met datgeen wat we wel weten, gaan we gewoon wel aan de slag, met een aantal 

aanames.  Door gebruik te maken van dat Oauth protocol, laten we aannmeen dat dat de 

standaard is die gebruikt wordt. Onze oplossing bouwen op die standaard. Zo zijn we al met de 

eerste stapjes gestart …aanname gedaan dat informatie via een api ontsloten moest gaan worden. 

Dat wordt nergens in de wetgeving genoemd. zelfs in de rts (2e/veridpeende niveau) wordt dat 

niet genoemd. Maar omdat het overal zo gebruikelijk is om het op die manier te doen. Api is the 

way to go, als we die aanname doen. Betekent dat dat we api ook echt kunnen gaan onwikkelen. 

We kunnen ons een voorstelling doen van de data die we moeten ontsluiten. Zaken als die 

onboardingsapplicatie en die api’s ook gewoon al interatief gaan ontwikkelen.  

(40:40) Hoe wisten jullie dat je daarmee kon beginnen, dat dat allemaal kon, die 

standaarden? Dat zit hem vooral in de solutioning. Met de business en de IT, zagen we het hier 
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naartoe gaan. Dit is waar we het naartoe zien gaan. Hoe kunnen we dat dan operationaliseren. 

Als we zo’n api willen gaan bouwen, dan besluiten we meer aan de business kant welke info 

moet dat dan zijn. Internetbankieren als uitgangspunt genomen. Wat je daar op het scherm kan 

zien gaan we ook besluiten via de api.    Vervolgens gaan zoeken waar kun je die informatie dan 

vandaan halen. We hebben heel veel ystemen, daar moeten connecties tussen worden gelegd. In 

die api zelf een aantal validaties gaan doen. Zodat we informatie kunne nopvragen van 

betaalrekeningen en niet van spaarrekeningen. Zo zijn we dat eigenlijk gaan afpellen. En hebben 

we overal waar duidelijkheid was of waar we een duidelijke keuze hebben gemaakt, en met dat 

als beegage zijn we gestart met oplossingen te ontwerpen.  

Samenvatting door mij. Eig nog heel veel onduidelijk, begonnen met de dingen die je wel 

wist. In kleine stapjes gaan uitwerken. Steeds verdiepeender gaan kijken, zaken meer afpellen, 

zodat de zaken duidelijker werden, waar je mee verder kon.  

Deels werd dat duidelijker doordat regelgeving steeds definitiever werd.  en deels door 

aannaames en beslissingen die we maakten. We doen deze aannames, zijn we het daar in de 

organisatie mee eens. En met dat in het achterhoofd kunnen we oplossingen gaan bouwen.  

Vandaar dat we ook heel klein met zo’n eerste api zijn gestart en naar productie hebben 

gebracht. Medio 2016 hadden we echt al een eerste mvp van onze api live staan. En die zijn we 

gaan toetsen bij  klanten. Zijn we feedback op gaan vragen.   

Zou je dat kunnen zien als een pilot?  Dat was nog een aantal stappen later. Toen we een 

wat volledigere propositie hadden, zijn we een pilot gestart. En die pilot was? Concreet die pilot 

hield in? Wat we eerst hebben gedaan was een technische test, lukt het partijen om verbinding te 

maken. Op een gegeven moment hebben we gezegd, dat ziet er allemaal goed uit, de 

documentatie is op orde . we kunnen dat iets meer schalen in een pilot. Van 1 a 2 klanten, naar 

10-15-20. Toen hebben we gezegd, nu is het een pilot. Want nu kunnen partijen, als ze de api 

gebruiken ook echt in productie toegang krijgen tot hun eigen data.  

Het heeft niets te maken met de duidelijkheid van de stappen. Het heeft te maken met de 

volwassenheid van het product. Dus toen het product zich nog niet bewezen had hebben we 

technische testen gedaan met een aantal klanten. En op het moment dat we dachten dit is een 

product dat ze echt kunnen gaan gebruiken, nu is het pilot en gaan we het aan iets meer partijen 

beschikbaar stellen om ook echt inhoudelijk feedback te krijgen. Toen konden zij in productie 

die api’s ook echt konden gaan aanspreken voor hun eigen rekening. (46:00) 

Het product blijft in ontwikkeling, geen moment, nu is het product klaar, nu kan een 

klein team met productmanagement aan de slag…Kan dat voorkomen? Als we kijken naar  alle 

producten die we aanbieden vind er altijd productontwikkeling klaar. Een prodcut is op die wijze 

nooit klaar. Er moet altijd wel iets aan gebeuren. Deze manier van werken blijven we gebruiken. 

Als je kijkt hoe we georganiseerd zijn, met alle grid en scrumteams. Zij blijven die 

productontwikkeling bij te kunnen sturen. Om op die incrementele manier te kunnen blijven 

werken. Stukjes die je bouwt te kunnen testen bij klanten. Op basis van feedback producten 

steeds meer perfectioneren. (48:30) 

Stap naar het oude projectmanagement die ziet hij niet hier gebeuren. Die tijd is ook echt 

hier voorbij. Kleine spelers die al veel wendbaarder zijn. Speelveld is veranderd. Voorheen 

alleen als concurrente alleen andere banken. Nu ook fintechbedrijfjes. We moeten ook mee in 

een ritme. Lange doorlooptijden van al die documentatie dat vergt gewoon zoveel tijd, dan heeft 

een andere partij de hele propositie al live staan. Dus je moet wel mee in deze tijd? Ja. Draait 

allemaal om het managen van risico. In allerlei vormen. Risico dat het product niet aanlsuite bij 

de behoefte van die klant. Dat risico haal je eruit door incrementeel en iteratief te werken. 

(49:30) 

7.5.7.  Workshop 1 

22 mei workshop. Aanwezig: Ted, Susan, Rik, Mark, Saco 

Waarom en wanneer vallen team terug in ‘oude’ methodes ipv Agile? Dus eerste vraag 

is vallen er teams terug in oude methods, anders dan SCRUM?  

Ja. Ja. Hoe zien jullie dat terug komen? Denk als een team te groot is. Als er geen focus is. 

Als teamsamenstelling wisselt. Hierdoor zouden mensen in oude manier van werken terug 

kunnen vallen. 

(R) denk dat er heel veel verschillende redenen mogelijk voor zijn. Aard van de 

werkzaamheden, die zich er moeilijk voor leent, binnen de IT services kant. ISDM lijn 

vervangen. Hoe ga je dat doen dan, per strekkende meter, ja dat is heel moeilijk. Dat is moeilijk 

op te knippen in sprints. Er is ook oud gedrag van management wat het kan beinvloeden. Er zijn 

ook teams die niet multiskilled zijn, waar kleine watervalletjes ontstaan. Er zijn nog wel meer 

redenen om in oud gedrag te vallen. 

(T) productowners die nog steeds werken als een projectmanager. Value proposition blocks 

die nog werk uitdelen. Heel veel teams werken ook nog in een omgeving waar we maar vier keer 

per jaar releasen. Technische omgeving is daar ook nog heel erg op ingericht. (M) hoe sterk 
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gelooft een team in het Agile werken. Want als je naar releases werkt, hoef je dat niet te doen. 

Als je er als team maar heel sterk in geloofd. (T) het is wel heel filosofisch, team wil gewoon aan 

de slag. (R) er zijn ook teams die er gewoon nog niet in geloven. (T) we moeten ook niet denken 

dat we in 2 jaar een cultuurverandering kunnen bewerkstelligen . (M) daarom als een team er zelf 

niet in geloofd dan gebeurt dat terugvallen wel gauw. Ik heb nu drie teams die ik coack, die 

zeggen F* Agile.  

(S) Maar is het terugvallen of hebben we het überhaupt nog niet bereikt? Het ligt dus aan 

allerlei factoren. Maar is het ook wel eens zo dat er prima Agile gewerkt zou kunnen 

worden, maar dat nog niet gebeurt? Of leent de situatie zich er dan gewoon niet voor? (SB) 

je moet ook ff doorbijten. Dus agile werken betekent ook wel lastige dingen oplossen. Iets 

opleveren elke twee weken. En het meest makkelijke is dan om terug te vallen in het oude. Niet 

de confrontontatie aan gaat om anders te werken.  

(R) het zijn allemaal valide argumenten of omstandigheden. Maar het nooit een excuus om 

niet te doen, wat je wel kan doen. T zijn allemaal smoesjes. Je kan altijd stappen maken of 

manier van werken aanpassen. Dat je maar 3x per jaar naar productie kan, vanwege technische 

omstadigheden , je kan wel elke twee weken iets demo’en naar je stakeholder om te kijken of dat 

goed is en om daar van te leren. Je kunt agile principes nog steeds wel toepassen, want de 

omstandigheden zijn nooit ideaal.  

(M) agile vraag om samenwerking, dat je open bent in wat je doet. (S) agile kun je altijd 

toepassen. (SB) fouten maken mag, dus  Agile is ook snel je neus stoten, mag dat dan ook bij 

ons? (S) nee (SB) denk ook dat dat lastig is. Waarom? (SB) Omdat we geen fouttolerante 

cultuur zijn. Falen is geen optie (T) organisatie bestaat uit mensen en gezamenlijk maken we 

dingen. In alle lagen van de organisatie moet het wel op dezelfde manier beleefd worden.  

Dus fouten maken mag is niet zo aan de orde, maar agile is juist wel kijken wat je kunt 

doen. Na twee weken kun je juist iets anders gaan doen. (S) maar twee weken weg gegooid. 

En je hebt het niet echt weggegooid want je hebt er altijd van geleerd. Zien jullie dat wel 

gebeuren. We kunnen wel dingen uittesten in twee weken? (S) te weinig. (alom instemming). 

(T) toch nog te veel PO’s die werken als oude projectmanager. Over twee weken willen we iets 

opgeleverd zien.  Is ook qua gedrag, worden toch gedreven vanuit de business. Die zeggen toch: 

“Vertel ons nou maar wanneer het klaar is” (R) Ja en we hebben toch keiharde deadlines voor 

externen. Grid reporting, deadlines, regelgeving, toezichthouders. (S) het is niet zo vrijblijvend. 

(R) soms moet het gewoon over twee weken af zijn en dan kan er niet een foutje in zitten. Anders 

krijgen we penalty’s. (T) als klant krijg je financieel jaaroverzicht, maar alle input om tot dat 

rapport te komen, dat veranderd verdurend het gehele jaar. Dus ieder jaar hebben we weer een 

project om uit te zoeken wat er allemaal veranderd is om dat rapport goed te krijgen. (S) en daar 

staat gewoon een strakke deadline op en dan moet het klaar zijn.  

Terwijl je bij Agile eigenlijk niet kan zeggen dan is het klaar. (SB) je hebt SCRUM en je 

hebt agile, probleem is nu dat men vaak scrum en agile synoniem doen. Agile is gedachtegoed, 

leren en verbeteren, kortcyclus. (S) en je hebt wel bepaalde datum hebt, die misschien vast ligt. 

Wat je daarvoor precies krijgt dat is niet duidelijk. Dat bepaald niet de projectleider, maar het 

team. (SB) voor een aantal onderdelen hebben we nog wel projectmanagement, en dat kan ook 

prima voor dingen die eenmalig zijn.  

(SB) we moeten goed keuze maken voor welke methode kiezen we voor wat. (T) we speed 

for IT. twee omgevingen die zich prima leiden voor kortcyclus.  Voor elke methode moet je een 

basis vinden en dat dan toepasbaar maken binnen je organisatie. Uitgangspunten pak je op, en 

vervolgens kijk je hoe je die het beste kunt implementeren. (R) als je net begint dan is een 

methode als SCRUM handig om aan vast te houden. Als je master bent, dan weet je het aan te 

passen aan de situatie. Maar dat zijn we nog niet.  

Is er van elke casus bekend wat de oorzaak is? Oftewel waarom iets opgestart wordt? 

(SB)Vroeger hadden we het over businesscases, nu zoude we het over waardesturing moeten 

hebben. Value. Er is niet één manier van werken. (T) de business bepaalt naar eer en geweten of 

de changes valide zijn om uit te voeren. (R) je mag best binnen de business ook wel wat schuiven 

met het budget vanwege capaciteit, als dat toch belangrijker is. Grids hebben hun eigen 

verantwoordleijkheid om de rechtvaardiging van hun changes goed inzichtelijk te hebben. En die 

bespreken dat op businessline nieveua, als ze meer capaciteit nodig hebben.  

Waarom mensen met een bepaalde change bezig gaan. Dat moet een team wel weten. De 

PO is daar verantwoordleijk voor. Hij moet aansluiten op de strategie van de grid. Strategish 

belang. Er is geen vast vorm hoe we dat vastleggen. Vastlegging van het waarom gebeurt nog 

weinig. Documentatie doen we alleen als het moet. Huidige werkwijze gaan we er van uit . dat 

binnen het grid de kennis in huis is om te bepalen wat belangrijk is. (M) er mag wel wat meer op 

waarde gestuurd worden, maar die moet dan wel zichtbaar gemaakt worden. Wat levert het op 

voor de business, daar moet veel meer op worden gestuurd. Wat is de toegevoegde waarde. 

Wordt nu veel uit onderbuik gevoel gedaan. (SB) wat wil je bereiken en wat levert het op, daar 

zijn we maar net aan begonnen. (R) hoeveel waarde alsmede de invulling, wordt amper 
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vastgelegd. Is het wel bekend bij d epersonen? (R) gaan we vanuit dat de PO dat die snappen 

wat de markt nodig heeft en het product.  

 

7.5.8. Workshop 2 

Workshop 6 juni 2018. Aanwezig: Tessel, Jack, Dennis, Rik, Ante 

Hoe radicaal te verbeteren binnen Agile? 

Ipv kleine iteratieve veranderingen, grote veranderingen. Dus hoe kom je radicaal naar 

Agile toe? Nee. In agile, agile staat bekend om iteratief, in kleine stapjes te verbeteren, 

telkens wat verder te gaan. Maar hoe kun je binnen agile grote stappen in 1 x maken. Dus 

revolutionair ipv evolutionair. En welk probleem lossen we daarmee op? Het antwoord is hapje 

voor hapje, nog steeds incrementeel.  

Het is op verschillende manieren te interpreteren. De vraag is dan of je daadwerkelijk het 

doel bereikt wat je dan wilt. Het mooie van Agile is dat je kleinschalig kan kijken welke waarde 

je toevoegd. Dat maakt het juist zo krachtig. En als je het hebt over radicaal, dan moet je juist 

heel erg goed weten waar je heen wilt. Agile leent zich juist in een omgeving waar je enigszins 

niet zo goed weet wat je wilt en ook nog best wel een complexe omgeving zit. Dus je zit in een 

mate van onzekerheid. Dus ik hoor jou zeggen , radicaal verbeteren is moeilijk in de mate 

van onzekerheid omdat je niet zo goed weet waar je naartoe wilt? Ja.  

Jack schud nee. (J) Verbeteren doe je omdat je een bepaalde visie en strategie hebt en 

daarbinnen heb je de kaders. Je kunt radicaal verbeteren binnen die kaders. Als we nu zeggen 

jongens we hebben 80.000 tools om bij te houden wat we allemaal in de backlog hebben staan, 

maar dan kun je radicaal te verbeteren door te zeggen streep erdoorheen, we gaan naar 1 tooling 

toe. Maar dan opereer je binnen die kaders, dat stukje kun je binnen die kaders doen. Maar wil je 

echt agility in je organisatie kunnen verbeteren, dat kun je niet radicaal doen, dat zul je nog 

steeds in kleine stapjes moeten doen. Je moet wel heel goed die kaders meegeven, want dan weet 

iedereen tenminste waar die…waar ligt de meetlat en hoe komen we daar. Dat kan alleen maar in 

kleine staspjes, en niet in 1 x radicaal te veranderen. ING heeft het geprobeerd, het is ze gelukt, 

maar het heeft ze wel heel erg pijn gedaan. Dat is van methode veranderen, van framework. Van 

Prince naar SCRUM, oke morgen zijn we allemaal agile, nee morgen gaan we allemaal scrum 

werken, maar of er nu ook echt Agility in de organisatie zit, dat durf ik niet te zeggen. Het is 

meer een gedachtegoed en dat kun je niet in 1 dag erin brengen..? Exact. 

3:50 (Tesssel) Nou wat ik wel leuk vond aan die training, die Puja doet. Dat is de agile ninja 

training. 3 weken, de hei op en dan agile leven. Met zo’n ervaring, ook met boodschappen en 

andere dingen, heb je wel echt een grote verandering, nooit meer waterval kunnen waarderen. 

(J) onze basis is niet agile, wij leven en denken niet agile. We maken vtv plannen en die 

gaan we doen. Hyptoheek is voor 30 jaar. Aan de top zijn ze bezig met visie en strategie en hoe 

doen ze dat. Door concrete plannen uit te gaan werken ipv kleine stapjes doen. Dus je zult in je 

basis iets moeten veranderen. Maar hoe dan, het radicaliseren van ISIS is duidelijk, maar of je zo 

agility erin kan stampen, dat geloof ik niet.  

Maar er vanuitgaande dat je organisatie Agile is. Daarbinnen radicaal veranderen kan 

wel, maar dan binnen de kaders die geschept zijn. Binnen dat soort kaders, past out of the 

box denken daar dan bij. Denken aan duurzaamheid, etc? past dat daarin? (D) Volgens mij 

zijn dat ook kaders. (J) Agile is out of the box denken, experimenteren, bewandelpaden die 

nieuw zijn. (D) veel fast, zelfs daar kun je een kader aan meenemen. Duurzaam omgaan met 

materialen. (J) wees circulair. (T) als je radicaal naar agile wil, moet je niet te veel tegelijk 

veranderen. Want in het DevOps traject gingen we even een 0 meeting doen, competence scan. 

Op al die punten moesten ze verbeteren. Dat stagneerde natuurlijk gelijk, dat demotiveerde 

enorm, want dat is te veel. (6:50) . Als je radicaal agility wil hebben, dan zou ik wel echt 

focussen, op het flexibel zijn. (R) als je radicaal wilt veranderen met kleine staspjes, dat het 

belangrijk is om een duidelijke visie en strategie te hebben. Want al die kleine veranderingen 

kunnen absoluut optellen tot een grote radicale verandering. Als iedereen in dezelfde richting 

kleine stapjes neemt. Je moet als bedrijf wel duidelijk visie en strategie te hebben, om samen 

kleine stapjes in dezelfde richtin te nemen. (T) je moet dan ook wel het idee hebben dat het landt, 

dat je niet in je eentje kleine stapjes aan het zetten bent.  

Dus wat ik jullie hoor zeggen is, Als iedereen het met elkaar eens is, dus duidelijke 

visie en strategie, dat is een belangrijk punt. Maar als dat er nou niet is. Stel dat het wel 

heel duidelijk is wat er moet gebeuren, maar de neuzen staan niet dezelfde kant op, kan 

agile dan? (R) Het ligt er een beetje aan op welk niveau. ik denk dat onenigheid over het hoe 

juist super goed is, want dan krijg je naemlijk kleine pilots, dingen uitproberen. Krijg je een soort 

van evolutie van strongest survivest, sommige dingen falen en hopelijk snel, veel fast. Sommige 

dingen blijken succesvol te zijn en daar kun je dan mee weglopen. Dat is juist heel goed, als je 

wat diversiteit hebt. In het wat en waar willen we heen, stip aan de horizon, dat moet wel 
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hetzelfde zijn. (D) wat je vaak ziet is dat er een veelvoud van keuzes naar het team worden 

gebracht, dit moet allemaal gedaan worden, dus prioriteit stellen. (R) interessant voorbeeld vind 

ik dat Karel nu heeft, iedereen moet naar de cloud, wat is het doel, wat willen we bereiken met de 

public cloud. Dat de teams minder afhankelijkheden hebben met van het trage ibm hebben, dus 

dat we snel autonomace highperformance teams hebben, dat is je doel. Maar is de oplossing 

altijd public cloud? Wat nou als de ibm samen met het team een of andere uitstekende manier 

van samenwerken weet te ontdekken waardoor ze super snel waarde kunnen leveren op onze 

eigen cloud? Moeten ze dan toch van Karel naar de public cloud? Nou dat vind ik zonde. Als zij 

een creatieve manier hebben gevonden om hetzelfde doel te bereiken zonder public cloud, top. 

Als je die radicale verandering ziet dat je idd autonomoon en snel klantwaarde kan leveren, 

fantastisch. Maar laat het wel een beetje op het laagste niveau door de teams zelf invullen. Dat is 

dan toch die agility die je dan zoekt. Dus verschillende meningen in een team/gedachtegang, 

werkt? (R) ja is super belangrijk.  

(T) op dat soort ideeen komen en dat dan proberen uit te voeren dat er gewoon verschillende 

mogelijkheden zijn die mensen gaan najagen en dat vervolgens met elkaar gaan delen. Dat maakt 

dat je een rijkere omgeving krijgt en creeert. Alleen het maakt het wel dat misschien bepaalde 

groep mensen of iedereen ook niet precies weet van waar ga je heen dan? Dan moet je het 

vertrouwen hebben dat zo’n team ook gewoon probeert om succesvol te zijn.  

En waarom past dat goed in Agile, waarom leent agile zich daarvoor? (R) Omdat je 

vooraf niet alles weet. (10:50). Ik zie die methoden, waterfall, agile, zijn eigenlijk gewoon een 

soort risico mitigatie mechanismen. Je wil een veranderin bereiken. Met waterfall ga je het risico 

dat je miljoenen hebt geïnvesteerd ga je mitigeren door vooraf te projecteren, gesprekken, 

requirements ophalen, takenplan, wie wat moet doen, mijn manier om risioc te beperken dat we 

aan het eind, na het verbranden van die 5 miljoen iets verkeerds opleveren. Agile pakt dat heel 

anders aan en zegt, we gaan gewoon hele kleine dingetjes uitproberen en toetsen continu of dat 

kleine beetje in de goede richting gaat, want dat is onze manier om het risico te mitigeren dat na 

een half jaar en 5 miljoen verder dat we het verkeerde hebben opgeleverd. Zelfde probleem maar 

een andere aanpak om niet iets verkeerds af te leveren aan het einde van de rit.  

(J) radicaliseren is van hoog tot la (12:00) laag. En het is niet alleen in de executie laag, dus 

ook in de strategie en de visie laag. (T) Ik denk dat radicaliseren juist te maken heeft met normen 

en waarden blijven stellen. (J) Maar wel het hele spectrum. En als tweede we blijven altijd..ook 

in het werk blijf je altijd business als usual dingen hebben. Je doet het ergens voor , voor een 

klant, je moet wel klantwaarde blijven leveren. En bij radicaliseren val je terug naar een 

nulniveau. (T) is het niet zo dat je bij radicaliseren wel eerlijk moet zijn waar dat werkt of niet. 

(J) ook (T) als agile werken werkt voor teams die IT producten maken en niet voor teams die 

communniceren ofzo, dan moeten we misschien ook heel hard zeggen, het is goed dat je het 

anders doet. Maar dan moet er misschien een communicatievorm gevonden worden. (J) het moet 

nooit heilig verklaard worden. (T) gewoon het mag ook zo zijn dat mensen niet mee gaan.  

Is het niet zo dat er per situatie een andere methode wellicht? (J) een ander framework. 

Zeker. IT servcices zal veel meer projectleiders hebben. Zo’n windows 10 uitrol dat is zo bam 

klaar. (R) stel je moet naar d epublic cloud centraal of stel je het doel centraal. Je moet niet zo 

vast zitten in die heilige oplossing. Vastzitten aan het doel . je moet niet radicaal over de 

oplossing zijn, maar radicaal over het doel . hoe je er komt moet je veel meer loslaten.  

Hoe weet je als team welke methode in te zetten? (J) Daar heb je nou een COE voor. 

Want die? (R) de methode is niet zo belangrijk, maar wat je er mee wilt bereiken is. (T) en dat je 

het wilt bereiken. Dat je je informeert in meer dan alleen je eigen team. Maar is het niet zonde 

als je toch een verkeerde methode gebruikt en daar heel veel tijd mee verliest? Qua 

efficientie, kosten. (T) Ik denk dat je het verlies moet accepteren.  En dan gewoon naar een 

andere methode als het niet werkt, naar het volgende? (R) Daarvoor geldt veel fast, als je dan 

toch het onzeker is over wat de uitkomst is van een bepaalde keuze, maak hem dan alsjeblieft 

heel snel en kom er snel achter wat wel en niet werkt. Zodat je niet te veel verloren hebt. (T) als 

je dan kan beredeneren waarom een bepaalde methode niet goed is, dat is echt een winst. Dan 

kan je namelijk gaan zeggen wat je wel nodig hebt. (J) maar we kiezen altijd de frameworks, en 

welk framework is dan verkeerd? Zelfs prince2 Agile, het praat allemaal over iteraties. Het is 

meer de governance eroverheen, de rapporten, het zijn allemaal kleine iteraties. (R) de 

governance en de structuur moet je wel aanpassen naar je doel.  

Maar radicaliseren en productverbetering binnen agile, dat kan dus zeggen jullie, 

maar binnen kaders en radicaliseren binnen de hele partij ligt aan het doel en de visie. Als 

je doel en visie maar helder is. (J) er is een spreekwoord, het doel heiligt de middelen en 

volgens mij is dat ook zo. En wat nou als het doel niet helder is, als je niet weet waar je 
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naartoe gaat (18:20). (J) Dan moet je het niet doen. (T) als mensen geen doel/visie hebben, dat 

is slechter voor je motivatie. Dus visie is belangrijker dan doel? Ja daar kun je je weg in vinden. 

Dat je weet we gaan ongeveer daar naartoe. Een visie is abstracter dan een doel. (R) een 

duidelijke visie/ strategie is ook harde keuzes maken in wat je niet doet. Dat doen we nog niet 

goed genoeg en daardoor zijn we nog veel te veel dingen tegelijk aan het doen. En dat is 

hartstikke duur. Want we zijn met z’n allen honderden dingen aan het doen, terwijl als we veel 

scherpter zouden zijn op keuzes maken, dan kun je ook veel efficienter zijn, doelgericht. Keuze 

maken en strategie is super belangrijk want dat geeft richting door de hele organisatie. (J) en hoe 

komt dat dat soort dingen, omdat we nog niet uit schaarste opereren, vanuit mijn gevoel. We 

voelen de pijn niet. Nut en noodzaak. Als je schaarste creeert dan ga je ook met z’n allen kijken 

hoe komen we daar nou het snelst. (D) maak nou eens keuzes, zaken opvoeren en allemaal 

zeggen dat het van belang is. (J) kijk naar onze support organisatie, hoeveel coe’s hebben we. 

Alles kan. En dat bedoel ik met er is geen schaarste. Alles kan want we hebben nog steeds 50 

miljoen extra om uit te geven.  

Hoe belangrijk is het minimal viable product binnen agile. (allen) heel belangrijk. (R) 

Dat is de manier om veel fast te realiseren. Namelijk iets neer te zetten, te toetsen of dat werkt en 

heel snel achter te komen of je op de verkeerde weg bent gezet. (T) ook in staat zijn om kleine 

nuttige dingetjes te geven aan je klant. Klantwaarde teoveogen. Feedback opvragen. Meteen 

experimenteren.  

En kan een mvp kan dat in alle situaties. Dus ook in situaties die we meer als een 

fabrieksprocesje kunnen beschrijven? (R) nee ik denk dat dat lastig is. (D) het is best een 

uitdaging. Om beter in kleine brokjes te leren denken. In veel gevallen gaan we beton storten. 

Als je kijkt naar je spoorwegverbinding, kun je steeds een stationnetje verder komen. Er zijn best 

wel wat mogelijkheden. (J) het ligt echt aan de change die je beoogt. Voor windows, dat ga je 

niet in een mvptje doen, dat ga je experimenteren bij een paar klanten. Je zet een kleine pilot op 

en dan kijken of het werkt? Ja, idd. Als je het een mvp noemt, ja prima.   

 


