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De huidige snelle ontwikkelingen in IT veranderen de samenleving
ingrijpend en zetten businessmodellen op z’n kop. Deze digitale
transformatie noopt directieteams tot actie. De business wordt
gereorganiseerd en ‘nieuwe IT’ moet dat ondersteunen. Vaak grijpt men
daarbij naar agile methodieken, maar agile dankt zijn succes vooral aan
kleinschalige toepassingen. Er is echter een methode, ‘Agile 5 + 1’ voor
grootschalige implementaties.
Huub Stiekema en Jan Vlietland

Agile 5 + 1 overstijgt kleinschaligheid
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Figuur 1. Business ‘after midnight’
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Elke grote organisatie opererend in de informatie-

digitale kwetsbaarheid. Dát is een nog niet eerder

zoektocht is ten einde. Of toch niet? Veel van de

dit artikel in detail zicht te geven op de ‘Agile

intensieve branche zou de principes van de ‘The

voorgekomen complexiteit. De snel veranderen-

agile-successen zijn immers gebaseerd op kleinere

5+1’-methode. Daarom geeft dit artikel alleen een

Responsive Organization’ moeten omarmen. De

de buitenwereld vraagt om snelle aanpassingen,

organisaties. Grote organisaties ondervinden veel

overzicht. De ‘Agile 5+1’-methode bestaat uit een

‘Agile 5+1’-methode geeft richting bij het uitrollen

terwijl de grote verwevenheid van de organisatie

problemen bij het inbedden van agile-principes.

model met de zes knelpunten, een framework met

van deze principes.

als een gravitatiekracht de organisatie in de baan

Het grote probleem is dat organisaties aanlopen

twintig beschreven interventies om knelpunten

van de 20e eeuw houdt.

tegen de juiste vertaling van die principes naar

aan te pakken, een instrument om de behaalde

Een initiatief dat richting geeft aan het vergroten

de praktijk van alledag. Bij grote organisaties is

verbeteringen te meten, een scan om de knel-

van innovatiesnelheid is het manifest ‘The Res-

het gat tussen de agile-principes en de operatie

punten te bepalen en middelen (waaronder een

ponsive Organization’ (ResponsiveOrg, 2014), dat

gewoon te groot.

stappenplan) om de knelpunten op te lossen.

Om grote organisaties te helpen agile op grote

Grondlegger van de methode is Jan Vlietland. Hij

schaal uit te rollen zijn onder de noemer ‘sca-

heeft zes jaar lang in iteratieslagen de methode

led agile’ raamwerken ontwikkeld. Deze ‘scaled

ontwikkeld en getest in grote organisaties. Hij

agile’-raamwerken zijn uitbreidingen op het

heeft recent een dissertatie geschreven over

Agile Manifesto. De raamwerken beogen grote

scaled agile en Agile 5+1. De kracht van de ‘Agile

organisaties agile te laten werken. Voorbeelden

5+1’-methode is dat het dichtbij de agile-principes

van ‘scaled agile’-raamwerken zijn het Scaled

blijft, en de samenwerking tussen groepen men-

Agile Framework (SAFe), Disciplined Agile Deli-

sen binnen en tussen organisaties aanpakt. Want

very (DAD), Path to Agility en Enterprise Scrum.

slechte samenwerking blijkt het grootste knel-

Deze raamwerken zijn echter allemaal gericht op

punt, zo blijkt uit de onderzoeken.

De kracht van ‘Agile 5+1’ is dat
het dichtbij de agile-principes blijft,
en de samenwerking tussen
groepen mensen binnen en tussen
organisaties aanpakt

software-ontwikkeling en iteratief leveren. Verder
ervaren veel agilisten ‘scaled agile’-methoden als
te prescriptief.

principes beschrijft voor moderne organisaties.
Deze principes benadrukken het belang van meer-

Waardeketen als uitgangspunt
Voor een verdere indruk volgt nu een uitleg van
één van de zes punten die Agile 5+1 aanpakt. Eén
van de knelpunten is dat teams geen verbinding

waarde, empowerment, ontwikkelen, aanpassing,

Recent is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam

meer hebben met de waardeketen en daardoor het

netwerken en transparantie in organisaties.

een nieuwe manier ontwikkeld om agile-werk-

‘waarom’ en de ‘gevolgen’ van hun handelen uit

wijzen in grote organisaties uit te rollen. Daarbij

het zicht verliezen.

zijn eerst de ‘scaled agile’-knelpunten in kaart

Agile-teams richten zich juist op het eigen team

Aangezien ICT een van de meest cruciale factoren

gebracht. Hieruit is gebleken dat zes knelpunten

en hun activiteitenvoorraad (backlog). Als er dan

is voor innovatie, is een jaar of vijftien geleden

agile op grote schaal lastig maakt (Vlietland &

moet worden samengewerkt dan blijken teams

een vergelijkbaar ICT-initiatief ontstaan. Dat

van Vliet, 2014, 2015b). Deze knelpunten zijn

dit vaak te doen om hun eigen doel te bereiken.

initiatief leidde destijds tot het Agile Manifesto

allemaal terug te voeren op een slechte samen-

Twee recent gehoorde uitingen en de werkelijke

(Beedle et al., 2013). Het Agile Manifesto geeft

werking binnen en tussen organisaties. Vanuit dat

betekenis: ‘Ik heb helaas nu even geen tijd: het is

waarden en principes voor flexibele software

inzicht en dankbare inbreng vanuit de praktijk, is

mijn probleem niet dat dat team zijn afspraak niet

ontwikkeling. Het heeft vele organisaties gehol-

deze nieuwe manier ontwikkeld (Vlietland, van

haalt’ en ‘ik heb onverwachts een spoedje gekre-

pen om sneller betere software te ontwikkelen.

Solingen, & van Vliet, 2015). Deze staat nu bekend

gen: het is beter voor mijn beoordeling dat ik mijn

Het besef dat de onderneming zónder flexibele

als de ‘Agile 5+1’-methode (Vlietland & van Vliet,

baas help dan het andere team’.

ICT tot een ‘full stop’ komt is bij de C-level

2015a).

Agile 5+1 zorgt dat teams zich weer richten op de

manager echt wel doorgedrongen, en is daarom

Uit cijfers afkomstig uit praktijkcases van

(teamoverstijgende) waardeketen. Daar verdient

tegenwoordig een agendapunt op elke C-level

Vlietland blijkt dat een grote financiële instelling

een organisatie immers het geld. Maar niet alleen

vergadering. De kernvraag die een lid van het stra-

er in is geslaagd om met behulp van Agile 5+1,

het richten op de waardeketen wordt aangepakt.

tegisch management zichzelf stelt is even simpel

de time-to-delivery van nieuwe software terug

Het blijkt juist dat het aanpakken van de combina-
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doorvoelen ze dat persoonlijke aanpassing nodig
is voor een gezond sociaal netwerk.
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