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Agile werken 
Snel en wendbaar invulling geven aan de klantvraag  

Groeiende behoefte aan wendbaarheid 

De wereld waarin wij leven is dynamisch. Zo stellen klanten steeds 

hogere eisen aan dienstverlening. Ze willen zelf aan het roer staan en de 

koers bepalen die zij willen varen. Individualisering is hierbij het 

sleutelwoord. De klant wil geen nummer zijn, maar een uniek persoon. 

Ook de verhoudingen in de wereld veranderen. Maatschappelijk 

verantwoordelijkheid nemen is onderdeel van bedrijfsvoering. 

Verder stelt ook de overheid voortdurend andere eisen aan organisaties 

door veranderingen in wet- en regelgeving. 

Organisaties die een bestaansrecht hebben binnen deze dynamische 

wereld moeten steeds alert zijn op veranderingen om daar, zo snel als 

wenselijk is, op in te spelen. Een manier om dit als organisatie te 

realiseren is door agile te werken. Dit houdt in dat snel en wendbaar 

invulling aan de klantvraag wordt gegeven. Om agile te werken moeten 

de twee pijlers die dit realiseren robuust zijn: 

1. Complexe en kennisintensieve processen moeten Agile worden 
ingericht. 
Hoe dit vorm krijgt leest u in de brochure waarin de methode ‘Agile 
procesmodellering’ beschreven wordt. 

2. De organisatie moet, waar nodig, agile zijn ingericht. 
Het is onvoldoende om alleen de processen agile in te richten. De 
organisatie moet ook bekwaam zijn om met deze inrichting om te 
gaan. 

De klassiek ingerichte organisaties missen de gewenste wendbaarheid. 

Een juist agile ingerichte organisatie behoudt de goede aspecten uit de 

bestaande hiërarchische - dan wel matrixorganisatie (zoals: goed 

geborgde straight through processing). Deze aspecten krijgen een plaats 

in een agile werkende organisatie. 
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Agile werken 

Wat is het en is uw organisatie er geschikt voor? 

Met agile werken wordt de wendbaarheid van een organisatie concreet. 

Een agile werkende organisatie houdt bijvoorbeeld zichtbaar rekening met 

veranderingen in de buitenwereld. De organisatie straalt alertheid, 

flexibiliteit, behendigheid en daadkracht uit en is in staat met toenemende 

frequentie zich continue aan te passen  

Om agile te kunnen werken moet aan een aantal minimale eisen voldaan 

worden. Zo moet een organisatie in staat zijn: 

1. De klantketen als uitgangspunt voor de bedrijfsvoering te gebruiken. 

2. Altijd inzicht te hebben hoe de klant zo snel mogelijk zijn/haar gewenste 

doel kan bereiken. 

3. Het continue tunen van de aanwezige kennis op het werkaanbod. 

Agile business strategie/portfoliomanagement 

De basis voor het agile werken is verankerd in een strategische 

toekomstvisie waarin agile portfoliomanagement centraal staat. Agile 

teams spelen hierin een belangrijke rol. Het is van belang een agile 

teamindeling te kiezen die bij uw organisatie past 

Agile management 

Inrichten van agile teams vergt dat deze ook op een agile wijze worden 

aangestuurd. Doelgerichtheid is hierbij het kernwoord. Het management 

wordt vooral faciliterend; het zorgt voor de ontwikkeling en motivering 

van de mensen die in de agile teams werken. Ook moet agile 

management om kunnen gaan met de goede aspecten van klassiek 

ingerichte organisatie. 

Agile gereedschap 

In IT omgevingen wordt het agile gereedschap al vaak toegepast. Scrum 

teams, backlog en ‘feedback geven’ zijn daar voorbeelden van. Voor agile 

werken is het van belang dat juist de business dit gereedschap gebruikt. 

Agile Business Consultants 
biedt de volgende diensten 
aan, zodat u uw doelstel-
lingen realiseert: 

 Uw medewerkers trainen 
in agilewerken. Dit kan 
zowel in groepsverband 
als individueel ‘on the 
job’. 

 Vaststellen of uw organi-
satie geschikt is, of 
gemaakt kan worden, 
voor agile werken. Hierbij 
kunnen wij voor u een 
concreet changepro-
gramma opzetten. 

 Totale projectverant-
woordelijkheid nemen 
om een change naar agile 
werken door te voeren 
en te begeleiden. 


