Verandering vraagt Agile Business inrichting:
Hoe ‘agile’ kan je zijn?
“Lenigheid is geen kwestie van alleen goed kunnen buigen, maar vooral ook van goed
kunnen strekken”

Introductie
Bedrijven hebben de afgelopen jaren een groeiende turbulentie in de markt ervaren.
Consumenten willen niet méér producten maar vooral ook betere, op hun persoonlijk
situatie toegesneden producten. Burgers wensen een betere dienstverlening. Bedrijven
willen snel op nieuwe ontwikkelingen inspelen en tegelijkertijd hun kosten in de greep
houden. Het aanpassingsvermogen dat de markt vraagt, loopt vaak vast op hun interne
complexiteit en sterke toename in regelgeving.
Voor overheidsorganisaties is hun eigen bestaansrecht ook geen vanzelfsprekendheid meer.
Wendbaarheid en flexibiliteit zijn
belangrijke thema’s die we voor een deel
Agile Business inrichting is het
nog steeds tegemoet treden met de
vermogen van een organisatie zich
hulpmiddelen van het begin van dit
millennium of zelfs uit de vorige eeuw:
snel en kostenefficiënt aan te passen
uitgewerkte blauwdrukken en
aan een veranderende omgeving of
watervalmethoden. Bij de vraag hoe ‘agile’
veranderingen in wet- & regelgeving.
je als organisatie moet zijn, hoort tegelijk
Agile Business inrichting kan worden
ook de vraag hoe agile je kán zijn.
In dit artikel staat het begrip ‘Agile
Business’ centraal: wat het betekent,
waarom bedrijven hier aandacht aan
schenken en vooral welke impact het heeft
op informatie-intensieve organisaties in de
publieke en private sector en hun
management.

onderhouden door producten en
diensten aan te passen aan
(individuele) behoeften van de klant
en daarvoor een inrichting te creëren
die deze flexibiliteit mogelijk maakt.

Wat betekent Agile Business?
Agile betekent in goed Nederlands zoiets als wendbaarheid en flexibiliteit, of misschien nog
wel beter: lenigheid. Het is de droom van de manager dat zijn of haar organisatie zich snel
kan aanpassen aan veranderingen en veranderende omstandigheden. Neem voorbeelden uit
de productieomgeving waarin door snel in te spelen op conjuncturele signalen, met een veel
lagere bezettingsgraad toch nog steeds rendement kan worden gedraaid. De populariteit van
een concept als Agile Business inrichting ontstaat in een tijd dat veel organisaties kampen
met juist hun eigen gebrek aan snelheid. Veranderingen in producten, processen, systemen
en organisatie vragen tijd. Vaak meer tijd dan een organisatie of organisatieonderdeel
gegeven is. Agile is een term die verschillende ladingen dekt. Enerzijds wil een organisatie
wendbaar kunnen zijn in de producten die zij levert: de klant moet duidelijk ervaren dat haar
behoefte ‘customized’ wordt. Anderzijds wil de organisatie niet gehinderd worden door
ballast, het niet kunnen doorvoeren van veranderingen in producten. Agile is niet alleen iets
wat in systemen en processen zit, maar veel meer in de haarvaten van een onderneming. Als
we het over Agile Business hebben, hebben we het niet alleen over de wendbaarheid die
een organisatie ten opzichte van haar markt en haar omgeving kan hebben, maar ook over
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de snelheid waarmee zij haar eigen bedrijfsvoering kan aanpassen. Hoe snel kan zij een
nieuwe wettelijke regeling in een product doorvoeren? Hoe snel kan zij veranderingen in
haar systemen doorvoeren? Agile als begrip in de informatietechnologie zegt vaak ook wat
over de services die worden gevraagd van een systeem. Veel bekender is overigens agile
systeemontwikkeling zoals omschreven in het agile manifesto: een nieuwe manier om tegen
softwareontwikkeling aan te kijken waarbij de traditionele watervalmethode wordt
vervangen door veel sterkere iteratieve manieren van softwareontwikkeling. Echter, de
meest belangrijke vorm van agile is hoe snel een bedrijf adequaat op een klantwens kan
reageren en hoe snel de organisatie haar product kan aanpassen aan de wens van de klant.
Hoe agile wíl je als bedrijf zijn of hoe agile kán je als organisatie zijn? In dit artikel ligt de
nadruk op de snelheid waarmee een bedrijf haar producten en inrichting kan aanpassen.

Complexiteit veroorzaakt kosten
Een begrip dat we graag gebruiken om aan te geven waar
we bij grote informatie-intensieve organisaties mee te
maken hebben is complexiteit. Complexiteit is een relatief
begrip, maar waar in relatie tot ondernemingen en bedrijven
vooral over gesproken wordt zijn termen als
onbeheersbaarheid, verwevenheid en onzekerheid. Door
groei in producten en diensten, door groei in systemen en
door groei in organisatieomvang zijn veranderingen moeilijk
hanteerbaar. Het lijkt of alles met alles samenhangt en dat we de processen onder invloed
van allerlei risicomaatregelen nodeloos complex hebben gemaakt. Aanpassing van een
product, of het nu een vergunning, een verzekering of een nieuwe fiscale regeling is, vraagt
dikwijls een ingrijpende aanpassing van onderliggende processen en/of systemen.
Aanpassing van een systeem vraagt vaak weer aanpassing van andere systemen en/of
koppelvlakken. Roger Burlton schreef al in 2001 dat zodra je kennis verankert in je processen
en/of systemen, je vast zal lopen (Burlton, 2001). De kosten van verandering worden groter
en de kosten van beheer nemen verder toe. Fouten zijn moeilijker traceerbaar, waarbij het
zicht op de onderlinge verwevenheid verloren is gegaan. Nieuwe oplossingen brengen
daarbij soms een schijnzekerheid van eenvoud: een schijnzekerheid, omdat de organisatie
vaak nieuwe afhankelijkheden weeft in de toepassing van de oplossing. Verschillende grote
bedrijven hebben de laatste jaren al behoorlijke ingrepen proberen te doen. Een flinke
vermindering van het aantal systemen, een voorzichtig begin met serviceoriëntatie of, zoals
bij sommige uitvoeringsorganisaties, een integrale verandering van processen en systemen.
De toegenomen complexiteit van grote informatie-intensieve fabrieken heeft tegelijkertijd
ook van alles te maken met grotere variëteit in diensten en producten die consumenten en
burgers kunnen afnemen. Het is niet voor niets dat banken en pensioenverzekeraars al
bestaande keuzemogelijkheden voor consumenten willen beperken. De wereld wordt
daarmee niet minder verweven.
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Nieuwe uitdagingen
Bij Agile Business inrichting gaat het primair om het vermogen van de
organisatie om haar inrichting aan te passen aan wijzigende
omstandigheden of veranderende behoeften van de klant. De
inrichtingsaspecten waarover we dan meestal spreken hebben vaak te
maken met de mensen en middelen die nodig zijn om de voortbrenging van
een product te realiseren. Het gaat om de producten en de manier waarop
producten zijn samengesteld, de wijze van voortbrenging (processen), de
ondersteunende machines en de kwaliteiten van de medewerkers. Het gaat ook om het
vermogen van organisaties in te kunnen spelen op individuele behoeften van klanten: hoe
gemakkelijk zijn individuele klantenwensen op te vangen in het operationele proces?
Maatwerk in de automobielindustrie is alleen maar mogelijk bij een hoge mate van
standaardisatie. Kernbegrippen in het creëren van lenigheid zijn standaardisatie en
flexibiliteit. Uitdagingen waar bedrijven mee te kampen hebben, hebben bijvoorbeeld te
maken met de productstructuur, de kosten van mensen en middelen, het bestrijden van
uitval en eenduidige bediening over verschillende kanalen. Onder druk van de
omstandigheden zoeken bedrijven naar verschillende oplossingen. Hoe creëer je
wendbaarheid in de organisatie zonder daarvoor de hoge transitiekosten voor lief te moeten
nemen? En waar ligt het optimum tussen een gestandaardiseerde werkwijze en flexibiliteit
die evenzeer nodig is om de klant te bedienen? Onderliggend aan verschillende aanpakken
die voor bedrijven te bedenken zijn, ligt steeds de vraag hoe om te gaan met die
ogenschijnlijke paradox tussen standaardisatie en flexibiliteit. Het denken zoals we dat aan
de auto-industrie kunnen ontlenen, is er veel meer op gericht dat standaardisatie juist kan
leiden tot flexibiliteit: voor informatie-intensieve organisaties is dat niet anders!
Verlaging van kosten is voor veel bedrijven een uitdaging. In kennis- en informatie-intensieve
bedrijven zijn de kosten vaak verbonden aan mensen. Neem de recente voorbeelden van
banken die kampen met de kredietcrisis. Kostenreductie betekent in veel gevallen al dan niet
gedwongen vertrek
van medewerkers met vaak een gelijktijdige stroomlijning van processen. Ook veel
overheidsorganisaties volgen die lijn. Vermindering van de uitvoeringskosten staat daarin
voorop. Deze traditionele manier van kostenvermindering gaat voorbij aan kosten die zijn
verbonden met de complexiteit van systemen en processen en de kosten van de verandering
zelf. Bij meer traditionele methoden voor procesoptimalisatie ligt daar niet de eerste focus.

De metafoor van de auto en de autofabriek
Het inmiddels misschien wat sleetse citaat van Henry Ford ‘Americans can have any car they
want as long as it is black and it is a Ford’ is lang gebruikt als een stereotypering van een
bepaalde opvatting over consumenten, maar ook over bepaalde productiemethoden. De op
principes van het scientific management gebaseerde productiemethode leverde een auto op
die betaalbaar was voor elke Amerikaans arbeider, maar weinig variatie toeliet. Zodra
variatie onderdeel wordt van de behoefte van de consument, zijn andere
productiemethoden wenselijk.
De auto en de autofabriek zijn geliefde metaforen om te tonen dat standaardisatie en
flexibiliteit geen tegenstellingen zijn, maar dat een goede standaardisatie juist leidt tot een
verhoging van de flexibiliteit. De auto van tegenwoordig is een perfect voorbeeld van het
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principe van mass customization. De consument maakt de keuze uit verschillende modellen.
Hoewel modellen in uiterlijk en prestatie verschillen, kunnen onderdelen zoals een chassis
als bouwblok in diverse modellen worden gebruikt.
Binnen een model zijn er weer verschillende typen
waarbij de consument op basis van allerlei
standaardcomponenten de eigen auto op maat kan
samenstellen. Deze standaardisatie geldt niet alleen
binnen de types van een merk, maar ook vaak over
merken heen. Deze trend van het persoonlijk maken van
de eigen auto is mogelijk geworden door een vergaande
vorm van standaardisatie.
Deze vorm van standaardisatie hangt sterk samen met de toepassing van het principe van
modulariteit. Modulariteit kan betrekking hebben op het product, op het systeem en op het
voortbrengingsproces. In het algemeen bestaat modulariteit uit een verzameling van
inrichtingskeuzen die helpen complexiteit beheersbaar te maken: gestandaardiseerde
koppeling en een weldoordachte productarchitectuur zijn daarvoor voorwaardelijk.
Modulariteit kan het autobedrijf helpen om via gebruikmaking van een groot aantal
bouwstenen een ‘maatwerk’-oplossing naar de klant te bieden. Standaardisatie van
diezelfde bouwstenen stelt het autobedrijf zelfs in staat bijvoorbeeld dezelfde standaard
bodemplaten, airbags of motoronderdelen over verschillende merken te hergebruiken.

De informatiefabriek
Van de Wetering en Van der Zaal (2010) benoemen modulariteit en standaardisatie als twee
van de drie belangrijkste inrichtingsprincipes van het ‘adaptieve’ bedrijf. Een derde principe
is het principe van digitalisering. Modulariteit en standaardisatie zijn herkenbare begrippen
uit de automobielindustrie. Digitalisering neemt in het productiebedrijf in zekere zin een
andere vorm aan. In een productiebedrijf zoals de automobielindustrie gaat het vooral om
assemblage van onderdelen. Digitalisering in de vorm van robotisering heeft een belangrijke
rol gespeeld in een efficiënter verloop van het productieproces.
Robots zijn in staat gestandaardiseerde handelingen op
gestandaardiseerde componenten uit te voeren. Robots zijn
programmeerbaar, waardoor de omsteltijd beperkt is. Verschillende
typen van auto’s kunnen dan langs dezelfde productielijn worden
geproduceerd. In de informatiefabriek zou dat in die metafoor kunnen
betekenen dat verschillende diensten, zoals een hypotheekaanvraag en
een bedrijfskrediet, via eenzelfde informatiesysteem worden verwerkt, of
dat de aanvraag voor een WW-uitkering en een AOW-uitkering door
dezelfde afdeling worden behandeld.
Juist op het front van informatietechnologie zijn er de afgelopen jaren veel ontwikkelingen
geweest die bedrijven in staat stellen zowel hun meer gestandaardiseerde manieren van
werken als ook de samenwerking tussen kenniswerkers beter te ondersteunen. Veel van
deze oplossingen kenmerken zich door een modelgedreven aanpak waarbij de modellen van
de processen direct tot een goede uitvoering leiden. Het zijn producten die bekend staan
onder de noemer van Business Process Management Suite, BPM platform of simpelweg
business platform.
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Agile Business inrichting van informatie-intensieve omgevingen
Agile Business draait om de vraag hoe snel een bedrijf in staat is zijn services naar de klanten
toe aan te passen en hoe snel het gelijktijdig de eigen inrichting zo kan aanpassen dat het
verandering snel kan doorvoeren. Om die flexibiliteit te realiseren zijn ook voor informatieintensieve dienstverlenende bedrijven een aantal bouwstenen van groot belang. Maatwerk
of de perceptie van maatwerk te kunnen leveren aan een groot aantal verschillende klanten
vraagt een doordachte opbouw van de diensten- annex productportfolio: uit welke
kenmerken mag een hypotheekproduct bestaan en welke combinaties zijn daarvoor
acceptabel? Welke elementaire activiteiten voegen vervolgens voor de klant waarde toe
(een vergelijkbaar uitgangspunt als in de Lean methodologie) en hoe zijn die activiteiten
combineerbaar tot een proces? In een informatie-intensieve onderneming vergt een aantal
zaken bijzondere aandacht om ‘agility’ te kunnen creëren.
Een ‘agile organisatie’ wordt gekenmerkt door:
• Eenduidige principes
• De opbouw van producten vormt de basis voor de inrichting
• Sturing op van-klant-tot-klant processen startend met events
• Een goed begrip van wat de stabiele componenten van het bedrijf zijn
• Processen die zijn vormgegeven op basis van deze stabiele activiteiten
• Helder belegd eigenaarschap en gecoördineerde samenwerking
• Het gescheiden houden van regels, gegevens en processen
• Leiderschap en gedrag geënt op samenwerking in het belang van de klant
Een ‘agile’ organisatie kiest ervoor haar processen werkzaam te maken met een ITondersteuning die ook op die flexibiliteit gericht is. In de praktijk betekent dit, dat vooral IToplossingen in aanmerking komen waarbij “het bedrijfsmodel” rechtstreeks kan worden
vertaald naar een directe uitvoering. Aanpassing in het bedrijfsmodel leidt tot een
verandering in de uitvoering. Deze oplossingen zijn zo samengesteld dat regels, gegevens en
processen niet hard gecodeerd zijn, maar afzonderlijk in een eigen omgeving worden
beheerd. Door het lostrekken van kennis, vaak aangeduid als business logica of
bedrijfsregels, kunnen aanpassingen sneller worden doorgevoerd.
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Wat vraagt een Agile Business inrichting?
Het brengen van wendbaarheid vraagt een andere manier van kijken naar de huidige
bedrijfsinrichting. We hebben het niet over een bedrijfsfilosofie waarbij de agile
onderneming zich laat leiden door de principes van de chaostheorie. Wel vraagt deze manier
van kijken aandacht voor een aantal kernbegrippen die ontleend zijn aan de analyse van
complexe systemen en lerende organisaties (Wierdsma en Swieringa, 2011): interactie,
zelforganisatie en co-evolutie.
•

•

•

•

Het ontwikkelen van een Agile Business inrichting vraagt om het faciliteren van
interactie: in de interactie tussen medewerkers, tussen business en IT, tussen
klant en organisatie, krijgt de dienst zijn vorm. De patronen die zijn weggelegd in
het proces of in de bouwstenen voor het product bepalen daarbij de vorm van de
interactie.
Het principe van zelforganisatie vertaalt zich in een agile omgeving vooral naar
waar beslissingsbevoegdheid ligt. Een agile organisatie kenmerkt zich door het
organiseren van de beslissingsbevoegdheid binnen het team, zonder
afhankelijkheden te creëren naar een hogere managementlaag. Duidelijkheid
over de doelstellingen en vrijheidsgraden zijn daarbij sterk medebepalend.
Vormgeving van een product, dienst of oplossing is een continu proces. In zekere
zin vraagt het van een organisatie ook los te komen van de nu veel gehanteerde
manier van werken in geïsoleerde projecten, volledig naast de staande
organisatie. Veranderingen en aanpassingen zijn
erop gericht om voortdurend waarde toe te
voegen. ‘Go life’ wordt ‘Grow life’ onder leiding
van een manager die verantwoordelijk is voor dat
deel van de bedrijfsvoering. De business kan het
model aanpassen en met de aanpassing van het
model, de applicatie.
Samen werken aan de verandering is een belangrijk kenmerk van agile
organisaties. Zoals in het agile manifesto de essentie van succes ligt in de
samenwerking tussen business en IT, ligt die ook in het gedrag dat hoort bij agile
organiseren. In agile organisaties ligt een grote ver-antwoordelijkheid bij het
team. Samen verdelen zij de taken en maken de afspraken over de op te leveren
resultaten. Hierin hoort ook een cultuur van elkaar durven aanspreken op het
tijdig opleveren van die resultaten.

Wat vraagt Agile Business van de manager?
Met de kreet dat verandering de enige zekerheid is voor de manager, plaats je jezelf in een
verdachte hoek. Niet alleen is deze kreet op zichzelf inhoudsloos, maar het lost voor
managers vaak niet de vraag op hoe met deze snelheid van verandering om te gaan. De
manager ziet vanzelfsprekend graag dat zijn business zich snel aanpast aan veranderingen in
de markt: of dat nu de vraag van de klant, veranderingen in regelgeving of de opkomst van
nieuwe concurrenten is. Schaalverkleining is een strategie die sommige bedrijven bewust
kiezen om sneller op veranderingen in de markt in te kunnen spelen. Het anticiperen op
onverwachte verandering is in logische tegenspraak met zichzelf; scenario-analyse biedt een
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mogelijkheid met die tegenstrijdigheid om te gaan. Maar wat kan je als manager met die
dynamiek in de omgeving, wetende dat veranderingsmoeheid op de loer ligt?
Een belangrijk punt voor de manager is om veranderingen binnen en buiten je organisatie te
kunnen waarnemen. Net zoals het doorbreken van de flexibiliteitsparadox –standaardisatie
schept de ruimte voor en niet de beperking op flexibiliteit– een andere manier van kijken
vraagt, is een selectie en filtering van de omgeving voorwaarde om snel te kunnen acteren.
Tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat elke verandering je in gelijke mate raakt. Weten
waarom en kunnen beslissen waarop je als organisatie wilt reageren is een vaardigheid die
aan de managementtafel thuis hoort. Die besluitvorming is dynamisch en afhankelijk van
rollen die zijn geïdentificeerd. Ook een manager zal beseffen dat zijn of haar waarde niet
verbonden is aan de functie, maar aan de rol die hij inneemt. Agile bedrijven zijn eerder
procesgericht dan functioneel georganiseerd.
Geen organisatie kan het zich veroorloven markt te verliezen of haar afnemers (klanten en
burgers) ontevreden te maken gedurende een proces van verandering. Daar waar voorheen
vernieuwing vaak het karakter had van een grootschalig bouwproject, moet nu de kleine
verbouwing al direct waarde toevoegen. De waarde van de aanpassing wordt niet na het
einde, maar gedurende het project al gerealiseerd. Het is dan ook aan de manager of hij of
zij keuzes maakt welke delen het snelst tot verbetering leiden.
Een ander belangrijk punt voor de manager is dat hij weet
hoe hij regie kan houden op zijn verandertraject. Regie
houden betekent begrip hebben voor de samenhang en de
dynamiek daarin (dynamische architectuur) en de sturing op
de verandering (programmamanagement). Meer dan
voorheen is de verandering onderdeel van de operationele
bedrijfsvoering. De verantwoordelijke manager stuurt ook het
veranderproces operationeel aan. De IT moet net zo flexibel zijn als de business nodig heeft,
maar niet flexibeler (we need models that are simple, but not simpler than necessary). Daar
waar de manager zelf de kennis ontbeert zal hij of zij die moeten organiseren. Begrip hebben
voor de samenhang tussen de belangrijkste bouwblokken c.q. activiteiten (de modulariteit
van bedrijfsfuncties, een generieke activiteit die waarde toevoegt voor de klant), hun
onderlinge afhankelijkheid (de standaardisering van de interfaces) en de andere onderdelen
van de bedrijfsvoering (bedrijfsarchitectuur) zijn aspecten van het management van
informatie-intensieve ondernemingen.
Een kenmerk voor een agile onderneming is wat in de complexiteitstheorie ‘volgtijdelijke
incompetentie’ wordt genoemd. Positief geformuleerd is ‘serial incompetence’ gebaseerd op
het vermogen nieuwe vaardigheden te kunnen blijven aanleren indien de omstandigheden
daar om vragen. Het gaat niet om het opbouwen van een specifieke expertise, maar om het
openstaan en openstellen voor nieuwe kennis en vaardigheden.
Het vraagt ook een vorm van leiderschap waarin het sense & respond een belangrijke
eigenschap is, zowel op het niveau van de organisatie als ook op het niveau van de
medewerker. Hier ligt een belangrijke faciliterende en dienende rol voor managers. Van de
manager van vandaag vraagt het een vorm van leiderschap die gericht is op uitvoering,
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persoonlijke stellingname en ontwikkelen van een gesprek, minder op het resultaat alleen,
maar juist op het proces. De manager heeft een rol in het leren verbeteren.

Het perspectief
Verschillende verschijnselen van grote complexiteit blijken vaak
tot een aantal simpele principes terug te brengen te zijn. Het
inrichten van de organisatie naar wendbaarheid betekent snel in
kunnen spelen op veranderingen in de markt en de behoefte van
de klant. Transparantie draagt bij aan het vasthouden van het
vertrouwen van de klant. Dat geldt ook voor agile bedrijven.
•
•
•

Standaardisatie en modulariteit zijn leidende principes om producten, processen
en informatiesystemen vorm te geven.
Ontkoppelen van processen, regels en gegevens is een ander leidend principe.
Het creëren van interactie en zelforganisatie vormen een derde set aan principes.

De principes zullen niet altijd tot veel discussie leiden. Echter, de toepassing van deze
principes leidt uiteindelijk tot een fundamenteel andere organisatie, waarin het
management wordt gedwongen te reflecteren op hun eigen handelen en waarin
samenwerken een leidend spoor is om tot resultaat te komen. Agile organisaties dragen
innovatief vermogen en bereidheid de verandering op te zoeken als een kenmerk.
Tegelijkertijd weten die organisaties ook dat stabiele bouwblokken het fundament vormen
voor een snelle verandering: zie daar één van de grote uitdagingen van dit decennium.
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•
•
•
•
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Onze dienstverlening
•Complexe processen
•Productcomplexiteit
•Kennisintensief klantadvies
•Wet & Regelgeving

•Dynamisch Case
Management
•Flexibel productmodel
•Klantgedreven selfservice
•Business Rule
Management

Agile
Concepten

Business
Vraagstuk

Agile
Diensten

Business
Domein

•Business architectuur
•Business modelling
•Agile solutions
•Training & Coaching

•Krediet verlenen
•Vermogensbeheer
•Hypotheek verlenen
•Verzekeren
•Pensioenen

ABC is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in agile business inrichting.
Onze klanten zijn informatie-intensieve organisaties in de financiële dienstverlening die hun
wendbaarheid willen vergroten en willen anticiperen op veranderingen; organisaties die een
kortere time-to-market van producten en diensten, een betere serviceverlening aan hún
klanten, een snellere invoering van nieuwe wet- en regelgeving en structureel lagere kosten
nastreven.
Agile Business Consultants helpt haar klanten vanuit een business optiek bij het ontwerp van
agile business modellen en bij het realiseren van werkende (totaal)oplossingen.
Onze dienstverlening bestaat uit:
 Het definiëren van een agile business architectuur;
 Het modelleren van complexe en kennisintensieve business processen;
 Het realiseren en invoeren van dynamisch case management systemen;
 Het professionaliseren van uw eigen medewerkers.
We zijn een multidisciplinaire kennisorganisatie met een traditie van pragmatische en
resultaatgerichte aanpakken, haalbare oplossingen in combinatie met zorgvuldige analyses
en oog voor de menselijke maat en voor draagvlak. Samen met onze adviseurs, klanten en
partners blijven we op zoek naar duurzame antwoorden op de vragen van nu én morgen.

www.agileconsultants.nl

info@agileconsultants.nl

+31 (0)23 547 61 67
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