CONTROL:
RANDVOORWAARDE VOOR
DUURZAAM AGILE SUCCES
Voor managers en controllers, op zoek naar ‘grip’ en toegevoegde
waarde in Agile organisaties
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INTRODUCTIE
De overstap naar een Agile werkwijze in je organisatie is gemaakt. Je afdeling werkt helemaal Agile, er is volop
draagvlak voor de nieuwe manier van werken.
Het duurde even, maar we/ze zijn er aan gewend. Teams van zeven (+/- twee) ontwikkelaars staan veel te praten,
plakken van alles aan de muur en er is voortdurend constructieve feedback. Ook is positief effect merkbaar op
productontwikkeling en klanttevredenheid. De teams werken steeds zelfstandiger. Top-down is niet langer het credo,
bottom-up is de nieuwe realiteit.

Als manager onderschrijf je de Agile principes. En, nu de eerste hordes genomen zijn, zie je dat de transitie naar Agile
zijn vruchten begint af te werpen.
Maar je mist wel jouw eigen rol daarin. Of je ervaart minder ‘grip’ en twijfelt over de juiste invulling van besturing en
verantwoording. Je bent immers verantwoordelijk voor voeden en volgen van de Plan-Do-Check-Act-cyclus. Jij bent
nog steeds de persoon die aanvoelt of we voldoende beheerst het werk uitvoeren. Jij geeft aan of we ‘in control’ zijn,
zet risico’s op de agenda en benut verbeterkansen. Maar hoe moet dat als je werkt met autonome teams? Is er nog
wel behoefte aan een manager of controller die het team, het productieproces en de cijfers controleert?
En zo ja: hoe transformeer je jezelf tot een manager of controller die dit alles verenigt? Hoe word je een manager die
in de Agile wereld volledig tot zijn recht komt, zonder grip te verliezen? Sterker nog: hoe word jij die manager die van
onbesproken meerwaarde blijft voor de organisatie, het management én de teams?
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AGILE: IN OR OUT CONTROL?
Agile en control wordt door velen gezien als een contradictio in terminis. Dat is een hardnekkige misvatting. In
tegenstelling tot wat velen beweren zijn functies als manager, controller, PMO en auditors binnen het Agile speelveld
niet overbodig. Integendeel. Deze functies, mits op de juiste wijze ingevuld, zijn juist van grote meerwaarde voor de
Agile organisatie! De betekenis voor de organisatie en bijdrage aan het succes hangen samen met de juiste invulling
van die rollen.

Uit recent onderzoek onder 62 organisaties in Nederland en België blijkt dat circa vijftig procent van de financiële
managers het gevoel heeft niet ‘in control’ te zijn door Agile. Zij geven aan dat ze geen grip meer lijken te hebben op
hun autonoom fungerende team, en daarmee ook niet op de cijfers. Voor alle duidelijkheid: die managers zijn
stuk voor stuk voorstander van de Agile werkwijze. Het probleem zit hem in de invulling van hun rol. Hoe blijven ze
betrokken bij de werkprocessen van autonome teams? Hoe houden ze grip op input en output, op de cijfers, op de
processen? En vooral: hoe kunnen zij met hun specifieke kwaliteiten meerwaarde blijven bieden aan de organisatie?
Dat houdt hen bezig.
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TRANSITIE VRAAGT OM ACTIE
Het Agile gedachtengoed wordt wereldwijd breed omarmd.
Internationaal opererende, jonge bedrijven zoals Spotify, Netflix en Google hebben principes van Agile werken
vanaf het begin geïntegreerd in hun organisatie. Het was geen actieve keuze en het heeft ze groot gemaakt.
Organisatieprocessen bij deze multinationals zijn ontstaan en gegroeid vanuit het Agile gedachtengoed, net zoals de
functies en rollen van alle medewerkers, op elk niveau. De genoemde bedrijven worden regelmatig aangehaald als
lichtend voorbeeld. Wat zij doen, moeten andere bedrijven ook doen. Een tweede misvatting.
Het verhaal van deze nieuwe organisaties is niet te kopiëren naar bestaande bedrijven. Ze zijn opgebouwd uit een
ander DNA, zij hebben nooit een keuze hoeven maken om Agile te gaan werken. Het is als een leeuwentemmer
vergelijken met een koorddanser. En dan aangeven dat de leeuwentemmer, die toewerkt naar het steken van zijn
hoofd in de bek van de leeuw, kan leren van de koorddanser die elke kleine stap in control is. Een recent artikel in
HBR haalt Spotify aan als lichtend voorbeeld van balans tussen autonomie en accountability. In de conclusie staat
terecht dat dit niet voor iedereen werkt, dat organisaties zelf het wiel moeten uitvinden. Voor organisaties die van een
traditionele manier van werken overstappen op Agile komt veel meer kijken dan puur en alleen het omarmen van de
Agile principes en het kopiëren van besturingsmechanismen van anderen.
De transformatie naar Agile is uiteindelijk een grote cultuuromslag en dringt door in alle facetten van de organisatie.
Het heeft grote gevolgen voor het handelen van individuele werknemers, van teams en afdelingen en zeker ook
voor de middenlaag van het management. Die laatste zit als het ware tussen twee vuren: de autonome teams lijken
niet langer behoefte te hebben aan een controlerende manager, terwijl het topmanagement die controle nog wel
verwacht. En terecht, zij blijven immers eindverantwoordelijk. Zij komen bij aandeelhouders niet weg met een verhaal
over enthousiaste, kundige maar eigenzinnige ‘The A-Teams’: “Beste investeerder, het zit misschien wat tegen, maar
vanaf nu gaat het goed komen hoor. Wacht maar rustig af.”
Dit vormt een reëel probleem waar managers en controllers dagelijks mee worstelen. In het begin waren ze positief
afwachtend. Nu zien ze dat het niet overwaait en dat het ook niet vanzelf goed komt. De eerste scheurtjes ontstaan,
er moet nu actie komen. Toch blijft dit onderwerp in veel organisaties formeel nog onbesproken. Enerzijds omdat
de manager serieuze bedreigingen ziet voor zijn eigen functie - óndanks zijn enthousiasme over Agile werken.
Anderzijds omdat de Agile aanpak nog niet voldoende juist én volledig is doorgevoerd. Organisaties werken dan wel
met Agile teams, maar handhaven bijvoorbeeld bestaande KPI’s en managementinformatiesystemen. De manager
moet zijn controlerende taak ook als vanouds blijft uitvoeren.
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Een gemiste kans!
Want de manager die niet alleen stimuleert dat zijn teams Agile werken, maar zijn eigen rol en takenpakket ook
afstemt op het Agile gedachtegoed, is van onschatbare waarde voor zijn organisatie. Sterker nog: hij kan een
stuwende kracht zijn die de organisatie naar grote hoogte tilt.
Deze manager heeft de sleutel in handen om de Agile transitie tot groot succes te maken. Hij kan dat proces
versnellen en zelf een nieuwe leider worden. Deze manager is in staat om risico’s nog eerder te onderkennen en het
proces bij te sturen. Ook is hij optimaal in staat om kansen voor verbetering te signaleren en te verzilveren. Zonder te
zagen aan de poten van Agile.

AGILE MANAGEN: EEN VAK APART
De Agile manager, bestuurder of controller tekent de kaders waarbinnen autonome teams opereren. Het is zijn taak
om daar helderheid in te scheppen. Zonder zo’n duidelijk kader kunnen teams namelijk minder goed autonoom
werken, en dus minder goed presteren. Het kader maakt transparant wat we van elkaar mogen verwachten. Het
maakt verantwoordelijkheden over en weer duidelijk en voorkomt overlap daarin. Het dwingt focus af voor manager
en team.
Zie het als de lijnen om een voetbalveld. Binnen de lijnen weten teams precies wat er van hen verwacht wordt. Zijn
die lijnen er niet, dan hebben teams voortdurend last van coaches en publiek die met goede bedoelingen het veld op
komen. Ook zou het voor teams, coaches en publiek onduidelijk zijn wanneer er nu precies een doelpunt is gemaakt.
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VOORBEELD VAN WITTE LIJNEN
Non Functional Requirements (NFR’s), Definition of Done (DoD) en Acceptance Criteria (AC) zijn voorbeelden van
witte lijnen, vereist om Agile te werken door te kunnen voeren, vereist om teams autonoom te laten werken zonder
in te boeten op de mate van beheersing.
De NFR’s zijn doorgaans centraal en top-down gedefinieerd en gelden voor de organisatie als geheel. Ze kunnen
bijvoorbeeld betrekking hebben op security, performance en schaalbaarheid.
De DoD bevat de bottom-up huisregels van het team of programma. Het maakt duidelijk waar het team voor staat
en waar de getoonde resultaten altijd aan voldoen, naast de algemeen geldende regels. Teams leggen bijvoorbeeld
vast of en hoe ze documenteren, testen en integreren.

A
DoD

C

C

DoD

A

Agile in Control

Agile out of Control

NFR

NFR

De AC zijn aanvullende specifieke eisen voor een project of voor delen van het werk. Voornamelijk opgesteld
vanuit de klant of opdrachtgever. Des te beter de intentie van NFR’s en DoD’s helder is voor alle betrokkenen,
des te minder AC er gedefinieerd hoeven te worden.
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Deze drie factoren dekken gezamenlijk een belangrijk deel van de PDCA-cyclus, mits goed ingericht en doorleefd.
Minder van het een vereist meer van het ander. Belangrijk voordeel ten opzichte van ‘vroeger’ is dat die cyclus per
Sprint (vaak twee weken) wordt doorlopen! Werkt het goed? Dat is dan Done ook echt Done en zijn we ‘in control’.
Zijn deze drie factoren ten opzichte van elkaar onvoldoende sluitend ingericht of worden ze onvoldoende
doorleefd? Dan moet je als manager of controller vaststellen dat de organisatie op dit punt ‘out of control’ is. Het
gaat niet meteen mis, alle betrokkenen hebben immers het beste voor ogen, maar er kan niet gesteld worden dat
we gezamenlijk op beheerste wijze ons werk doen. Vermoedelijk gaat dat niet tot in lengte der dagen goed.
Het lijkt eenvoudig. Maar de meeste organisaties (ja, ook die grote vooruitstrevende!) hebben ‘de witte lijnen’ nog
onvoldoende op orde. Veel ‘Agile organisaties’ zijn op dit moment theoretisch gesproken out of control. Over het
algemeen leveren mensen prima werk af en zijn ze uitermate gemotiveerd om een project tot een succes te maken.
Het gaat dan ook niet meteen mis. Maar de mate van control blijft dan zeer beperkt. En dat is precies de ervaring
van veel managers en controllers.
Dit is een van de onderwerpen waarmee een Agile manager en controller in positieve zin het verschil kan maken.
Dát is zijn rol! Wie anders helpt de organisatie verder door scherpe reflectie en bieden van support? Als manager
kun je beter wegblijven van afvinklijstjes. Je kunt wel als ‘servant leader’ teams gerichte vragen stellen over
bijvoorbeeld de Acceptance Criteria of NFR’s. Dat levert snel een duidelijk beeld op van de stand van zaken. En
wellicht word je uitgenodigd om ze er een handje bij te helpen.
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Een Agile manager moet waarde toevoegen. Hij of zij moet dan wel weten hoe.
De overstap van de oude manier van werken naar Agile vereist lef. Je moet durven veranderen, je eigen rol en
je vaste taken scherp tegen het licht houden. Doel is om meer beheersing te creëren, meer ‘control’. Zonder de
autonomie van je team te ondermijnen. Dat vraagt om een dapperheid. En om inzicht.
De kracht van Agile principes , en van methoden als Scrum, Kanban en XP, is dat deze flexibel in te richten zijn. Deze
flexibiliteit vereist tegelijk dat transitie en adoptie van Agile werkwijzen rekening moeten houden met de context van
de organisatie. Zeker als we na die transitie nog beter ‘in control’ willen zijn dan voorheen. Een succesvolle adoptie
van Agile dwingt af dat we de kritieke succesfactoren begrijpen, expliciet maken en gebruiken als vertrekpunt.
Denk bijvoorbeeld aan de vereiste innovatiekracht, ROI, risk appetite, wet- en regelgeving in land en/of branche,
zelfsturend vermogen van medewerkers et cetera.
Helaas. Een eenduidig antwoord op de vraag ‘hoe word ik een Agile manager of controller die meerwaarde levert aan
mijn organisatie?’ is niet te geven. Belooft iemand het antwoord, trap er niet in. Er bestaat geen ‘silver bullet’, er is
geen standaard aanpak om ‘control’ optimaal in te richten in een Agile organisatie. En die komt er vermoedelijk ook
niet. Tenzij organisaties deel uit maken van een categorie die onderling zeer vergelijkbaar is. Voor deze homogene
groep zijn natuurlijk generieke oplossingen te bedenken. Echter, vermoedelijk hebben deze organisaties andere, meer
urgente uitdagingen.
Wat te doen om ‘grip’ te houden? Agile congressen, goeroes, auteurs en bloggers richten zich doorgaans niet op
dit minder populaire onderwerp. Deze personen komen doorgaans zelf uit de software en staan daardoor minder
objectief in de wedstrijd. Hetzelfde geldt voor raamwerken om Agile of scrum op grote schaal in te zetten, zoals
bijvoorbeeld SAFe, DAD, NEXUS, LeSS.
De training Agile in Control loopt niet weg voor het conflict tussen Agile en control. Het geeft een handreiking om
‘control’ in je Agile organisatie te herstellen en meer effectief in te richten. Tientallen praktijkvoorbeelden van KPI’s,
rapportages en beheersmaatregelen komen ter inspiratie voorbij. Deze training is speciaal bedoeld voor managers
en controllers die Agile willen zijn en tegelijk op zoek zijn naar inspiratie om de mate van ‘control’ te verhogen. Voor
professionals die willen verbinden: de top van de organisatie, die wil weten wat er gaande is, met de teams, die
autonomie nodig hebben om te presteren.
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VOORBEELD VAN AGILE
MANAGEMENT REPORTING
KPIs, rapportages, management dashboards. Ze zijn vaak organisch gegroeid door de jaren. Het management laat
dit erfgoed niet zomaar los, om meer dan een goede reden. Agile werkwijzen vormen in zichzelf geen gevaar. Goed
bekeken biedt het managers en controllers aanvullende kansen om managementinformatie meer actiegericht te maken en nog beter ‘in control’ te zijn.
De transitie naar Agile is een kans om rapportages aan te scherpen, zonder conflict met Agile te creëren. Dat kan
door gebruik te maken van het ‘Agile in Control – Framework’, in vier stappen:
1. Analyseer bestaande rapportages en verdeel de inhoud in twee groepen: Accountable en Being Proactive.
i.

Accountable (verantwoorden): informatie die niet frequent geleverd wordt, maar wel juist en volledig
moet zijn (denk aan het jaarverslag en KPI’s als omzet en gemiddeld ziekteverzuim).

ii.

Being Proactive (sturen): informatie die frequent nodig is en foutjes mag bevatten, als het maar helpt om
actief te sturen (denk aan operationele rapportages en KPI’s als orders en ziektemeldingen per maand).

3. Verdeel de inhoud uit beide groepen in de vier perspectieven van de Balanced Scorecard (Financieel, Klant, Processen en Leren & Groei).
4. Introduceer een nieuwe groep, naast A en B, die zich vanuit Agile principes richt op het op snel leveren van
meerwaarde op duurzame wijze voor de klant: Creating Customer Value.
5. Vul de matrix verder in, neem een stap terug en kijk door de oogharen:
i.

Creëer focus: wat kan weg uit de reguliere rapportages (dubbel, niet actie/ambitiegericht)

ii.

Herstel balans: corrigeer onder/oververtegenwoordigde cellen waar mogelijk

iii. Optimaliseer: ontwerp nieuwe rapportages per doelgroep
Deze aanpak lost geen problemen op.
Het helpt om het goede gesprek te
structureren en op een transparante
manier te werken aan passende oplossingen. Meer weten over dit raamwerk?
Lees dan het tweeluik hierover (Agile
in Control – Framework, De kracht van
rapporteren voor Agile organisaties).
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	VOOR MEER INFORMATIE,
NEEM CONTACT MET ONS OP
Wij zijn direct bereikbaar via telefoon of stuur ons een e-mail, dan nemen wij z.s.m.
contact met u op.
Andres Jansen is trainer bij Gladwell Academy en consultant bij
BlinkLane Consulting. Hij is meer dan 15 jaar actief als adviseur en
trainer, met focus op innovatie en IT. De afgelopen jaren heeft hij zich
toegespitst op het beter bestuurbaar, wendbaar en meer actiegericht
maken van organisaties. Andres acteert inhoudelijk scherp en is tegelijk
pragmatisch ingesteld.
TWEEDAAGSE AGILE IN CONTROL TRAINING
Andres is tevens de trainer bij onze tweedaagse Agile in Control training.
Tijdens deze training geeft Andres tips en tricks hoe Agile werkwijzen
aanvullende kansen biedt om ‘in control’ te blijven. Bekijk de website
voor actuele data.
Naast deze white paper heeft Andres Jansen een interessant tweeluik
geschreven over Agile en Rapporteren.
Deel 1: Levert managementrapportage een conflict op met een overstap naar agile?
Deel 2: Het ABC voor rapporteren in een agile organisatie
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