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Agile werken:
Doen is het nieuwe denken.
Onze visie op Agile
Houding, geen methodiek
© Branddoctors 2019

Must read
Agile manifesto

De praktijk
Drie cases uit onze praktijk

Ontdekken wat werkt

Experimenteren, exploreren, proberen.
Alleen als je in beweging bent, ontdek je
wat werkt.
Een blauwdruk over hoe ergens te komen
vervangt Agile door telkens kleine stappen
te nemen. We bouwen de brug terwijl we er
overheen lopen. Zo spelen we lichtvoetig in
op de dingen die we leren.
De menselijke uitdaging daarbij is om de
neiging tot perfectie te onderdrukken. Als je
grenzen verkent en opzoekt, maak je fouten.
Dat mag niet alleen, dat moet. Anders leer je
niets.
Een manier om in beweging te komen en te blijven – is het toepassen van Agile
technieken, bijvoorbeeld uit Scrum en Lean
startup, maar denk ook aan de Design Sprints
van Google Ventures.
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Vanuit Branddoctors hebben we inmiddels
enkele jaren ervaring. We willen onze fouten
en leermomenten met je delen via deze weg.
Het is een levend document. We vullen het
af en toe aan met nieuwe inzichten. Uit onze
eigen ervaring, of misschien wel die van jou.
Het is onze beleving of visie, het pretendeert
niet de waarheid te zijn. We proberen ook niet
compleet te zijn, dan kun je beter een boek
kopen.
Heb je ideeën of suggesties?
Stuur een berichtje naar
gijsbert@branddoctors.com

Wat bedoelen wij met Agile werken?
Een houding, geen methodiek.
Met agile werken bedoelen

Agile werken kan prima

Agile methodieken kunnen

In de praktijk blijkt het

wij dat je je werk, je team of

zonder toepassing met

je wél helpen, omdat samen

verstandig die methodieken

organisatie, zo inricht dat

bijvoorbeeld Scrum of een

leren in een team of organisatie

te bestuderen, je te laten

je flexibel in kunt spelen op

andere methodiek. Het is in

vraagt om enige afstemming

adviseren, en ermee te

ontwikkelingen en nieuwe

de eerste plaats een houding.

over een multidisciplinaire

experimenteren.

inzichten. Je hebt een open

werkwijze en een nieuwe

houding, je leert voortdurend

gezamenlijke ‘taal’.

en je durft te experimenteren.
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Wanneer agile werken goed werkt.
En wanneer niet.
Flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen en nieuwe inzichten is altijd waardevol.
Maar misschien minder geschikt als je verantwoordelijk bent voor specifieke
bedrijfsprocessen, zoals beheer & onderhoud, een callcenter of als je werk een
strakke planning of procedures kent, zoals in de zorg.
Agile werken is een flinke verandering op verschillende fronten.
We noemen een paar in het oog springend.
 edeelde visie. Een gedeelde visie
G
op het beoogd resultaat stroomlijnt.
Vroeger noemde we dat het punt op de
horizon, nu hoor je vaak “True north”.
Geen plan, maar beweging. Als er
geen plan ligt, maar een werkwijze, dan
bepaalt die visie de richting die we op
gaan. Hoe precies, dat maakt niet uit.
Als er maar beweging is.
Eigen initiatief & verantwoordelijkheid.
Flexibiliteit en daadkracht
komt samen met initiatief en
verantwoordelijkheid. Experimenteren
en leren werkt vooral goed als er
voldoende autonomie is.
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Multidisciplinair samenwerken. Waar
we gewend zijn aan samenwerking
met collega’s die min of meer hetzelfde
doen, is agile werken gericht op
multidisciplinair werken. Doorgaans
vinden mensen dat geweldig, maar
het vraagt wel begrip voor andere
perspectieven en kennis van elkaars
jargon.
Toewijding en tijd. Dit is misschien
wel de grootste hobbel. Ons huidige
werken is vaak gefragmenteerd
door vergaderingen, een veelheid
aan projecten, een eindeloze stroom
email. Focus op het werk dat gedaan
moet worden is altíjd een goed idee,
en een vereiste voor succesvol agile
samenwerken.

Nauw (kunnen) betrekken van klanten,
al vroeg in het proces. Dat vraagt lef,
want we zijn geconditioneerd om
alleen het af-product waar we trots op
zijn, te tonen. Het vraagt ook toegang
tot klanten, competenties om zelf dat
gesprek aan te gaan.
Durven doen. Starten met agile werken
is lastig. De valkuil is om een plan te
maken, maar het doel is onderzoeken
door te maken. Starten doe je dus
met een toekomstvisie en ambitie, en
overeenstemming over een aanpak. En
daarna zelf aan de slag. Met data, met
klanten, met ideeën en prototypes.

Case #1

ABN AMRO meesprinten MVB 2.0

Vraag

Uitdaging

Aanpak

Kunnen we in korte tijd een nieuwe
propositie ontwikkelen, en die vatten
in een nieuwe service blueprint, om de
aantrekkelijkheid van de bank voor de
doelgroep te verhogen, en daarmee
onze positie te versterken?

Vaak ontwikkelen CX afdelingen
nieuwe proposities en journeys .
Hier was dat de lijn zelf. Daar is het
ontwikkelen van proposities geen
alledaagse bezigheid en
agile werken relatief nieuw.

Het team van productspecialisten ,
accountmanagers , business
developers , en een digital specialist
werd door Branddoctors aangevuld
met een product owner en
marketingstrateeg . De opzet was 6
sprints van 2 weken , met een 0,5FTE
commitment van iederteamlid waarbij
we zoveel mogelijk de Scrum
methodiek volgden.

© Branddoctors 2019

Case #1 ABN AMRO meesprinten MVB 2.0

Wat hebben we geleerd?
Dynamische teamsamenstelling.
Voortdurende afvragen of de juiste
mensen aan boord zijn; het team
uitbreiden om te versnellen of te
verdiepen. Als de visie staat en er ritme is
gevonden, kunnen nieuwe teamleden hun
frisse blik, hun energie en kennis direct
kwijt.
Workshops als onderdeel van elke
sprint. Binnen Branddoctors hebben
we een schat aan ervaring en formats
om in workshopverband met een
groep te exploreren, te ontwerpen en
te onderzoeken. Die workshop bewust
inplannen in een sprint geeft houvast en is
– gek genoeg – daarmee ook een rustpunt
voor het team. We hoeven niet het wiel
opnieuw uit te vinden.
 etrospectives. Het is van groot belang
R
om elke sprint tijd te maken om te
reflecteren. Het is geweldig om te
zien dat - als er onderling vertrouwen
is! – teams zeer goed in staat zijn te
reflecteren en aanpassingen te doen aan
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de werkwijze om het voor het team als
geheel, en voor individuele teamleden
beter te organiseren. Zoals gezegd: Er moet
vertrouwen zijn, tijd&aandacht en een
goede facilitator.
Er was onvoldoende beschikbaarheid van
data, dat leidde tot vertraging en frustratie.
Dit type ‘impediment’ moet eerder op een
parallel werkspoor worden gezet, zodat
andere activiteiten niet negatief worden
beïnvloed. Doorgaan is belangrijk.
Meer tijd nemen om de agile werkwijze
te trainen en in te regelen. Als mensen
aangeven dat ze van Agile hebben
gehoord, of zelfs getraind zijn, wil dat nog
niet zeggen dat de samenwerking ook
soepel loopt. Eerste even vertragen, de
neuzen de goede kant op, verwachtingen
uitspreken, een gezamenlijke ambitie
formuleren, heldere werkstromen
definiëren en een solide backloop
opbouwen. Dat kost tijd, maar zorgt ook
voor versnelling.

Nog eerder en nauwer betrekken van
de mensen die uiteindelijk moeten
executeren, vergroot de slagkracht en
betrokkenheid.

Resultaat
Na 3 maanden lag er een door de
organisatie gedragen visie, inzicht in
klantbehoeften en een klantprofiel,
een service blueprint waarin 7
afzonderlijke customer journeys die
met elkaar in verbinding staan, een
prototype van de vernieuwde
website. Het plan van aanpak voor
implementatie wordt inmiddels
uitgevoerd. #letsmakewaves
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Agile Manifeston
Must read als je niet terecht wilt komen in dogmatische discussies over scrum. De 4 waarden
en 12 principes uit het manifesto (2001) zijn de basis van agile werken. Een goed begrip van de
uitgangspunten – de filosofie – is belangrijk om ver weg te blijven van dogmatische discussies
op borrels over de technieken zelf, maar juist te zoeken naar die technieken die voor jouw
specifieke project of context werken, en het leren effectief versnellen.
De auteurs hebben het manifesto geschreven vanuit het perspectief van softwareontwikkeling.
Toch zijn agile werken en de methodieken ook zeer relevant voor andere projecten waar iets ontworpen,
ontwikkeld of geproduceerd wordt. Omdat ze uitgaat van het leren creëren van klantwaarde.

1 23 4
Onderstaande samenvatting is onze reflectie op het origineel.
Verderop in dit whitepaper staan de 12 principes

Individuals and
Interactions over
Processes and Tools

Working Software
Over Comprehensive
Documentation

Customer Collaboration
Over Contract
Negotiation

Responding to Change
Over Following a Plan

Het basisidee is dat mensen
en hun interactie flexibeler
zijn, en beter kunnen omgaan
met verandering, dan fixed
processen. In zijn boek
Corporate Startup stelt Tendayi
Viki voor om een zogenaamd
‘Growth board’ in te richten
die onder andere tot doel
hebben om interne (regulatory,
compliance etc) processen te
kunnen omzeilen.

Agile waardeert documentatie,
maar korter en vanuit het
perspectief van de gebruiken
en de bedoeling geschreven.
Maar het waardeert een
werkend prototype dat waarde
creëert voor de gebruiker meer.

De kern zit hierin dat
alleen door samenwerking
gedurende het project het
beste eindresultaat wordt
gerealiseerd. Een plan van
aanpak, gedetailleerde offerte
of precies omschreven
oplevering is jezelf voor de gek
houden. Dat wil niet zeggen
dat er geen kader ligt van
samenwerking in de vorm van
een visie op het eindresultaat,
een planning op hoofdlijnen,
een budget.

Het nieuwe plan is er een die
met een vooraf afgesproken
werkwijze voortdurend
inspeelt op nieuwe inzichten.
In Agile scrum is er geen
milestones planning, maar wel
een oplevering elke sprint –
bijvoorbeeld elke 2 weken. Dat
is het nieuwe plan.
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Bron: Agile Manifesto https:/agilemanifesto.org

Case #2

Hologic design sprint

Case

Uitdaging

Aanpak

Nieuwe salestalenten doorlopen in 100
dagen een individueel trainings
programma. Dat kost veel tijd voor
managers en trainers die het initiatief
nemen.

Kunnen we een werkwijze ontwikkelen
waarmee de new hires zélf
verantwoordelijk zijn voor planning en
uitvoering van hun 100 dagen
programma?

We hebben een design sprint
uitgevoerd volgens het boekje*.
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*Sprint, google ventures

Case #2 Hologic design sprint

Wat hebben we geleerd?
 e nauwe samenwerking met de klant
D
gedurende een week is bijzonder. Het
verdiept de kennis van het probleem
dat we willen oplossen. Het vergroot
de denkkracht, de breedte van
oplossingsrichtingen en toepasbaarheid
van het resultaat.
Het ritme van de designsprint is in essentie
een goede, al hebben we de indruk dat
een hele dag voor inspiratie wat lang is,
en er tijd ontbreekt voor evaluatie van de
validatie.

Design sprinten is vermoeiend. Tijdens de
sprint is er weinig tijd om de volgende dag
voor te bereiden. De randen van de dag
gebruiken kan, maar pak ook je rust.
Een grondige voorbereiding vergroot de
impact van de sprint zelf. Zorg dat het
ongelooflijk helder is welk probleem je
wilt aanpakken, hoe de context van de
gebruiker er uitziet, hypothesen die je zou
willen valideren en oplossingsrichtingen
die in de organisatie leven.

Weg uit kantoor. Een eigen plek ver weg
van het eigen kantoor, of dat van de klant,
en dus ver weg van storingen, is een
must om gefocust te blijven. In dit geval
Brussel, al hadden we een uur reistijd
tussen appartement en werklocatie door
verkeersdrukte. Dat was dan minder slim.

Neem de tijd en wees kritisch in het
vaststellen van wat je wilt valideren. Je
zult je ambities naar beneden moeten
bijstellen als je van plan was een compleet
gevisualiseerde, clickable app te valideren.
Daar heb je simpelweg de tijd niet voor. En
dat hoeft ook niet. Immers, je hoeft niet te
bewijzen dat je een app kunt maken…

Heldere agenda. Om effectief van de tijd
gebruik te maken, is een heldere agenda,
goed uitgewerkte werkvormen en strikt
timemanagement van groot belang.
Dat is de rol – de enige rol – van de
facilitator.

Het is prettig om een multidisciplinair team
te hebben dat de hele sprint meemaakt. Je
hebt minimaal een facilitator, een strateeg,
een marketeer en een creatief nodig. 160
uur x uurtarief is een bedrag dat zomaar
oploopt naar 25k voor een week. Niet alle
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klanten kunnen dat betalen. Door met
een kernteam van 2 te werken, dan aan te
vullen met specialisten van klantzijde, is
hetzelfde resultaat te behalen tegen een
lager budget, zodat er geld overblijft
voor vervolgstappen.

Resultaat
Op basis van een eenvoudige
Kanban achtige planner waren
deelnemers in de validatie zelf in
staat hun planning te overzien,
te begrijpen wat de bedoeling
was en een planning te maken.
In een pilot met een MVP op
basis van Microsoft Planner is de
methodiek gefinetuned.
Inmiddels wordt de werkwijze
uitgerold binnen andere divisies
#letsmakewaves

© Google Ventures Design Sprint
En wanneer niet.
Monday

Tuesday

Map

Wednesday

Thursday

Friday

Decide
Sketch

Prototype
Test
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12 principes

1. Klanten zijn meer tevreden als het
product of dienst (hierna: het product)
eerder wordt aangeboden en vaker wordt
verbeterd. Dus niet te lang vergaderen,
maar sneller iets aan de klant voorleggen.
2. H
 et continu verbeteren van het
product is standaard onderdeel van
het ontwikkelproces. Naast tijd voor
door ontwikkelen is er dus ook altijd
tijd voor verbeteren. Het is vaak leuker
om te werken aan iets nieuws, dan te
verbeteren. #valkuil
3. Er worden vaak en regelmatig (deel)
producten opgeleverd. Zo betrekken we
klanten en versnellen we het leerproces.
Dit is spannend voor veel teams: Wanneer
is iets voldoende af? Onderliggend ligt de
angst om kritiek te krijgen, en er is echt
maar één manier om van die angst af te
komen…
4. Betrek stakeholders vaak, zodat betere
beslissingen worden genomen.
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5. G
 emotiveerde teamleden zijn meer
succesvol. Aandacht voor sfeer,
onderlinge dynamiek, persoonlijke
effectiviteit, individuele behoeften is
belangrijk. Het is helemaal niet gek om
management drives o.i.d. erbij te halen
om het team een spiegel voor te houden.
6. Werk regelmatig samen aan dezelfde tafel
of in dezelfde ruimte om communicatie
tussen teamleden te verbeteren. In deze
tijd van Skype is dit naar onze mening
nog steeds waar.
7. O
 utcome, niet output. Opgeleverde
(deel)producten zijn de primaire
voortgangsindicator. Agile is gericht op
concrete resultaten (outcome_, niet op
inzet (output).
8. De juiste competenties en oog voor detail.
Dat verhoogt de kwaliteit en de snelheid.
Voldoende aandacht en prioriteit voor
formele (agile) training is van belang en
moet actief worden ingepland.

9. Tempo houden. De agile werkwijze
die wordt afgesproken heeft tot doel
om tempo te houden of te versnellen.
Commitment aan de werkwijze
en rücksichtsloos handhaven zijn
belangrijker dan je denkt.
10. Eenvoud. Precies doen wat er op dit
moment nodig is. En niet meer.
11. De beste resultaten komen voort uit
teams met voldoende autonomie,
beslissingsbevoegdheid en daadkracht.
Er is altijd een vorm van zelforganisatie.
12. Regelmatig evalueren van de eigen
effectiviteit vergroot de kwaliteit van
samenwerking. De ‘retrospective’ uit
Agile Scrum doet wonderen en mag
zeker niet overgeslagen worden om tijd
te besparen. Dat zou penny-wise-poundfoolish zijn.
Bron: Agile Manifesto https:/agilemanifesto.org

Case #3

Menzis. Experimenteren: vanuit gedrag
potentie voor concept bepalen.

Vraag

Opzet

Resultaat

Is er onder onze klanten behoefte
aan een nieuw collectief gericht op
gezondheidsbevordering en hoe
kunnen wij dat succesvol in de
markt zetten onder de verschillende
doelgroepen?

In cocreatie met de doelgroep is het
concept aangescherpt waarna met
experimenten het gedrag van de
doelgroep in kaart is gebracht en de
haalbaarheid is gevalideerd

Door de juiste stappen op het juiste
moment te zetten, en meer dan
1000 klanten te betrekken, heeft de
opdrachtgever de toegevoegde waarde
gezien van agile werken. #agile
#daretofail
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Case #3 Menzis. Experimenteren: vanuit gedrag potentie voor concept bepalen.

Wat hebben we geleerd?
Vooraf samen bepalen wanneer het een
succes is, niet alleen aantal aanmeldingen,
maar ook zeker de tijd die je neemt voor
het experiment. Het gevaar is anders dat je
net zo lang door gaat totdat je de gewenste
aantal reacties hebt bereik terwijl je
daarvoor wellicht alles uit de kast hebt
moeten halen. Het kan ook succesvol zijn
wanneer de uitkomsten niet zijn zoals
je die zou willen zien. Zorg er wél voor
dat je kunt beargumenteren waarom die
gewenste uitkomsten wel of niet gehaald
zijn.
De mogelijkheid om op te halen waarom
er zoveel interesse was in het concept
met een kwalitatief onderdeel. Doordat
we meer konden uitvragen werd scherper
welke aspecten aanspraken en welke
minder. Zo werd de essentie helder van
het concept en is de kans op succes groter
bij de introductie bij de klanten.
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Een eerste kwalitatieve stap voor het
experiment om de proposities aan te
scherpen voordat het onder een grotere
doelgroep wordt getest. Door met deze
stap al onduidelijkheden te herkennen en
aan te passen, zorg je ervoor dat de kans
op succes vergroot wordt.
Werk in een multidisciplinair team. Door
elkaars sterke punten en expertise in te
zetten, zorg je samen voor het succes. Ook
zorgt het voor een bredere betrokkenheid
binnen de organisatie en betere
succesfactoren aan het begin, doordat je
ook weet wat je nodig hebt om het verhaal
intern verder te brengen.
Probeer niet te veel in één keer te
experimenten. Zorg dat je scherpe
aannames benoemd vanuit waar je
het experiment opzet. Uiteraard is
het mogelijk om slimme combinaties
te maken, maar zorg dat je altijd kan
achterhalen wat de doorslaggevende
factor voor succes is.

Voor sommige organisaties kan het
spannend zijn om een nog niet af product
in ‘real-life setting’ te testen. Wat als het
afbreuk doet aan het merk? Ervaring leert
juist dat wanneer je klanten laat zien dat
je in ontwikkeling bent en hen daarin
betrekt, klanten enthousiaster worden
en het enorm leuk vinden om je hierin te
helpen door feedback te geven. Zie het als
een extra mogelijkheid om je klanten te
verrassen!

“Dit is het meest
valide onderzoek dat
we ooit hebben
gedaan”
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Als je wilt beginnen
met agile werken.
Wil je een organisatie bouwen die meer flexibel kan
inspelen op ontwikkelingen in de wereld en inzichten
in klantbehoeften? Lichtvoetig en gebaseerd op een
heldere visie?
Start met een klein multidisciplinair team,
een probleem dat je wilt aanpakken. Kies een
werkwijze en laat je hierin coachen. Betrek
klanten vanaf dag 1. Ga eens kijken bij andere
bedrijven die al wat verder zijn. Branddoctors
brengt je graag in contact.
Experimenteer, leer. Voor je het weet heb je een
goed gevoel wat agile is, en waar voor jouw
organisatie de kracht zit, en waar de valkuilen.
Daarna kun je opschalen. Succes!
Gijsbert Croes,

gijsbert@branddoctors.com
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Let’s make
waves

www.branddoctors.com
Edisonbaan 17
3439 MN Nieuwegein
030 602 6000
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