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De Nieuwe Manier van Agile Werken? 

Regelmatig krijgen wij vragen of wij als ‘hét bureau voor nieuwe manieren van werken’ iets 

kunnen betekenen in de verandering van organisaties naar een Agile manier van werken en de 

realisatie van een omgeving die daarbij past. De verandering naar activiteit gerelateerd werken 

is voor organisaties vaak al een uitdaging, en dan komt daar ineens ook nog de complicerende 

factor van Agile teams bij die totaal andere wensen lijken te hebben.  

 

Agile is een projectmatige manier van werken waarbij gewerkt wordt in (korte) sprints om, vaak in 

multidisciplinaire teams (sub-)doelen te behalen en zo een bijdrage te leveren aan het grote 

geheel. Het opknippen van het proces in meerdere subdoelstellingen geeft, in tegenstelling tot de 

watervalmethode1 de eis en mogelijkheid om kortcyclisch stappen doelstellingen te behalen. 

Belangrijke vragen die wij vaak horen gekoppeld aan deze ontwikkeling zijn of een Agile team kan 

werken in een activiteit gerelateerde werkomgeving? Werkt dit alleen voor de ICT-afdeling? Welke 

omgeving hoort hierbij? En hoe kan ik deze omgeving zo inrichten dat deze niet alleen past bij 

onze manier van werken zoals dit er vandaag de dag uitziet, maar zodat deze ook passend is bij 

de manier van werken in de toekomt? De verhouding tussen de fysieke, digitale en mentale 

werkomgeving is van groot belang om tot een goed uitgebalanceerde omgeving te komen, dit is 

ook voor de Agile manier van werken van toepassing.  

 

Naast een passende fysieke omgeving die de werkprocessen ondersteunt speelt de digitale 

volwassenheid en de taakvolwassenheid van medewerkers en managers een grote rol in een 

succesvolle implementatie van Agile in een nieuwe omgeving. In dit visiedocument geven wij 

inzicht in onze integrale visie op een toekomstgerichte manier van werken waarbij uw nieuwe 

                                                             
1 Men start met fase 1 en begint niet eerder met fase 2 dan wanneer fase 1 is afgesloten. En wanneer in een van de fasen een fout 
ontdekt wordt, gaat men helemaal terug om die fase te corrigeren en de daaropvolgende stappen opnieuw uit te voeren. 
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manier van werken en Agile hand in hand kunnen gaan om uw organisatie nog succesvoller te 

maken. Nu, maar ook in de toekomst. 

 

  

1 Wat is Agile werken?  

De huidige digitale mogelijkheden en de steeds meer eisende klant aangaande maatwerk en 

persoonlijke aandacht, zorgt ervoor dat verandering op een steeds hoger tempo doorgevoerd 

wordt en steeds complexer is. Het managen van deze snelheid en complexiteit van veranderen 

vraagt om een nieuwe manier van organiseren en vertaald zich naar een nieuwe manier van 

projectmanagement en het samenwerken in een organisatie in zijn algemeen en tot 

verdergaande digitalisering.   

  

De oude, niet Agile, manier van werken hanteert een aanpak waarbij vooraf alle details en 

planning vastgelegd zijn in uitgebreide documenten. Waarna er vervolgens over een lange 

periode gebouwd wordt aan het product. De opdrachtgever wordt pas na deze bouwperiode 

betrokken en komt er dan te vaak achter dat of het niet precies is geworden wat hij gehoopt had, 

of dat de wensen van toen nu niet meer de belangrijkste zijn. Vandaag de dag is deze manier van 

werken vaak niet meer toereikend.  

 

Agile werken is een nieuwe manier van werken die beter aansluit op de wensen van vandaag de 

dag. Letterlijk vertaald betekent Agile wendbaar en staat het voor een flexibele aanpak voor het 

ontwikkelen van producten en of het halen van doelen. Agile werken kenmerkt zich in het snel 

kunnen aanpassen aan wisselende omstandigheden en behoefte door het wijzigen van de scope 

of de prioriteiten binnen de scope.  

 

Vier belangrijke uitgangspunten van Agile werken zijn:  

1. Personen en persoonlijk contact is belangrijker dan processen en hulpmiddelen  

Agile werken bevordert het samenwerken door een gemandateerd team samen te stellen 

met alle skills aanwezig die nodig zijn voor het te behalen doel. Door fysiek bij elkaar te zijn 

en op dag basis voortgang en continuïteit te bespreken verbetert de communicatie. Dit heeft 

een zeer positief effect op betrokkenheid, snelheid, voorspelbaarheid en zorgt ervoor dat het 

product overeenkomt met wat de wens is van de opdrachtgever(s). 

 

2. Werkend product is belangrijker dan uitgebreide documentatie 

Het is effectiever gebleken om in korte iteratieve perioden een resultaat te halen dat wellicht 

niet de gehele klantvraag invult, maar wel direct waarde toevoegt. Door het minimale product 

te gebruiken doe je ervaring op die je kan gebruiken bij het verder uitwerken van je 

eindproduct. Door steeds werkende producten op te leveren ben je in staat om bij nieuwe 



 

 3 | 11 

inzichten of veranderde behoefte in te grijpen en je product aan te passen. Dit verhoogt de 

Business Value en voorkomt lange tijdrovende projecten die net niet of geheel niet de 

behoefte van vandaag in te vullen.   

 

3. Klantcontact en samenwerking boven contractonderhandeling 

Verlies geen energie in het vastleggen van afspraken, maar stop je energie in wat de klant 

vandaag wil hebben. Maak afspraken over budget en tijd en laat de scope als variabele open. 

 

4. Omarm verandering in plaats van vasthouden aan het plan 

Vanwege het feit dat de snelle en complexe verandering zich moeilijk laat vatten in een 

voorspelbare planning, is het nodig om de behoefte aan (schijn)zekerheid dat een planning 

geeft los te laten. Dit zou er alleen maar voor zorgen dat je juist niet in kan spelen in de 

constante verandering. Zorg ervoor dat je een duidelijke roadmap hebt op een abstracter 

niveau en dat je een duidelijke prioritering hebt van het werk dat je de komende periode wilt 

oppakken.  

 

  

2 De Agile omgeving 

De Agile manier van werken ontstaat vaak in een omgeving (fysiek, digitaal, mentaal) die deze 

manier van werken niet optimaal ondersteund. Het laten aansluiten van de ruimte bij de 

werkprocessen, manier van werken en de volwassenheid van de organisatie, afdeling en teams is 

essentieel om het best mogelijke resultaat te bereiken en als organisatie wendbaar te zijn naar de 

toekomst. De (gedeeltelijke) overgang van organisaties naar de Agile manier van werken ontstaat 

vaak in omgevingen waar tevens een activiteit gerelateerde werkomgeving wordt gerealiseerd, of 

waar deze al activiteit gerelateerd is ingericht. Onze studie laat ons zien dat nieuwe manieren van 

werken en Agile elkaar vanuit de basisgedachte lijken te bijten, maar elkaar juist zouden kunnen 

versterken. Kenmerken van een volwassen manier van activiteit gerelateerd werken zijn het 

flexibel kunnen werken binnen kaders en het nemen van eigen verantwoordelijkheid, 

samenwerken, kennisdelen, sturing op resultaat en vertrouwen; dit om het team en 

organisatieresultaat te bereiken. Leggen we deze zaken naast de belangrijkste pijlers van een 

succesvol Agile team, zien we hier voor een grote overlap; flexibiliteit, taakvolwassenheid, eigen 

verantwoordelijkheid, samenwerken, kennisdelen, sturing op resultaat en vertrouwen.  

 

Echter denkt men bij de realisatie van een Agile omgeving waarin dit moet plaatsvinden direct 

aan oplossingen zonder stil te staan bij de volwassenheid van de manier van werken en de 

omgeving. Zo denkt men vaak direct in termen als smart-/whiteboards, meer samenwerken en 

vaste werkplekken waardoor er continu snel geschakeld kan worden. Veelgehoord is dat 

medewerkers die werkzaam zijn in een squad gebruik maken van een eigen ‘flexplek’ en een of 
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twee eigen ‘Agile werkplekken’. Bij deze manier van werken gaat een van de voordelen van het 

vaak eerder of tegelijk geïmplementeerde activiteit gerelateerde werkplekconcept verloren. Eén 

van de onderwerpen die daarbij vaak wordt benoemd is dat het Agile werken een intensieve(re) 

samenwerking vereist waarbij fysiek samenzijn van groot belang is. Er wordt van de teamleden 

verwacht dat zij op kantoor aanwezig zijn en een eigen, vaste werkplek hebben. De 

geïmplementeerde activiteit gerelateerde werkomgeving, waarbij rekening wordt gehouden met 

het delen van werkplekken, past niet meer en de flexibiliteit van de werkplekken is verloren.  

 

Gekoppeld aan deze ‘eis’ om fysiek op kantoor aanwezig te zijn is er vaak een wens voor een 

projectruimte waar teamleden elkaar continu kunnen ontmoeten om af te stemmen. Alle fasen 

van ‘de sprint’ worden daarmee uitgevoerd binnen een dedicated ruimte voor het team waarin 

alle activiteiten waaronder stand-ups, ontmoeten, concentreren, samenwerken en dergelijke 

worden uitgevoerd die benodigd zijn om het beoogde resultaat te behalen. Het ruimtegebruik lijkt 

sterk op een traditionele manier van werken of een slecht uitgevoerde versie van ‘Het Nieuwe 

Werken’, waar grote kantoortuinen worden gerealiseerd om een diversiteit van taken uit te 

voeren. Typische bezwaren die dan ook overlappen bij de realisatie van deze specifieke Agile 

ruimten waar alle taken in uitgevoerd worden zijn: 

• Er worden alleen open samenwerkruimten ingericht of werkplekken worden verkeerd 

gebruikt; alleen om samen te werken; 

• Geen mogelijkheid om te concentreren en af te zonderen; 

• Nabijheid van een ’activiteit gerelateerde werkomgeving’ is gewenst om de diversiteit 

aan taken goed uit te voeren zoals concentreren, bellen, ontspannen en overleggen; 

• De manier van werken is meer ad-hoc waardoor het strak inplannen van samenwerken 

en ontmoeten minder gestructureerd verloopt en activiteiten continu onderbroken 

worden. 

 

Het ontwikkelen van een activiteit gerelateerde omgeving waarin de Agile manier van werken 

ondersteund wordt kan op verschillende niveaus en in verschillende stappen. Het meest optimale 

is de volledige aanpassing van het concept waarbij deze, door de toepassing van het principe 

‘flexibiliteit door standaardisatie’, geschikt is voor beide manieren van werken. In bestaande 

omgevingen is dit echter niet altijd mogelijk. Een volledige en maximale uitrol van het concept 

noemen wij het volwassen Agile concept. Dit is te bereiken door op een gezet moment volledig uit 

te pakken als een kickstart, of de manier van werken en de omgeving die hierbij hoort naartoe te 

laten groeien. Op de volgende pagina’s geven wij inzicht in de kenmerken en aandachtspunten 

per fase. 
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3 Volwassen Agile concept 

Om volwassen niveau Agile te kunnen werken, moet er in veel organisaties een groot aantal 

stappen gezet worden op 1 of meerdere aandachtsgebieden. Zo dient er een fysieke 

werkomgeving te zijn waarin de groei van start tot een volwassen Agile manier mogelijk is. Er 

dient ICT-ondersteuning te zijn die de organisatie in staat stelt om op een volwassen manier te 

werken. Daarnaast maakt de organisatie maximaal gebruik van de geboden werkomgeving, zijn 

er afspraken gemaakt over de manier van werken en is (team-)taakvolwassenheid zo ingericht 

dat men weet wat er van eenieder verwacht wordt. Binnen elk aandachtsgebied dient te worden 

voldaan aan een reeks kenmerken om op een volwassen wijze Agile te kunnen werken.  

 

Huisvesting & Werkplek 

Op het volwassen niveau voor dit aandachtgebied is een activiteit gerelateerde 

werkomgeving beschikbaar die een Agile team maximaal ondersteunt bij het uitvoeren 

van de werkzaamheden en aansluit bij de Agile samenwerkingsvormen.  

De gestandaardiseerde werkomgeving zorgt voor maximale flexibiliteit maar ook 

stabiliteit omtrent werkplekken. Naast basiswerkplekken worden er ook concentratie- en 

samenwerkplekken geboden. De basiswerkplekken hebben in nabijheid en in zicht altijd 

voldoende stand-up en visualisatiemogelijkheden en zijn voldoende afgeschermd van 

bijvoorbeeld de stand-up sessies van andere teams zonder de transparantie en 

zichtbaarheid van medewerkers te verliezen. De werkomgeving biedt ook vergaderruimte 

voor ongeveer 10 personen en is flexibel inzetbaar voor bijvoorbeeld demopresentaties. 

Daarnaast is er op diverse plekken een ruimte beschikbaar waarin meerdere Agile teams 

samen kunnen komen om bijvoorbeeld demopresentaties aan elkaar te kunnen geven. 

 

Digitaal Werken 

Het volwassen niveau van digitaal werken is gericht op met maximaliseren van de 

samenwerkmogelijkheden. Dit betekent dat een digitale samenwerkomgeving 

beschikbaar is waarmee samen aan content kan worden gewerkt en plaats- en 

tijdsonafhankelijk worden gedeeld. Iedere ruimte is voorzien van schermen met Skype 

zodat content altijd kan worden getoond en gedeeld. Skype of andere chatapplicaties zijn 

beschikbaar om direct one-on-one of in groepen informatie te delen.  

De Agile teams maken gebruik van digitale Agile-boarden zodat ook deze ook plaats- en 

tijdsonafhankelijk kunnen worden gedeeld en worden getoond op elk scherm in de Agile 

ruimtes. De digitale-boarden zorgen er mede voor dat team overstijgende 

afhankelijkheden automatisch gemanaged en gerapporteerd worden. 

 

Gedrag & Verandering 

Taakvolwassenheid van teams en medewerkers is cruciaal om Agile te kunnen werken. 

Het team kan alleen succesvol zijn als voor iedereen duidelijk is waar het team als alle 
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beschikbare kennis en kunde wordt ingezet. 

De ‘Rules of Play’ zijn voor iedereen duidelijk; hoe wordt met elkaar omgegaan, hoe 

communiceert het team met elkaar maar ook met anderen en er zijn afspraken over hoe 

en wanneer de teamleden elkaar ontmoeten. Het team heeft ontwikkeling doorgemaakt 

en wordt hierin gefaciliteerd. Het team wordt begeleid om verdere doorgroei te faciliteren. 

 

  

4 Volwassenheidsfasen Agile 

De volwassenheid van Agile werken wordt bepaald aan de hand van drie pijlers, namelijk 

Huisvesting & Werkplek, Digitaal Werken en Gedrag & Verandering. Een integrale groei van deze 

drie pijlers naar een volgende fase van volwassenheid maakt het mogelijk voor een organisatie 

om een optimale fit te bereiken van het werkconcept met de Agile manier van werken.  

 

Wanneer een organisatie niet in staat is om integraal te groeien zal een van de pijlers remmend 

werken om de volgende fase van volwassenheid te bereiken en daarmee een misfit in de 

omgeving te overbruggen. Wanneer er bijvoorbeeld alleen geïnvesteerd wordt in huisvesting, 

maar niet in de benodigde ICT en het begeleiden van de mens zal het Agile werken in zijn geheel 

niet meer volwassen worden.  

 

Model volwassenheidsfasen Agile  

 

Visuele weergave van de 5 

verschillende fasen op de 

verticale as gebaseerd op het 

CMM model2.  

 

 

Op de horizontale as de 3 

pijlers 

 

Onderstaand en op de volgende pagina’s wordt inzicht gegeven in de verschillende fasen van 

volwassenheid op de verschillende niveaus en de hierbij horende kernmerken. Voor een 

verdieping van de kenmerken per volwassenheidsniveau op de 3 pijlers kunt u contact opnemen 

met een van onze adviseurs. 

 

 

                                                             
2 Het Capability Maturity Model is een model dat aangeeft op welk niveau de software-ontwikkeling van een organisatie zit. Door 
ervaring in het gebruik is gebleken dat het niet alleen voor software-ontwikkeling toepasbaar is maar ook op andere processen. 

GEOPTIMALISEERD

BEHEERST

GEDEFINIEERD

HERHAALBAAR

INITIEEL

GEDRAG & VERANDERINGHUISVESTING & WERKPLEK DIGITAAL WERKEN
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 Fase 1: Initiëren 

Karakteristiek voor de eerste fase is dat er op kleine schaal en ad hoc Agile wordt gewerkt. Dit 

over het algemeen in de huidige werkomgeving en met bestaande ICT-middelen. Een kleine 

groep mensen is aan de hand van brownpapers en post-Its aan het experimenteren.  

 

Een zeer positief aspect van deze fase is dat je laagdrempelig kan ervaren of Agile werken een 

manier van werken is dat effectiever blijkt te zijn dan de oude manieren van werken. Voordelen 

worden behaald doordat de communicatie binnen de groep verbeterd waardoor er duidelijke 

afspraken komen wie wat vandaag gaat doen. Het delen van bereikte resultaten op dag basis 

verhoogd de productie en gevoel van eigenwaarde. Dit is dan ook zichtbaar in de werkomgeving; 

activiteiten en doelstellingen zijn op de locatie zichtbaar en blijven hangen in de werkomgeving 

terwijl medewerkers een (zeer) groot deel van de tijd aanwezig zijn op kantoor om in 

teamverband samen te werken. Er ontstaat echter wel druk vanuit de werkomgeving om in de 

huisvesting aanpassingen te doen: 

- Er is een hoge werkplekbezetting en ‘werkeilanden’ worden geclaimd. Dit gebruik strookt 

vaak niet met de ingevoerde activiteit gerelateerde manier van werken; 

- Hygiëne en brandveiligheid van de omgeving kunnen niet gewaarborgd worden, vanwege 

de wildgroei van brownpaper; 

- Teams geven aan last van elkaar te hebben doordat de stand-ups geluidsoverlast 

veroorzaken en er onvoldoende afscherming is gerealiseerd in de werkomgeving. 

 

Fase 2: Herhalen 

De manier van werken en de vraag naar middelen en begeleiding in de manier van werken 

verspreiden zich als een olievlek in de organisatie waardoor er herkenbaarheid van het concept 

en erkenning van de manier van werken ontstaat. Na elke sprint worden resultaten geboekt en dit 

geeft energie en vertrouwen. Fase 2 kenmerkt zich in het herhalen en uitbreiden van Agile 

uitingen over de werkvloer en de introductie van gerichte fysieke ondersteuning zoals het 

definiëren van plekken waar brownpapers gepositioneerd kunnen worden en het aanschaffen van 

mobiele whiteboards. Erg belangrijk is dat de teamtaakvolwassenheid de productiviteit van het 

team vergroot; er wordt verwacht dat men een rol inneemt die past bij zijn of haar expertise en 

vaardigheden en er vindt minder directieve sturing plaatst. 

 

Betere aansluiting van het concept bij de manier van werken is gewenst. De behoefte om 

locatieonafhankelijk samen te werken groeit, maar wordt niet voldoende ingevuld, omdat fysieke 

aanwezigheid vereist is bij stand-ups. Inbellen wordt geprobeerd, maar is vaak een bron van 

irritatie in het team vanwege de ineffectiviteit. Dit heeft veelal te maken met een mismatch in het 

aanbod van de fysieke omgeving en het gebrek aan de juiste digitale middelen om de activiteiten 

op deze wijze uit te voeren.  
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Doordat steeds meer groepen Agile gaan werken zijn de incidenteel en beperkt overlast 

reducerende maatregelen niet (meer) toereikend. Er ontstaat onder meer krapte omdat steeds 

meer plekken geclaimd worden door Agile teams en de gebouwbezetting toeneemt; dit met name 

op de dinsdagen en donderdagen. 

- Behoefte aan het op afstand participeren begint prangend te worden, de huidige 

middelen als vaste telefoon op speaker leidt tot inefficiëntie; 

- Behoefte om de kantoorinrichting aan te passen aan de manier van werken is groot; 

- Weekindeling en spreiding van activiteiten is nog geen onderwerp van gesprek. Men is 

iedere dag aanwezig en er wordt gezamenlijk op locatie bepaald welke activiteiten er op 

die dag uitgevoerd gaan worden.  

 

Fase 3: Definiëren 

Door de verdere groei van Agile werken en een toename in de ervaarde nadelen van Agile werken 

in een omgeving die daar onvoldoende voor is ingericht is de noodzaak er om beleid te vormen. 

Informele afspraken worden bedrijfsafspraken. Fase 3 kenmerkt zich daarom vooral door het 

definiëren van werkafspraken en optimaliseren van het gebruik van de omgeving en de daarin 

beschikbaar gestelde middelen. 

 

De Agile manier van werken begint in deze fase echt onderdeel te worden van de organisatie. Dit 

is zichtbaar op het gebied van de fysieke omgeving, de digitale omgeving, maar ook op gebied 

van de Agile-volwassenheid van het team. We zien dat de fysieke omgeving wordt zo ingericht 

dat deze activiteit gerelateerd is en met losse elementen de Agile manier van werken 

ondersteund door tijdelijke wanden, kasten en afscherming van stand-up plekken om de 

geluidsoverlast te beperken. We zien dat druk op de werkomgeving blijft bestaan door de hoge 

mate van aanwezigheid en afhankelijkheid van fysieke voorzieningen. Op ICT-gebied is het 

herkenbaar dat het efficiënter en locatieonafhankelijk samenwerken enigszins wordt 

ondersteund door het aanbod specifieke tools zoals bijvoorbeeld collaborations tools (b.v. 

SharePoint), Digitaal Scrumbord, Skype en de aanwezigheid van een aantal losse camera’s. Er is 

daarnaast ook een toename in het aantal mobiele devices in de werkomgeving zoals laptops en 

tablets. Door deze ontwikkeling neemt de flexibiliteit toe.  

 

Een ontwikkeling die plaatsvindt is dat er met name horizontaal, maar ook steeds meer verticaal 

Agile wordt gewerkt. De sturing van de directie en het programma management richt zich steeds 

meer op velocity (hoeveelheid werk teams kunnen verzetten in een sprint) en capaciteit. Binnen 

de teams wordt het zichtbaar dat de volwassenheid van teams voldoende is om zonder al te veel 

sturing complexe taken uit te voeren. Men weet elkaar goed te vinden en vertrouwt ook op elkaar 

door de ongeschreven regels die zijn ontstaan in het groepsvormingsproces en de herkenbare 

normen van de organisatie. Nu deze processen en normen herkenbaar en helder zijn voor elkaar 

ontstaan er steeds meer mogelijkheden om op afstand van elkaar te werken. De voorzieningen 
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faciliteren de mogelijkheid om op afstand te werken; fysiek overleggen is echter nog de norm. 

Weekindeling en spreiding van activiteiten wordt langzaam maar zeker onderwerp van gesprek. 

Medewerkers in de Agile teams zijn echter nog zeker 80% van de tijd fysiek aanwezig en er wordt 

voor afwezigheid afstemming gezocht over de invulling van de afwezige dag zodat het 

werkproces niet verstoord wordt. Wel wekken de eerste (voor zover nog niet bekend vanuit de 

activiteit gerelateerde manier van werken) ervaringen met digitaal (samen)werken de vraag op 

naar meer flexibiliteit in locatie-onafhankelijk werken en samenwerken met andere teams. 

Hoewel steeds minder, is er nog altijd behoefte om tijdens bepaalde overleggen fysiek aanwezig 

te zijn en is vrije keuze nog steeds toekomstmuziek. Dit manifesteert zich vaak op de dinsdagen 

en donderdagen. 

- De ambitie om (opnieuw) tot efficiënt gebruik van de ruimte (flexnorm) en een betere 

digitale manier van samenwerken te komen is in deze fase niet haalbaar, zonder verder 

te investeren in de omgeving, communicatie, informatiesupport en de begeleiding naar 

deze manier van werken. 

 

Fase 4: Beheersen 

De Agile manier van werken is in deze fase echt een volwassen manier van werken binnen een 

organisatie; het is de nieuwe norm. Dit niet alleen in de breedte van de organisatie, maar ook in de 

verticale hiërarchie. Dit betekent overigens niet dat alle teams en afdelingen op deze manier 

werken, maar wel dat de omgeving optimaal flexibel moet zijn om groei en krimp in deze manier 

van werken op te vangen. 

 

Om in een omgeving als deze te werken is het belangrijk dat de medewerkers in staat zijn en in 

staat gesteld worden om zelfstandig te werken, snel op veranderingen te kunnen reageren en dat 

de aanwezigheid van de benodigde managementinformatie is gestandaardiseerd.  

De organisatie is voor nu optimaal ondersteund en opgeleid om op haar best te presteren en 

flexibel te zijn naar de vraag van de toekomst. In fysieke zin is de werkomgeving is zo ingericht 

dat er maximale flexibiliteit en uitwisselbaarheid is tussen Agile teams onderling en teams die 

niet Agile werken. De werkomgeving is ingericht op activiteit gerelateerd werken en biedt 

maximale flexibiliteit door standaardisatie. Mede hierdoor neemt de druk op de werkomgeving af. 

Teams kunnen groeien en krimpen in de omgeving die is ingericht op maximale flexibiliteit. 

Tijdens het rondlopen in de omgeving zijn de activiteiten en doelstellingen met name digitaal 

zichtbaar en worden deze in de werkomgeving getoond op schermen op het moment dat het 

team daar aan het werk is. Op gebied van de digitale manier van werken is de Agile manier van 

(samen)werken optimaal ondersteund. De beschikbare digitale middelen maken flexibiliteit 

binnen en tussen – al dan niet Agile werkende - teams maximaal mogelijk. Het gebruik van 

laptops en tablets maakt plaats en device onafhankelijk werken mogelijk en het plaats en device 

onafhankelijk samenwerken wordt met een samenwerkomgeving (b.v. SharePoint), Agile 

specifieke software (b.v. Jira of Trello) en Skype ondersteund en men weet op welk moment en 
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hoe ze deze tools moeten inzetten. Een belangrijk verschil met de vorige volwassenheidsfase is 

dat er nu ook op portfolio niveau met Agile specifieke software wordt gewerkt. Er wordt op 

velocity en capaciteit gerapporteerd en de team overstijgende afhankelijkheden worden digitaal 

en semi-automatisch gemanaged. 

- Agile wordt toegepast in de vorm van een continuous delivery: kort cyclisch werken gelijk 

aan het sprintritme; wanneer nodig mogelijk om ad hoc zaken live te zetten om constant 

resultaten te kunnen leveren. 

- Werken met collega's die niet ieder moment van de dag in nabijheid zijn is mogelijk en 

langzaam de nieuwe norm. Men weet elkaar makkelijk te vinden op de momenten dat 

men fysiek of niet fysiek aanwezig is en heeft vaste momenten afgesproken waarop men 

(digitaal) vergaderd.  

 

Fase 5: Optimaliseren 

De Agile manier van werken wordt in deze fase doorgezet op basis van de normen die in fase 4 

zijn ontwikkeld en gesteld. Agile betekent letterlijk aanpasbaar. De aanpasbaarheid en 

ontwikkelingen in de maatschappij, organisatie en de manier van werken zouden centraal 

moeten staan in de ontwikkeling van het werkconcept om letterlijk Agile, aanpasbaar en 

toekomstgericht te kunnen zijn. 

 

Op gebied van de fysieke omgeving kunnen we constateren dat deze in deze fase maximaal 

flexibel is en aansluit bij alle (lees: 90% van de) behoeften van Agile en niet Agile teams in de 

verschillende fasen van volwassenheid. Daarmee is het een concept aansluitend bij de vierde 

volwassenheidsfase met een continue verbetering van het concept waar dit gewenst is. Zo wordt 

er steeds flexibeler en meer digitaal gewerkt en ontstaat er op langere termijn wellicht de 

mogelijkheid om het aantal stand-up plekken te verhogen van 1 per 16 naar 1 per 8 werkplekken. 

De constante zoektocht naar het best passende en toekomstgerichte concept staat centraal in 

deze fase. Dit begint bij de realisatie van een volwassen concept waarin de doorgroei van 

volwassenheid van teams van experimenteel tot volwassen wordt gefaciliteerd.  

 

In deze fase wordt het gebruik van digitale middelen frequent geëvalueerd en worden er 

verbeteracties doorgevoerd om bij de blijven bij de manier van werken. Marktontwikkelingen 

worden gevolgd en wanneer er een middel is dat kan bijdragen wordt dit gepilot en zodra 

waardevol geacht geïmplementeerd; dit met het doel om optimaal te blijven werken met de 

middelen die zich bewezen hebben in de markt. Kenmerken die de norm zijn in deze fase op 

gebied van digitaal werken zijn onder andere maximale wendbaarheid (ook voor teams op 

locaties elders), volledig in de cloud en zo veel mogelijk flexibiliteit door slechts te werken op 

digitale schermen. 
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De inzet van deze constante verbetering is niet mogelijk zonder dat er een helder beeld en besef 

is dat er op de juiste wijze gewerkt wordt en er continue verbetering nodig is om als team of met 

de organisatie een volgende stap te zetten. In de sessies die plaatsvinden is een belangrijk 

onderdeel de reflectie over de verbetering van processen, maar ook van voorkeuren en 

teamafspraken om daarmee de performance continu te verbeteren. Doordat de normen, de 

manier van werken en het support in de zin van digitale en fysieke middelen passend is 

vormgegeven wordt ingezet op maximale wendbaarheid (ook voor teams op locaties elders) en 

maximale taakvolwassenheid en team-taakvolwassenheid. 

 

  

5 Een Integrale Aanpak 

YNNO is als adviesbureau gespecialiseerd in nieuwe manieren van werken. Het uitgangspunt van 

YNNO is dat de mensen de grootste invloed hebben op het realiseren van 

organisatiedoelstellingen en dat de virtuele en fysieke werkomgeving daaraan ondersteunend 

zijn. Als geen ander zijn we in staat soepel te schakelen tussen de fysieke, virtuele en 

organisatorische omgeving; we hebben een breed aanbod, het vermogen te verdiepen en kunnen 

de dwarsverbanden tussen de verschillende aspecten adequaat adresseren. 

 

We zien dat steeds meer organisaties nieuwe manieren van werken, en dan met name Agile, 

introduceren in combinatie met andere veranderingen; herstructurering, nieuwe product-

marktcombinaties, krimp of juist groei. Een integrale aanpak met voldoende aandacht voor een 

flexibele fysieke, virtuele en organisatorische omgeving is essentieel om als organisatie een 

toekomstgerichte omgeving te realiseren. 
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