
De 10 valkuilen bij 
Agile transities

Spring met ons advies over deze valkuilen
heen op jouw reis naar een wendbare 

organisatie
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We leven in een tijd waarin alles sneller, dynamischer en complexer wordt. 

Technologische ontwikkelingen en de veranderende klantwensen vergen van 

organisaties een gezonde dosis wendbaarheid. Organisaties die in een 

veranderende markt op veranderende klantbehoeften in kunnen spelen hebben 

namelijk een rooskleurige toekomst ten opzichte van de concurrentie. Agile gaat 

over snel en wendbaar inspelen op externe factoren waarbij de klant centraal staat. 

En Agile werken werkt. Er wordt meer waarde aan klanten geleverd, medewerkers 

zijn meer betrokken en ervaren meer werkgeluk1,2. Onderzoek van MIT ondersteunt 

deze beweegredenen om Agile te werken. De implementatie van Agile principes en 

tools resulteert namelijk in hogere klanttevredenheid, meer betrokkenheid van 

medewerkers, hogere productiviteit, kortere doorlooptijden, betere kwaliteit 

van producten en diensten, 37% snellere groei en 30% meer winst t.o.v. 

traditioneel gestructureerde minder Agile organisaties3. Uit financieel oogpunt is 

het daarom een goed idee om Agile te gaan werken. Meer geld maakt niet altijd 

gelukkig, Agile daarentegen wel. Zo laat ons eigen onderzoek naar de relatie tussen 

wendbaar organiseren en werkgeluk zien dat medewerkers in wendbare 

organisaties gelukkiger zijn4. In de wendbare organisatie wordt meebewogen met 

de markt en wisselende klantvraag, en wordt de stap gemaakt naar een organische 

en plattere structuur. Multidisciplinaire zelf organiserende teams werken om zoveel 

mogelijk klantwaarde te leveren binnen hun eigen autonomie. Er wordt 

geëxperimenteerd, kort cyclisch gewerkt en aannames over klantbehoefte worden 

getoetst. Samen kijken naar de toekomst en continu streven naar verbetering. 

Alles met het oog op dat ene doel: van waarde blijven.

1.1 Waarom is Agile relevant en wat levert het op?
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De impact van zelfsturing op de wendbaarheid van de 
organisatie ontstaat door vijf belangrijke kenmerken:

1. Besluitvorming versnelt en verbetert door mandaat dieper 
op de werkvloer te leggen.

2. Talenten worden beter benut door het denken in rollen en 
taken in plaats van vastomlijnde functies.

3. Lerend vermogen van teams en organisatie verbetert door 
coachend leiderschap en door op gestructureerde wijze 
gebruik te maken van wijsheid van de groep.

4. Time to market verbetert door in nauwe samenwerking met 
de klant snel en vaak waarde te leren leveren.

5. Werkplezier vergroot omdat teambelang boven individueel 
belang wordt gesteld en samen geleerd wordt door 
feedback en elkaar willen helpen om het gezamenlijk doel 
te bereiken.

[1] Salehzadeh, Reza, et al. "Factors influencing organisational performance: the role of knowledge sharing and organisational agility." International Journal of Business Excellence 11.3 (2017): 344-356. 
[2] Cegarra-Navarro, Juan-Gabriel, Pedro Soto-Acosta, and Anthony KP Wensley. "Structured knowledge processes and firm performance: The role of organizational agility." Journal of Business Research 69.5 (2016): 1544-1549. 
[3] Ravichandran, T. "Exploring the relationships between IT competence, innovation capacity and organizational agility." The Journal of Strategic Information Systems (2017). 
[4] Melnik, Grigori, and Frank Maurer. "Comparative analysis of job satisfaction in agile and non-agile software development teams." XP. 2006. 

https://www.hetadviesbureau.com/wendbaar-werkgeluk/


1.2 Is Agile werken bij ons mogelijk? 
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Kunt u bevestigend antwoorden op de volgende punten, dan bent u klaar voor een 
wendbare manier van organiseren:
• Wij begrijpen dat wij alleen wendbaar kunnen zijn als we eerlijk, transparant en 

vol vertrouwen zijn om van fouten te blijven leren en beslissingen nemen op 
basis van data.

• Wij begrijpen dat medewerkers meer betrokken en ondernemend zijn wanneer 
zij autonoom kunnen werken binnen heldere afgestemde kaders. Bottom-up 
starts top down.

• Wij geloven in continue feedback met klanten, zodat we vroeg in het 
creatieproces bijsturen op waarde en relevantie. Zo verminderen we het risico op 
verspilling.

• Wij weten dat leiderschap gaat over duidelijkheid geven over de richting en het 
helpen van anderen om hun doelen te bereiken. 

[5] http://agilemanifesto.org/ 

Agile werken is ooit ontstaan in de 

software ontwikkeling, waar men merkte 

dat traditionele methodes van 

projectmanagement, zoals waterval, meer 

risico’s en minder waarde opleveren. 

Scrum wordt geïntroduceerd en veroverde 

snel terrein, geleidt door de principes van 

het Agile Manifesto5. Veel organisaties 

vragen zich nu af of de Agile principes en 

methoden in non-IT gebruikt kunnen 

worden. Een volmondig ja is veelal het 
antwoord, want Agile leent zich uitstekend 

voor organisaties waar klantwensen 

veranderen. Van banken tot aan de zorg. 

Veel organisaties krijgen te maken met 

complexe omgevingen waar het ‘wat’ en 

‘hoe’ niet direct voor de hand liggen. 

Steeds meer klanten vragen zich namelijk 

af of de wensen van de klant wel centraal 

staan, hoe ze als organisatie inspelen op 

kansen en hoe ze medewerkers meer 

betrekken en het beste uit zichzelf laten 

halen? 



2.1 Wat zijn de 10 valkuilen bij een Agile Transitie? 
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We zien vaak dat Agile werken een doel op zich wordt omdat niet 

iedereen duidelijk weet waarom de organisatie Agile/wendbaar 

begint te werken. Vaak zijn de voordelen en het doel van een Agile 

Transitie bij het managementteam duidelijk, maar mist de 

doorleving door de gehele organisatie. De kritieke 

veranderkopgroep communiceert niet goed, weet geen draagvlak te 

creëren of mist voeling met de werkvloer. Op deze manier mist de 

urgentie van de verandering en wordt Agile een doel op zich, in 

plaats van gemeenschappelijke ambitie.

Steeds meer organisaties starten de transitie naar Agile werken. Veranderprogramma’s worden gestart en er wordt aan verschillende knoppen binnen de 

organisatie gedraaid. Dit gaat natuurlijk met vallen en opstaan. Bij Het Adviesbureau hebben we de afgelopen jaren acht valkuilen bij organisaties in een Agile 

transitie ontdekt. We delen deze graag, want voorkomen is beter dan genezen!

Agile is een doel op zich
1

Wat is het verschil tussen een groep mensen een team? Juist, een 

gezamenlijk doel. En juist een helder expliciet doel mist vaak binnen 

teams, waardoor het team minder daadkrachtig wordt en sneller van 

de koers afwijkt. Agile werken is gestoeld op zelforganiserende 

teams met een duidelijke meetlat. Een expliciet doel is dan ook de 

eerste bouwsteen in het creëren van agile teams. Start dan ook met 

de vragen: Welke afdelings- en teamdoelen (SMART) gaan we 

samen opstellen? Wanneer zijn we deze maand succesvol en kunnen 

we een feestje vieren? 

Teams hebben geen gemeenschappelijk doel
2

Agile principe: Agile is een middel om de purpose en doelen 

van de organisatie verder te brengen.  Belangrijk is een 

‘Shared Purpose’, een gemeenschappelijke missie dat ook 

daadwerkelijk door iedereen doorleefd wordt.

Agile principe: Voor een wendbare organisatie is het 

essentieel dat alle team- en organisatieleden een 

gezamenlijk doel bepalen én nastreven. 



Wees transparant en onderschat een goed overleg niet! 
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Wie is waarvan? En waar is diegene dan verantwoordelijk voor? We 

komen veel onduidelijkheid tegen als het gaat om rolverdeling en 

bijbehorende verantwoordelijkheden. Het zogenoemde ‘rolduiken’ 

komt regelmatig bij leiders voor, waardoor heldere kaders 

ontbreken. Het uitdragen en werken vanuit rollen is dan ook een 

kritieke succesfactor en zorgt ervoor dat iedereen weet wat hij mag 

verwachten. Agile kent methoden, zoals Scrum, waarin een heldere 

rolverdeling de sleutel tot succes is.

De derde valkuil stipt de meerwaarde van een heldere rolverdeling aan, daar waar de vierde valkuil de veelvoorkomende fout van het niet in een cadans 

overleggen aandacht geeft.

Rollen en verantwoordelijkheden zijn diffuus
3

In een wendbare organisatie is een set van overleggen die zowel op 

de operatie (voortgang), als op de onderstroom (i.e. Op de 

samenwerking, de zachte kant.) sturen erg belangrijk. Echter, we 

zien dat er vaak tijd van agile meetings wordt afgesnoept. De 

structuur waarbinnen we samenwerken wordt dan niet goed meer 

gemonitord, terwijl in een wendbare setting een tactisch overleg als 

een snel bijstuurmoment geldt. De gecreëerde waarde wordt 

geëvalueerd en op basis van feedback wordt bijgestuurd.

De waarde van overlegritmiek wordt onderschat
4

Agile principe: In wendbare organisaties werken we vanuit 

rollen. Een levendige, expliciete en dynamische omschrijving 

van taken en verantwoordelijkheden. 

Agile principe: Lever snel en vaak klantwaarde door in een ritmiek 

van plannen, bijsturen, opleveren en terugkijken kort cyclisch te 

overleggen.



Volg, leidt, begeleidt en laat los
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In een wendbare organisatie wordt besluitvorming zoveel mogelijk op 

de werkvloer belegd. Daar zit namelijk de meeste kennis en expertise 

om goede keuzes te maken. Echter, wij zien dat het managers vaak 

moeite kost om vertrouwen te geven en zich controlerend op blijven 

stellen. Hierdoor blijft de manager besluiten nemen, terwijl teamleden 

meer kennis hebben om een gewogen besluit te nemen. Aandacht 

voor gedelegeerde besluitvorming is dan ook erg belangrijk, waarbij de 

autonomie in besluitvorming bevordert kan worden door overleggen 

en technieken als integratieve besluitvorming.

De vijfde en zesde valkuil gaan over het geven van vertrouwen en loslaten. Probeer maar eens op je handen te blijven zitten. 

Managers hebben moeite met respectvol delegeren
5

Om zelfredzaamheid in een organisatie te stimuleren wordt steeds 

meer afstand genomen van directief leiderschap, waarbij plaats 

wordt gemaakt voor een coachende en ondersteunende rol van 

managers. Echter, managers hebben vaak moeite om de sturing op 

het ‘wat’ (inhoud) los te laten, terwijl sturing op het ‘hoe’ (proces) 

veel waardevoller en urgenter is. Een coachend leider schenkt 
namelijk aandacht aan het systeem (wezenlijk andere manier van 

leidinggeven) en fungeert als een leider die in houding & gedrag in 

lijn met zelforganisatie is. 

Leidinggevenden blijven sturen op de inhoud
6

Agile principe: Delegeer besluitvorming daar waar de meeste 

kennis en expertise beschikbaar is. 

Agile principe: In een wendbare organisatie wordt coachend 

leiderschap omarmd. Hierbij wordt autonomie gestimuleerd en 
heldere kaders geschetst.



Teken het speelveld, leg de spelregels uit en bespreek de tactiek als team
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Agile en autonomie worden vaak in één zin gebruikt, waarbij 

autonomie vaak met anarchie verward wordt. De aanname hierbij is 

dat teams het nu zelfsturend mogen uitzoeken. Regelmatig zien we 

dan ook dat het speelveld en bijbehorende spelregels om autonoom 
te werken ontbreken. Echter, ook agile kent spelregels. De kaders 

waarbinnen een team werkt zijn het fundament van de nieuwe 

samenwerking. Spreek transparante spelregels of kaders af 

waarbinnen de vrijheid en eigenaarschap genomen kan worden. 

De zevende en achtste valkuil gaan over de startvoorwaarden om eigenaarschap te nemen binnen een rol. Zijn de kaders en regels duidelijk? Weet ik wat mijn 

team verwacht? 

Het speelveld en de spelregels van autonomie zijn 
niet helder

7

Een gezond functionerend team heeft behoefte aan het expliciet 

maken van verwachtingen, werkafspraken en belangrijke waarden in 

de samenwerking. We zien vaak dat dit nog vaak onderbelicht blijft/ 

In de wendbare organisatie werken teams vanuit gedeelde 

waarden & werkafspraken die synchroon zijn met de purpose. Dit is 

essentieel en kun je met elkaar creëren. Scrum kent bijvoorbeeld vijf 

waarden; Focus, Openheid, Commitment, Moed en Respect, welke 

voor een stevig fundament in de samenwerking zorgen. Veel gedrag 

en spelregels zijn af te leiden uit de scrum waarden. 

Verwachtingen en omgangsvormen worden niet 
uitgesproken

8

Agile principe: Creëer het speelveld en stel transparante

spelregels op waarbinnen de vrijheid en eigenaarschap 

genomen kan worden.

Agile principe: Werk als team vanuit gedeelde waarden & 

werkafspraken die synchroon zijn met de purpose. Spreek 

deze uit en maak ze expliciet.



Verander in kleine stappen en prioriteer op basis van waarde
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Een veelgemaakte fout in veranderingen is het te snel willen gaan en 

te veel in een keer willen doen. Er wordt dan vaak gezegd: ‘vanaf 

januari werken we zelfsturend’. Op deze manier is er een te groot 

gat tussen de gewenste situatie en de huidige, waardoor de 
verandering ‘mislukt’. Het afbreukrisico van agile werken is dan ook 

groot. Wij besteden altijd zorgvuldig aandacht aan de 

programmabesturing, waarin we iteratief en incrementeel (steeds in 

kleine stapjes) voor een impactvolle en duurzame verandering 

zorgen. 

De negende en tiende valkuil gaan over de uitrol van een veranderprogramma en een waardevolle manier om prioriteiten te bepalen.

Agile werken wordt als ‘Big Bang’ geïntroduceerd
9

Zoals vanouds worden besluiten over de doorgang van projecten en 

budget ‘gewonnen of verloren’ in het portfolioteam. Het recht van 

de sterkste of van de meest overtuigende persoon heerst, terwijl 

waardevolle projecten niet gestart worden. Agile portfolio 

management vergt een vernieuwende manier van prioritering, welke 

gebaseerd is op WSJF: Weighted Shortest Job First. Het project met 

de snel toegevoegde waarde, grootste waarde, hoogste urgentie en 

minste risico wordt als eerste uitgevoerd. 

Portfolio management wordt middels persoonlijke 
agenda’s geprioriteerd.

10

Agile principe: Introduceer Agile iteratief en incrementeel voor 

het beste resultaat. Realiseer de verandering in kleine stapjes.

Agile principe: De meetlat om te prioriteren gebeurt op basis 

van ‘waarde’ in plaats van persoonlijke agenda’s.



3.1 Wat zijn concrete bouwstenen voor een Agile transitie?
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We hebben gezien dat de reis naar Agile aardig 

wat valkuilen kent. Zo zitten de valkuilen in het 

wendbaar organiseren en programmabesturing, 

maar ook op het gebied van werkafspraken, 

leiderschap, rolverdeling en teamdynamiek. Wij 

zien een Agile transitieprogramma dan ook op 2 

assen richting Aligned Autonomy, waar de 

organisatie een ondernemende samenwerkende 

en innovatieve cultuur kent. Een gestroomlijnde 

organisatie waarin doelen, spelregels, rollen en 

een overlegstructuur binnen de gehele 

organisatie aligned en expliciet zijn. Hierdoor 

kunnen zelforganiserende teams binnen de 

kaders besluiten nemen, elkaar aanspreken op 

waarden en gedrag, is leiderschap coachend van 

aard en wordt iedereen gedreven door een 

gemeenschappelijke purpose. 

Dat is waardevol samenwerken aan 

wendbaarheid. 

Innovative
organization

Collaborative
culture

High
Alignment

Low
Alignment

Low Autonomy Bron: Het Adviesbureau

Purpose

Heldere spelregels

Gedeelde doelen en 
klant focus

Gedelegeerde 
besluitvorming

Coachend leiderschap

Overlegstructuur PDCA

Waarden en gedrag

Rollen en 
verwachtingen

Aligned Autonomy!

Zelforganiserende
teams



3.2 Samen iteratief de transitie begeleiden – dat werkt!
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Werk de Agile transitie zelf ook iteratief. Wij werken in sprints van één maand, waarbij wij elke keer 2 maanden samen met jou als opdrachtgever vooruit 
kijken. Zo blijft de organisatie zelf aan het stuur van de verandering en wordt er telkens in het “hier en nu” bepaald wat er belangrijk is. 

Focus ligt op het harde en zachte resultaat. Het is vooral een gedragsverandering, dus de sfeer en tendens moeten ook begeleid worden. Daarom gaan we 
regelmatig het gesprek voeren over de relatie tussen inspanning en resultaat. Wij zijn flexibel en wendbaar, ook in het uitrollen van projecten zoals deze à
zodat we kunnen bijsturen als dat nodig is voor resultaat
Er wordt gewerkt in sprints (bijvoorbeeld 4 weken) met helder omschreven mijlpalen. Dit houdt in: elke sprint overleg/evaluatie om bij te kunnen sturen als 
dat nodig is.

In de onderstaande plaat is onze werkwijze schematisch geschetst, waarin de volgende elementen te zien zijn:
• Waar staan we nu? Wat hebben we geleerd? Hoe snel gaat de organisatie? Retrospective en Review: Plan vs Actual afgelopen sprint
• Wat is realistisch voor de komende tijd? Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Vooruitkijken: Plannen van de komende sprint. 
• Wat zijn onze doelen? Waar staan we? Bepalen mijlpaal over 2 sprints en inhoud op hoofdlijnen sprint 2

0 +1 maand + 2 maanden

Retrospective en review: 
Plan versus Actual afgelopen sprint

Plan komende maand met 
deliverables en mijlpalen

Bepalen mijlpaal over 2 maanden



Ter voorbereiding zetten we de 

volgende stappen: 

• Bepalen van de (initiële) scope van de 

verandering 

• Gesprekken met management en 

teams

• Nulmeting met agile 

volwassenheidsmodel 

• Bepalen agile ambitie in strategische 

sessie 

• Creëren leidende coalitie voor de 

verandering 
• Opstellen gewenste veranderingen in 

Agile elementen

• Creëren roadmap voor verandering 

12

De leidende coalitie geeft het goede 

voorbeeld en past iteratief werken 

(a.d.h.v. Scrum) toe op de verandering. 
Want wij weten uit ervaring dat in kleine 

stapjes een grote verandering snel 

gerealiseerd wordt. Gebruikmakend van 

de gemeenschappelijke transitie roadmap

wordt een transitie backlog gecreëerd 

met veranderdoelen die in 

verandersprints van 4 weken worden 

geïmplementeerd. 

Een of meerdere Agile coaches faciliteert 

het management in de transitie naar 

Agile, waarbij de Agile coach zich richt op 

het bewaken van het veranderproces en 

het elimineren van belemmeringen die de 

verandering in de weg staan. 

Het Adviesbureau gaat uit van 

randvoorwaarden voor een goede 

implementatie van agile in uw 

organisatie: 

• Management commitment middels 

het formeren van het veranderteam

• Training van management en teams 

tot een volwassen niveau van het self

assessment 

• Implementatie van agile metrics die 

bestaande KPI’s gaan vervangen 
• Inzet teamcoaches die interne 

coaches opleiden voor een 

impactvolle verandering.

Wij geloven dat een grote organisatieverandering, en zeker een transitie naar een Agile organisatie met vele paradigmaverschuivingen, niet te plannen is en zich 

niet voor een ‘big bang’ scenario leent. Het Adviesbureau heeft een bewezen aanpak voor het ondersteunen van Agile organisatieveranderingen. Omdat de 

organisatie met al haar processen, eigen cultuur en structuur vaak complex is pakken we de agile transitie ook agile aan: 

Diagnosefase
‘Bereid iedereen voor op de komende 

verandering.

1
Iteratief veranderen

Denk groot, maar start klein.

2
Randvoorwaarden 

Durf buiten je comfortzone te treden.

3

3.3 Een bewezen aanpak



3.2 Wat is de eerstvolgende betekenisvolle stap? 
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Bent u na het lezen van deze White 

paper enthousiast geprikkeld over 

Agile en hoe je een transitie vorm zou 

kunnen geven? Loopt uw organisatie 

ook aan tegen het spanningsveld van 

klassieke besturing en Agile 

werkwijzen? Wilt u ook een hoger 

rendement halen uit Agile werken voor 
de innovatie op uw diensten en/of 

producten? We kunnen ons voorstellen 
dat u nu vol vragen zit en beseft dat 

Agile organiseren meer is dan 

medewerkers op een cursus Scrum 

sturen. Een goede en samenhangende 

aanpak kan resulteren in echte 

prestatieverbetering. Bent u benieuwd 

naar de mogelijkheden van Agile 

organiseren voor uw organisatie? 

Neem dan contact met ons op om een 

door te praten, vraag de Agile scan op 

om te achterhalen waar uw organisatie 

nu staat en volg ons op Linkedin. 

Vraag onze Agile scan op om te achterhalen waar uw organisatie staat.

www.hetadviesbureau.com

Linkedin

020-2443135

info@hetadviesbureau.com

http://www.hetadviesbureau.com/
https://www.linkedin.com/company/het-adviesbureau/
tel:020-2443135
mailto:info@hetadviesbureau.com

