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Control in een agile omgeving 
Hoe doe je dat?



Afgelopen jaren is in het software ontwikkelproces agile steeds belangrijker geworden, in veel
bedrijven zelfs de leidende filosofie. De filosofie van agile werken is ervoor te zorgen dat
projectteams wendbaar worden. See-feel-change, oftewel leren door te doen. De filosofie is
ontwikkeld om mislukken van IT projecten te beperken of helemaal te voorkomen. Inmiddels
wordt deze filosofie toegepast op projecten van alle disciplines, dus niet alleen binnen IT.
Bewezen is dat projecten met wendbare scrumteams een hoger slagingspercentage hebben dan
projecten met een traditionele watervalmethode. Dit komt met name door de sprints, waardoor
bijsturen van het project makkelijker wordt gemaakt.

Agile werken is door steeds meer bedrijven geadopteerd



Er zijn een aantal basisregels voor agile werken

Om deze problematiek aan te gaan, eerst uitleg over agile. De
managementtechnieken Agile en Scrum vinden oorsprong in 1957, en zijn in de
jaren er na (jaren 70-90) verder ontwikkeld tot projectmanagementmethoden. De
publicatie “Het Agile Manifesto” (Manifesto for Agile Software Development)
verscheen in 2001 nadat 17 softwareontwikkelaars bijeen waren gekomen. De
principes uit deze publicatie zijn:

• Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
• Werkende software boven allesomvattende documentatie
• Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
• Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Meer informatie:
“Het Agile Manifesto”

http://agilemanifesto.org/


Vaak is agile niet goed of half geïmplementeerd 

Dat veel bedrijven inmiddels deze filosofie geïmplementeerd hebben of in “transitie” zijn naar
Agile werken is geen verassing. Maar toch zullen veel bedrijven nog een hybride vorm
gebruiken om ook traditionele manier van werken (watervalmethode en plateauplanning) deels
te behouden.

Dit komt met name doordat het management en de controllers vinden dat ze momenteel te
weinig controle hebben. En vertrouwen hebben op een “zelfsturend” agile team is voor een
traditioneel top-down georiënteerd bedrijf ook zeer moeilijk. De controle op agile projecten is
de grootste uitdaging!



Hoe strak wil je control inrichten?

De uitdaging is hoe als financial om te gaan met de transitie naar agile werken en in control te
blijven. Vragen die beantwoord dienen te worden zijn bijvoorbeeld:

• Hoe kan er voor gezorgd worden dat de “zelfsturende” agile teams in control zijn bij het
management?

• Welke waarde kan er aan de output van een team worden toegekend?
• Kan ik makkelijk veranderingen aanbrengen in de huidige manier van rapporteren?
• Kan ik de juistheid en volledigheid van financiële rapportage waarborgen?
• Matcht de manier van rapporteren met de (agile) maturity van de organisatie?
• Welk deel van het projectwerk is capex, welk opex?
• Wil ik nog onderscheid maken tussen run & change kosten?

Maar de belangrijkste keuze is of er veel/weinig control uitgevoerd moet worden op de agile
manier van werken.



Het maken van duidelijke keuzes brengt consequenties met zich mee. De consequenties van
veel control kan zijn dat er veel tijdrovende activiteiten zoals tijdschrijven door de verschillende
teams moeten worden opgelegd. Of dat kosten met betrekking tot het allignen van de
verschillende systemen en implementeren van structuur in de organisatie moeten worden
gemaakt.

Denk goed na over de consequenties

Veel inzicht 
Controle

Hoog over 
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Er is niet één weg naar Rome

Via een helder stappenplan…. …rekening houdend met de specifieke
situatie….

…kan worden toegewerkt naar een
verbeterde situatie.

…en gebruik makend van de beschikbare
resources…
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Neem voor meer informatie contact op:

Robert-Jan Hengstmangers
robertjan@it-fc.nl
+31 (0)6 23 82 72 62 

Heimrich Roetman
heimrich@it-fc.nl
+31 (0)6 48 16 36 46
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+31 (0)6 27 06 79 49 
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