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Samenvatting

Doelgroep
De doelgroep van deze handreiking bestaat uit:

• CIO’s van de departementen en van uitvoeringsorganisaties.
• Partijen die in een opdrachtgevers-, control- of auditrol bij softwareontwikkeling betrokken zijn.
• Medewerkers van CIO-offices.
• CISO's en CTO's.

Doel
Deze handreiking dient een aantal doelen:

• Handvatten aanreiken voor een betere sturing op en beheersing van ICT-projecten door middel van 
LifeCycle Management en Agile-manieren van werken.

• Eenduidigheid in terminologie rondom softwareontwikkeling en dan met name op het gebied van 
LifeCycle Management en de Agile-manieren van werken.

• Leren van elkaar aan de hand van praktijkvoorbeelden die binnen de rijksoverheid zijn opgehaald.

Indeling
De handreiking bestaat uit drie delen:

1. WAT te vernieuwen, te bepalen aan de hand van LifeCycle Management-proces, bestaande uit 
vijf stappen:

a. Inzicht verwerven in IV-landschap, zowel in bestaand als gewenst IV-landschap
I. Bestaand IV-landschap: inzicht verwerven aan de hand van Technische en Business Waarde 

of aan de hand van ISO/IEC 25010:2011, afgebeeld in TIME-model. 
II. Gewenst IV-landschap ofwel doelarchitectuur: in te richten aan de hand van onder meer 

referentiearchitecturen als de NORA, enzovoorts.
b. Verworven inzicht vertalen naar vernieuwingsplannen (Roadmaps) en/of onderhouds- 

en beheerplannen.
c. Plannen uitvoeren.
d. Meten van voortgang plannen > in hoeverre worden de plannen ook daadwerkelijk volgens 

plan gerealiseerd.
e. Evalueren > hoe verlopen de stappen in het LCM-proces.

2.  HOE te vernieuwen, te bepalen aan de hand van:
a. De afweging tussen bijvoorbeeld Agile en Waterval.
b. Indien Agile, dan bepalen welke manier van werken binnen het Agile-spectrum van proces- en 

organisatieraamwerken het best aansluit bij de wensen van de organisatie.
c. Agile-manieren van werken (wat betekent Agile werken specifiek binnen het rijk).

3.  IMPLEMENTEREN
a. Welke methode van implementeren wanneer toepassen.

Deze drie delen zijn waar mogelijk voorzien van voorbeelden uit de praktijk van de rijksoverheid, 
bijvoorbeeld:

1. Bepalen van Technische en Business Waarde (TW en BW) van IV-landschap.
2. Monitoren voortgang van uitvoering Roadmap.

Daarnaast presenteren we in deel 1 het Algemene Rekenkamer-normenkader voor LCM en bespreken we 
verschillende adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing daar waar toepasselijk. De hoofdtekst van de 
handreiking heeft op een aantal plaatsen verwijzingen naar verdiepingsbijlagen, waar onderwerpen 
verder in detail worden toegelicht. 
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Inleiding en leeswijzer

Handreiking Verantwoord Vernieuwen?
De titel roept wellicht meteen een aantal vragen op. De drie begrippen in de titel hebben elk een 
eigen betekenis:

• Handreiking: een handreiking is een hulpmiddel, biedt handvatten om iets te starten, voort te 
brengen. Een handreiking brengt geen verplichtingen met zich mee en is dus geen kader.

• Verantwoord: heeft verschillende betekenissen in de context van deze handreiking; in eerste 
instantie slaat verantwoord op ‘handelen op grond van inzicht’, maar het betekent ook dat er telkens 
verantwoording moet kunnen worden afgelegd over de uitgevoerde activiteiten.

• Vernieuwen: het gaat in deze handreiking in essentie om softwareontwikkeling, die plaatsvindt 
omdat bijvoorbeeld de bestaande software niet meer voldoet of omdat er nieuwe wet- en 
regelgeving is die IV-matig niet ondersteund kan worden binnen het bestaande IV-landschap. In die 
zin is er sprake van vernieuwing binnen het bestaande IV-landschap.

De scope beperkt zich daarmee tot softwareontwikkeling, waarbij de aanleiding divers kan zijn 
(vernieuwen vanuit een bestaand landschap, vanuit nieuw beleid, vanuit LifeCycle Management, 
enzovoorts). 

Doel 
Deze handreiking dient een aantal doelen: 

• Handvatten aanreiken voor een betere sturing op en beheersing van ICT-projecten door middel van 
LifeCycle Management en Agile-manieren van werken.

Eenduidigheid in terminologie rondom softwareontwikkeling en dan met name op het gebied van 
LifeCycle Management en de Agile-manieren van werken.

• Leren van elkaar aan de hand van praktijkvoorbeelden die binnen de rijksoverheid zijn opgehaald.

Doelgroep 
De doelgroep van deze handreiking bestaat uit:

• CIO’s van de departementen en van uitvoeringsorganisaties.
• Partijen die in een opdrachtgevers-, control- of auditrol bij softwareontwikkeling betrokken zijn.
• Medewerkers van CIO-offices.
• CISO's en CTO's.

Dat lijkt op het eerste oog een homogene doelgroep, maar sommige departementen of uitvoeringsorga-
nisaties zijn verder dan andere departementen of uitvoeringsorganisaties. Dat maakt dat delen van deze 
handreiking voor sommigen overbodig zijn, terwijl anderen er juist baat bij hebben. In de handreiking 
proberen we deze uitersten te bedienen. Dus shop vooral in de onderdelen die voor jouw organisatie 
relevant zijn.

Definitie ‘verantwoord vernieuwen’ in relatie tot ICT
Verantwoord vernieuwen begint al bij de vraag WAT er vanuit een bestaand ICT-landschap vernieuwd of 
als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving (her-) ontwikkeld moet worden. Verantwoord vernieuwen is 
dus breder dan de realisatiefase, het daadwerkelijk ontwikkelen van software in kleine stappen. 

Als de vraag WAT er vernieuwd of ontwikkeld moet worden is beantwoord, volgt de vraag HOE te 
vernieuwen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van de watervalmethode zijn, dat kan op een Agile-wijze 
zijn of een van de vele andere manieren binnen het spectrum. Belangrijk is dat de juiste manier 
wordt gekozen.
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Tot slot is de vraag hoe te IMPLEMENTEREN. Er kan voor verschillende manieren van implementatie 
worden gekozen. Dat kan bijvoorbeeld in een keer over, of fasegewijs. 

Met deze drie vragen is het domein van verantwoord vernieuwen voor deze handreiking afgebakend. 
Wanneer deze drie vragen goed onderbouwd worden beantwoord en in de praktijk worden uitgevoerd, is 
er een basis voor verantwoorde vernieuwing. In deze handreiking worden handvatten aangereikt om te 
komen tot antwoorden op die drie vragen. Het aflopen van de in deze handreiking beschreven stappen 
biedt echter nog geen garantie voor een succesvolle vernieuwing; de handreiking beschrijft wat er moet 
gebeuren en welke methoden je daarvoor kunt gebruiken, maar is geen volledige gids voor het maken 
van de juiste keuzes. Dat kan ook niet: ervaring en expertise blijven altijd nodig.

Het doel van verantwoord vernieuwen
Het voornaamste doel van verantwoord vernieuwen langs de lijnen van deze handreiking is de 
slagingskans vergroten van projecten waar softwareontwikkeling aan de orde is, door risico’s tot een 
aanvaardbaar niveau te beperken. Dat doe je door de drie vragen te beantwoorden, want die draaien om 
het thema ‘handelen op grond van inzicht. 

Verantwoord vernieuwen in de praktijk
Binnen de rijksoverheid zijn er al verschillende initiatieven op het gebied van verantwoord vernieuwen. 
Uit interviews blijkt dat binnen de ICT-functie en over de functionele kolommen heen (ICT, financiën, 
control, audit) lang niet altijd dezelfde taal wordt gesproken. Men praat als het ware langs elkaar heen 
over hetzelfde onderwerp. Deze handreiking beoogt onder meer bij te dragen aan eenduidig taalgebruik 
en zo de spraakverwarring in de toekomst te beperken. 

Leeswijzer
De handreiking is opgebouwd uit een hoofdtekst, verdiepingsbijlagen en bijlagen. Deze structuur is 
gekozen om snel inzicht te krijgen in de hoofdlijnen, met de mogelijkheid voor verdere verdieping aan de 
hand van de verdiepingsbijlagen. De bijlagen bevatten de verantwoording in termen van de lijst van 
geïnterviewden, lijst van meelezers van conceptteksten en geraadpleegde documenten. Rekening 
houdend met de ontwikkelingsfase waarin een organisatie zich bevindt (heeft de organisatie bijvoor-
beeld al voldoende inzicht in het IV-landschap, heeft de organisatie al ervaring met Agile-manieren van 
werken), kunnen onderdelen van de handreiking interessant of juist minder interessant zijn. De 
handreiking is, met dat in het achterhoofd, zo ingericht met hoofdstukken en paragrafen dat dat ‘cherry 
picken’ mogelijk is aan de hand van de inhoudsopgave.
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Handreiking deel 1: 
WAT te vernieuwen/ontwikkelen

Inleiding

De belangrijkste vraag bij een vernieuwings- en ontwikkelingsvraagstuk is WAT te vernieuwen of te 
ontwikkelen. Deze WAT-vraag kan ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld:

• Nieuwe wet- en regelgeving waarvoor nog geen IV-ondersteuning aanwezig is. 
• Bestaande IV-ondersteuning ondersteunt cruciale bedrijfsprocessen niet meer voldoende 

(functionele eisen zijn gewijzigd).; 
• IV-ondersteuning die te complex is geworden of bijvoorbeeld met verouderde lines of code 

waardoor beheer en/of onderhoud steeds lastiger worden.
• IV-ondersteuning met beveiligingskwetsbaarheden die kunnen leiden tot risico’s voor het 

departement, denk aan datalekken.
• Als de baten van de vernieuwing/(door)ontwikkeling van IV-ondersteuning hoger zijn dan de 

kosten ervan.
• IV-ondersteuning waarvan een externe leverancier het onderhoud gaat beëindigen.

Weten wat er vanuit een bestaand IV-landschap vernieuwd moet worden, kan alleen wanneer er sprake 
is van inzicht in het IV-landschap, zowel in het huidige landschap, het gewenste landschap als in de 
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levenscyclus van de applicaties en infrastructuur. Dat inzicht is ook relevant voor de vraag of nieuwe 
wet- en regelgeving ondersteund kan worden door middel van onderdelen van het bestaande 
IV-landschap.

De departementale CIO heeft volgens het ‘Besluit CIO-stelsel rijksdienst 2021’1 (in werking sinds 1 januari 
2021) als taak ‘het richten op en stimuleren van digitale transformatie en technologisch gedreven 
innovatie binnen de organisatie’2. Dat betekent dat ook de departementale CIO over die mate van inzicht 
in het IV-landschap moet beschikken om die digitale transformatie inderdaad op een verantwoorde wijze 
te stimuleren. 

Inzicht in het bestaande IV-landschap is als onderwerp verschillende keren benoemd in rapportages van 
de Algemene Rekenkamer. Zo stelt de Rekenkamer in de Staat van de rijksverantwoording 20193 het 
volgende: ‘Ons onderzoek leert dat niet alle departementale CIO’s voldoende inzicht hebben in de staat van de ICT. 
Wij constateren dat er op 6 van de 11 onderzochte ministeries (BZ, Defensie, EZK, LNV, OCW en SZW) voldoende kennis 
is over de staat van de ICT-systemen, wat het kost om ze in de lucht te houden en hoe groot het risico is op storingen’4. 
In de bijlagen is een uitgebreidere toelichting opgenomen die aan de hand van de rapportages ‘resultaten 
verantwoordingsonderzoek 2019’ is samengesteld.

Naast de aandacht die de Algemene Rekenkamer aan het verwerven van inzicht heeft besteed, heeft het 
Adviescollege ICT-toetsing dit onderwerp ook geadresseerd. Met name naar aanleiding van de eigen 
ervaringen in de toetsen heeft het Adviescollege ICT-toetsing in de publicatie ‘vernieuwen evolutionair’ 
uiteengezet dat organisaties te snel overgaan tot vervanging van een applicatie.

Centrale vragen in dit eerste hoofdstuk zijn hoe het inzicht wordt verworven en hoe LifeCycle 
Management een bijdrage kan leveren aan het sturen op beheer- en onderhoudsactiviteiten en aan het 
sturen van vernieuwing. 

Voordat we, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden, een vijfstappenplan beschrijven, volgt nu eerst 
een toelichting op het gedachtengoed achter LifeCycle Management. We putten hierin onder meer uit het 
AR-normenkader LCM dat gehanteerd is in de verantwoordingsonderzoeken 2019. 

LifeCycle Management: cyclisch proces met vijf stappen

Vertaald naar het Nederlands betekent LifeCycle Management (LCM)5 ‘levenscyclusbeheer’, het beheer 
van de levensduur van een object van aanvang tot afloop6. Geprojecteerd op een applicatie, betekent dit 
het beheer van de levensfasen van een applicatie van de ontwikkelfase naar de productiefase tot aan de 
verwijderingsfase. Op het niveau van IV-landschappen dient LCM te worden toegepast. Naast applicaties 
wordt er dan ook naar de IV-infrastructuur van de organisatie gekeken waarop de applicaties draaien. 
LCM heeft dan als doel het IV-landschap van een organisatie toekomstbestendig te houden zodat dit de 
organisatie in de toekomst optimaal kan ondersteunen.

In het verleden was er minder dynamiek in de zin van (grote) veranderingen in bijvoorbeeld wet- en 
regelgeving of technologische ontwikkelingen, en was er weinig tot geen urgentie om LCM consequent 
toe te passen. Tegenwoordig hebben de departementen met een veel grotere dynamiek te maken, 

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2020/12/22/besluit-cio-stelsel-rijksdienst-2021
2 Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2021, artikel 4
3 https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/verantwoordingsonderzoek/documenten/rapporten/2020/05/20/

staat-van-de-rijksverantwoording-2019
4 Staat van de rijksverantwoording 2019, Algemene Rekenkamer, pag 29
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Product_lifecycle
6 Wikipedia, pagina ‘Product Lifecycle Management’ https://en.wikipedia.org/wiki/Product_lifecycle

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2020/12/22/besluit-cio-stelsel-rijksdienst-2021
https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/verantwoordingsonderzoek/documenten/rapporten/2020/05/20/staat-van-de-rijksverantwoording-2019
https://en.wikipedia.org/wiki/Product_lifecycle
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denk aan de razendsnelle technologische ontwikkelingen, maatschappelijke veranderingen en nieuwe 
(informatie-)beveiligingsuitdagingen. Departementen moeten zich steeds sneller aanpassen aan nieuwe 
wet- en regelgeving en daarmee wordt LCM dus ook steeds belangrijker. 

LCM op het IV-landschap is geen eenmalige klus, maar een continu, cyclisch proces. Maatschappelijke en 
technische ontwikkelingen of incidenten maken dat er telkens weer moet worden beoordeeld in welke 
levensfase de applicaties en IV-infrastructuur zich bevinden om vervolgens stappen te nemen om het 
toekomstbestendig te maken. Dit moet plaatsvinden in de context van nieuwe wetgeving en/of 
nieuw beleid.

LCM is een continu en cyclisch proces van inzicht verwerven, dat inzicht vertalen naar plannen 
(voor onderhoud, beheer, vernieuwing, enzovoorts), die plannen uitvoeren en tot slot het 
meten van het effect en eventueel bijsturen.

Onderstaande vijf stappen in het LCM-proces vormen een Deming-cirkel van Plan, Do, Check en Act.

Stap 1: verwerven van inzicht in het IV-landschap
LifeCycle Management kan niet bestaan zonder goed inzicht in het IV-landschap. De AR schrijft in het 
verantwoordingsonderzoek dat de eerste stap van het LCM-proces ‘Inzicht’ cruciaal is voor een 
volwassen LCM: 

‘Inzicht is het fundament voor een toekomstbestendig ICT-landschap en een randvoorwaarde voor 
de uitvoering van rijksbeleid.’ 
 
Bron | Verantwoordingsonderzoek 2019, Algemene Rekenkamer 7

LCM begint dus met inzicht in het IV-landschap als onderdeel van de enterprise architectuur van een 
departement, om op basis daarvan LCM-activiteiten te starten, waarmee de continuïteit van de 
bestaande IV-systemen wordt geborgd – en daarmee de dienstverlening van het departement. De 
enterprise architectuur is van belang omdat de applicaties daarbinnen geen losstaande applicaties zijn, 
maar deel van het landschap met daarbinnen onderlinge verbindingen. Een besluit over één applicatie 
kan dus effecten hebben voor andere applicaties binnen de architectuur. Dit inzicht is te verkrijgen door 
bijvoorbeeld bedrijfsprocessen en de bijbehorende IV-ondersteuning te beschrijven en te analyseren. 

In de beschrijving van de AR lijkt het vooral te gaan om inzicht in het huidige IV-landschap. In deze 
handreiking is inzicht in het gewenste IV-landschap als onderdeel van de doelarchitectuur minstens zo 
belangrijk. Inzicht hebben in alleen het huidige IV-landschap zou kunnen leiden tot permanent ‘brandjes 
blussen’, waarbij ontwikkelingen in de omgeving telkens bij verrassing tot aanpassingen leiden. Beide 
inzichten worden hieronder toegelicht.

Inzicht in het huidige IV-landschap
Om de besluitvorming ten aanzien van het IV-landschap te ondersteunen, zijn in de loop der tijd 
verschillende modellen ontwikkeld die de kenmerken van een IV-landschap in kaart brengen om zo 
inzicht te krijgen in het bestaande landschap. Binnen de rijksoverheid (RO) worden onder meer onder-
staande methoden toegepast:

7 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019, Algemene Rekenkamer, 20 mei 2020

https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/verantwoordingsonderzoek
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1. TIME-model van Gartner  
Een van de bekendste en binnen de RO frequent gebruikte modellen is het TIME-model, in 2009 
beschreven door Gartner (zie onderstaand kader). Voordeel van dit model is dat het eenvoudig en 
begrijpelijk is. Het model voorziet er in dat applicaties op twee maatstaven worden ingeschat: 
Business Waarde (BW) ofwel BedrijfsWaarde en Technische Waarde (TW). De score van de applicatie 
en de positie in de matrix geeft de organisatie een belangrijke indicator voor besluit over de toekomst 
van een applicatie: Tolerate, Invest, Migrate of Eliminate (deze begrippen worden later toegelicht).

Voor toepassing bij het rijk is, mede gelet op de opmerkingen van het Adviescollege ICT-toetsing bij 
dit model, een aanscherping van dit model gewenst, met name als het gaat om het meten van de 
Technische Waarde (de kwaliteit van de IV); nu wordt namelijk geen tool gegeven om die 
beoordeling van Technische Waarde concreet te maken. In deze handreiking zijn als verdiepingsbij-
lagen twee vragenlijsten opgenomen. Een voor het bepalen van de TW en een voor het bepalen van 
de BW. Onderstaand praktijkvoorbeeld illustreert hoe het bepalen van de Technische (en Business 
Waarde) nu bij DUO gebeurt.

Praktijkvoorbeeld: het bepalen van de TW en BW bij DUO

Business Waarde (BW)  Hoe wordt de applicatie door de business gewaardeerd.

Technische Waarde (TW)  Wat is de technische staat van de applicatie.

Om inzicht te krijgen in de lifecycle status worden de Business Waarde (BW) en Technische 
Waarde (TW) bepaald. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

• Automatische bepaling: dit gebeurt vanuit bronsystemen, zoals TOPdesk, waar bepaalde 
gegevens worden opgehaald. Op basis van deze gegevens wordt de BW en TW bepaald. De 
BW en TW wordt overigens voor alle maatwerkapplicaties automatisch bepaald, indien er 
géén enquête (mogelijkheid twee) is afgenomen.

• Enquêtes > voor zowel de BW als de TW zijn enquêtes ontwikkeld. Hiervoor zijn standaard 
vragenlijsten per functiegroep opgesteld. Op verzoek van de Business (Product Owner) 
kunnen deze enquêtes worden aangevraagd. Hiervoor zijn standaard vragenlijsten per 
functiegroep opgesteld, aan de hand van de norm ISO/IEC 25010:20118. Elke functiegroep 
ontvangt dus een eigen set aan vragen. Het Onderzoeksbureau van DUO voert de (digitale) 
enquête uit en toetst op onderstaande onderdelen. Elke vraag heeft een eigen score en een 
eigen weging. Dit bepaalt samen de BW- of TW-score van maximaal 44 punten. Op basis 
van de antwoorden wordt de BW en/of TW bepaald. 

Er vindt een harde correctie (factor 0,49) plaats op de TW bij applicaties die ontwikkeld zijn in 
verouderde ontwikkeltalen zoals Cobol, Oracle, .Net en Access. Deze correctie wordt 
automatisch berekend en in het Dashboard opgenomen.  
 
Als er zowel een BW (en/of) TW door een enquête is afgenomen én deze ook geautomatiseerd 
is bepaald, wordt de waarde van de enquête overgenomen in het overzicht. 
 
Product: Het eindproduct van deze BW- en TW-bepaling is de zogenaamde bollenplaat. De 
bollenplaat is te raadplegen via het Dashboard en geeft inzicht in de staat van de applicatie. 
Deze laat zien of een applicatie operationeel ‘gezond’ is, of dat de applicatie in aanmerking 
komt voor nader onderzoek (functioneel/technisch vernieuwen). Maar wellicht zit de 
applicatie in het kwadrant ‘uitfaseren’. De Product Owner en/of het team kan aan de hand van 
deze bollenplaat bewuste keuzes maken over de besteding van het onderhoudsbudget. 

8 https://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_25010

https://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_25010
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Voorbeeld van een bollenplaat (niet van DUO):

Toetsings- én wegingsfactoren van de enquête:

Een ander punt van kritiek op het TIME-model is dat het geen onderscheid maakt naar de omvang 
van applicaties, af te beelden door de diameter van de cirkels in de weergave van het portfolio. Het 
zou juist goed zijn om de omvang van een applicatie in de weergave te koppelen aan de moeite/
weerstand, om een applicatie te veranderen. Die omvang kan worden uitgedrukt in bijvoorbeeld:
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• FunctiePunten (is in bovenstaande bollenplaat gedaan).
• Story Points9 (met name bij toepassing van Agile-manieren van werken).
• Het aantal koppelingen met andere systemen. 
• Omvang van de gebruikersgroep. 
• Omvang van het ontwikkel/beheerteam. 

Met toepassing van een van bovenstaande instrumenten of meeteenheden kan de omvang neutraal 
worden gespecificeerd. 

2. ISO/IEC 25010:2011-norm 
Een tweede mogelijkheid om applicaties zo objectief mogelijk te beoordelen, is de ISO/IEC 
25010:2011-norm. Deze norm is de opvolger van de ISO-norm 9126 en beschrijft kenmerken van een 
applicatie. Het doel van deze ISO-norm is dus de applicatie te beoordelen; er worden daartoe acht 
hoofdcategorieën onderscheiden die elk onderverdeeld zijn in eigenschappen. Van dit ISO-
normenmodel is hieronder een deel (norm I-1) opgenomen. De volledige set normen staat in de 
Verdiepingsbijlage.

ISO/IEC 25010:2011 > 

Definities van de categorieën en kwaliteitseigenschappen.

I. Productkwaliteit

1. Geschiktheid: mate waarin functies van een applicatie voldoen aan expliciete en 
impliciete kwaliteitsverwachtingen, bij gebruik onder gespecificeerde condities. Dit 
betreft overigens niet de mate waarin voldaan wordt aan de specificaties uit het 
functioneel ontwerp.

1.1 Functionele compleetheid: mate waarin de set functies alle gespecificeerde taken en 
gebruikersdoelen ondersteunt.

1.2 Functionele correctheid: mate waarin de applicatie de juiste resultaten met de 
gewenste nauwkeurigheid levert.

1.3 Functionele toepasselijkheid: mate waarin de functies de uitvoering van specifieke 
taken en het behalen van doelen faciliteren.

Het bijhouden van deze ISO/IEC-25010:2011 eigenschappen in een applicatieregister en deze ook te 
kwantificeren leidt ertoe dat een departement de applicatie kan beoordelen. Analyses gebaseerd op 
gekwantificeerde feiten dragen bij aan geïnformeerde besluiten over wijzigingen aan een 
IV-landschap. De publicatie van het Adviescollege ICT-toetsing ‘Meten is Weten’ onderstreept het 
belang van het meten van die kwaliteit. Overigens is het niet óf TW/BW, óf ISO. Het combineren 
van deze tools om de kwaliteit van een IV-landschap te bepalen maakt de beoordeling alleen 
maar krachtiger. 

9 Story points vertegenwoordigen een waarde die alleen relevant is voor het scrumteam, dat met punten kan 
inschatten hoe groot een item in de Product Backlog is. Het geeft het team de mogelijkheid om te bepalen welke 
items zij op kunnen pakken in een sprint. De Product Owner kan aan de Story Points zien welke items relatief duur 
zijn om door het team te laten maken. De punten geven dus een beeld van de omvang en de moeite die het kost om 
de items in de backlog door het team te laten maken. Dankzij story points kan een scrumteam voor zichzelf een 
eenheid creëren om User Stories in te schatten. De punten representeren een relatieve waarde, en kunnen voor elk 
team anders zijn.
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Belangrijk is dat de verzamelde informatie, of het nu via ISO/IEC 25010: 2011 of de vragenlijsten BW/TW, 
zo objectief en feitelijk mogelijk is. Er moet als het ware ‘feitelijk inzicht’ zijn. Het Adviescollege 
ICT-toetsing zegt hier het volgende10 over:

Baseer vervangingsbesluiten en een aanpak daarvoor op feitelijk inzicht in de huidige systemen. 
De ervaring leert dat het verkrijgen van dit inzicht niet kostbaar of tijdrovend is, maar juist leidt tot 
het kunnen nemen van doelmatige maatregelen. Dit soort maatregelen zijn vaak (veel) goedkoper 
en hebben een veel lager risicoprofiel dan volledige vervangingen.

Wat is feitelijk inzicht? De exacte vragen verschillen per situatie en zijn niet op voorhand volledig 
op te sommen. Het gaat erom dat er een reëel beeld van de ‘gezondheid’ van een systeem 
ontstaat, gebaseerd op feiten en vrij van meningen. Het verkrijgen van inzicht vergt onderzoek 
waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens die beschikbaar zijn over het systeem. Deze 
gegevens zijn vaak ruimschoots voor handen, maar worden zelden gebruikt. Zoals: 

• Reconstructies uit de software broncode
• De bijbehorende administraties
• Een demonstratie van het systeem
• Over de tijd gemaakte systeemdocumentatie. 

Interpretaties en conclusies worden dan gebaseerd op kwantitatief en kwalitatief feitenmateriaal 
om vragen te beantwoorden zoals:

• Het gedrag van het systeem in de praktijk: hoe snel worden productieverstoringen opgelost? 
En gaat dit oplossen in 1 keer goed of zijn meerdere pogingen nodig? En als het te lang duurt, 
bij welke problemen is dat dan het geval? Dit kan worden gebaseerd op trendanalyses van 
beschikbaarheid, verstoringenadministraties en logbestanden.

• De veranderbaarheid van het systeem: kunnen wijzigingen op voorspelbare wijze worden 
doorgevoerd? Bevat het systeem delen die moeilijk te wijzigen zijn? Deze analyses kunnen 
worden gebaseerd op frequenties en doorlooptijden van wijzigingen, planningen en 
gerealiseerde uren, de aanwezigheid van eventuele ongewenste na-ijl- effecten en de 
versiebeheeradministraties van de broncode.

• De beschikbaarheid van voldoende kennis in de organisatie: hoeveel mensen werken aan dit 
systeem? En blijft deze kennis beschikbaar? Zijn er zogenaamde ‘kenniseilanden’? Kunnen we 
die oplossen met gerichte opleidingen? Gebaseerd op de aanwezigheid van engineers in 
versiebeheeradministraties voor broncode en de actualiteit en compleetheid van 
systeemdocumentatie.

• Het voldoende vervullen van de huidige systeemfunctie: deze analyse kan worden gebaseerd 
op inzicht in de huidige werkwijze, het aantal workarounds dat nodig is, op interviews, een 
systeemdemonstratie. 

Analyses zoals deze leveren een goede diagnose op om vervolgens een stapsgewijze aanpak 
te bedenken.

De onderwerpen in bovenstaand kader worden ook geadresseerd in de vragenlijsten BW/TW en de ISO/
IEC 25010:2011-norm. Zaak is nu om de informatie zo objectief mogelijk te herleiden (bijvoorbeeld uit 
bronadministraties). Dit neemt niet weg dat er altijd enige mate van subjectiviteit zal blijven bestaan. 

Aan de hand van een algoritme (kader dat per organisatie accenten kan leggen) kan een aantal eigen-
schappen en kenmerken worden vertaald naar een classificatie in het TIME-model.

10 https://www.adviescollegeicttoetsing.nl/publicaties/vernieuw-evolutionair

https://www.adviescollegeicttoetsing.nl/publicaties/vernieuw-evolutionair
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Een voorbeeld van hoe dat in de praktijk gebeurt:

Praktijkvoorbeeld weging van ISO/IEC 25010:2011-kenmerken bij DUO

De ISO/IEC-25010:2011-kenmerken hebben elk hun eigen weging; de score en de weging zijn als het 
ware het algoritme aan de hand waarvan bijvoorbeeld een applicatie een bepaalde classificatie in 
het TIME-model van Gartner krijgt. Resultaat is de eerder gepresenteerde bollenplaat.

In een ideaalsituatie zou hier gebruik kunnen worden gemaakt van Artificial Intelligence (AI); aan de hand 
van een algoritme kan besluitvorming over LCM-acties ondersteund worden. 

De tekortkomingen van het Gartner-model worden grotendeels ondervangen door de vragenlijsten TW / 
BW en ISO/IEC 25010:2011, waarbij de antwoorden zo objectief mogelijk bepaald moeten worden. Een 
weergave van het model en een korte uitleg daarvan: Gartner beschrijft classificaties in het TIME-model.

De classificaties zijn:

T > Tolerate
I > Invest
M > Migrate
E > Eliminate

Figuur 1.1: TIME-model van Gartner
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Een korte toelichting: 

Tolerate: in dit kwadrant vinden we de applicaties met een hoge TW maar een lage BW. Doordat de TW 
hoog is, is er sprake van weinig tijd of geld om aan de applicatie te spenderen voor onderhoud en beheer. 
Omdat de BW niet nul is, wordt de applicatie gebruikt en wordt de applicatie ‘getolereerd’. Er zal niet 
meer dan het huidige niveau in geïnvesteerd worden, maar tegelijkertijd spant de organisatie zich ook 
niet in om de applicatie uit te faseren. De applicatie is als het ware ‘goed genoeg’. Een Onderhoud- en 
Beheerplan zal deze strekking hebben. 

Invest: in dit kwadrant vinden we de applicaties met een hoge TW en een hoge BW. De applicatie is 
stabiel, heeft weinig onderhoud nodig, past binnen de architectuur, de broncode is beschikbaar en de 
organisatie gebruikt de applicatie ook daadwerkelijk. De applicatie helpt de organisatie in de zin van 
betere datakwaliteit en het ondersteunen van processen. Er is dus een duidelijk aanwijsbare toegevoegde 
waarde. Dit zijn de applicaties die het waard zijn om verder in te investeren om er nog meer uit te halen. 
Dit gebeurt aan de hand van een Onderhoud- en Beheerplan. 

Migrate: dit kwadrant bevat applicaties die wat lastiger te definiëren zijn. De applicaties zijn te vergelijken 
met die in het kwadrant Invest, maar de TW is in dit geval laag en de BW hoog. De organisatie gebruikt 
de applicatie intensief en weet de waarde ervan duidelijk te benoemen. Het probleem is de TW. Er kan 
sprake zijn van hoge onderhoudskosten, gebrek aan kennis over de applicatie, geen broncode of andere 
factoren die maken dat het voor de organisatie een dure applicatie is om te handhaven. Om die reden 
moet er gemigreerd worden. Het verschil met Invest is dat de organisatie in dat geval investeert in de 
betreffende applicatie, nu wordt geïnvesteerd in het behouden van de BW in een andere applicatie. 

Eliminate: dit is een essentieel onderdeel van LCM maar wordt desondanks al te vaak ‘vergeten’. In dit 
kwadrant hebben de applicaties een lage TW en een lage BW. Soms is dit heel duidelijk: de applicatie is 
vaak in storing, kent lange downtijden en er zijn maar weinig mensen die weten hoe de applicatie 
gebruikt moet worden (en die moeten dus niet gelijktijdig afwezig zijn!), en de mensen die de applicatie 
gebruiken doen dat slechts een enkele keer per maand. 

Een aanscherping van het inzicht

Organisaties die hun IV-landschap al hebben gedefinieerd in ‘bouwblokken’ (specifieke services in 
applicaties, onderdelen van infra, enzovoorts) kunnen de classificatie toepassen op die 
bouwblokken. Dat sluit goed aan bij hoe een aantal referentiearchitecturen inmiddels is 
vormgegeven. Het zou ertoe leiden dat niet een complete applicatie de classificatie Migrate krijgt, 
maar wellicht een enkele of een aantal services binnen die applicatie. Dit opdelen in bouwblokken 
betekent echter dat ook de eigenschappen op het niveau van die bouwblokken moeten worden 
vastgelegd. En dat betekent dat bijvoorbeeld storingsregistraties ook op bouwblokniveau 
gaan plaatsvinden. 

Nu is het model bekend aan de hand waarvan de classificatie bepaald wordt. Ook is bekend hoe 
bestaande applicaties en infra op eigenschappen kunnen worden beoordeeld – die zich vervolgens laten 
vertalen naar een LCM-classificatie. Dus nu is de vraag wanneer er sprake is van voldoende inzicht in het 
huidige IV-landschap om LCM-activiteiten te kunnen sturen. 

Deze vraag kunnen we alleen beantwoorden wanneer daar een norm voor gesteld kan worden. In 2019 
heeft de Algemene Rekenkamer verantwoordingsonderzoeken uitgevoerd met specifieke aandacht voor 
LifeCycle Management. De AR heeft daar een aantal normen bij gehanteerd. Deze normen worden in 
deze handreiking benut om dat niveau van inzicht te bepalen. Daar waar het gaat om inzicht in het 
huidige IV-landschap, gelden de volgende normen:
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Deelvraag 1: Inzicht in IV- landschap

1. Er is inzicht in het 
bestaande IV- 
landschap, inclusief 
de daaraan 
verbonden risico’s.

Als basis voor LifeCycle Management moet er inzicht zijn in het gehele 
IV-landschap van het departement, in het bijzonder de applicaties die de 
primaire processen ondersteunen. Onderdeel van dit landschap zijn ook 
de koppelingen, afhankelijkheden, eindgebruikers en leveranciers. Ook 
moet er inzicht zijn in de risico’s die met dat applicatielandschap 
verbonden zijn, zoals een sterke afhankelijkheid van derden. De 
departementale CIO heeft dit inzicht in het gehele landschap nodig, onder 
andere ten behoeve van het opstellen van het informatieplan, het 
bevorderen van continue verbetering van het bestaande landschap en 
kunnen inschatten van de consequenties van beleid op het ICT-landschap.

2. Er is inzicht in de 
status van de 
applicaties (inclusief 
levensfase) en de 
daaraan verbonden 
risico’s.

Om LifeCycle Management in te kunnen richten en de risico’s voor de 
continuïteit van het primaire proces van het departement te beheersen, 
moeten deze risico’s bekend zijn. Daarom moet er –per applicatie- inzicht 
zijn in de status van de applicatie: technische kwaliteit, business waarde 
en de daaruit af te leiden levensduur en fase in de levenscyclus (actief, 
verouderd, uitfaseren).
Technische kwaliteit hangt samen met bijvoorbeeld de programmeertaal 
en het platform waarop de applicatie draait en de aanwezigheid van 
documentatie. Business waarde is een indicatie van het belang van de 
applicatie voor de primaire processen van de organisatie. Deze informatie 
over de applicaties moet gestructureerd en over meerdere jaren worden 
bijgehouden.

3. Het departement 
heeft inzicht in de 
financiële aspecten 
van de applicaties, en 
van het ICT-
landschap als geheel.

Om het LifeCycle Management te kunnen inrichten en een plan te kunnen 
maken voor het onderhoud, is inzicht nodig in de financiële aspecten van 
de applicaties. Denk aan de beheer- en onderhoudskosten per applicatie, 
inclusief meerjarige ramingen, in termen van tijd, mensen en middelen, 
afschrijving.

Tabel 1.1: AR-normenkader 2019 'LCM-Inzicht in IV-landschap'  

Nu hebben we dus een model aangereikt aan de hand waarvan de classificatie van applicaties en infra in 
termen van de levenscyclus kan worden bepaald. Daarnaast hebben we twee invalshoeken aangereikt 
om aan de hand van eigenschappen applicaties en infra te beoordelen op hun relevantie en de fase in de 
levenscyclus. Tot slot is nu ook de norm bekend voor voldoende inzicht in het huidige IV-landschap om 
LCM-activiteiten te kunnen sturen. 

Nu is de vraag hoe we dat inzicht in de TW, BW of de scores op de ISO-normen (die bepalend zijn voor de 
fase in de levenscyclus) voor het huidige IV-landschap kunnen vastleggen in termen van eigenschappen 
of kenmerken op applicatie- of bouwblokniveau. Deze eigenschappen of kenmerken kunnen worden 
geregistreerd in een applicatieregister. 

Wijzigingen op of in de infrastructuur hebben meestal een directe invloed op applicaties en IV-systemen, 
maar andersom hebben wijzigingen op applicaties en IV-systemen meestal geen directe invloed op de 
infrastructuur. Kortom, inzicht in het IV-landschap houdt in dat naast inzicht in de applicaties er ook 
inzicht moet zijn in de onderliggende infrastructuurcomponenten die van invloed zijn op de applicaties.

Om dat inzicht in applicaties en infra vast te leggen, maken verschillende departementen nu al gebruik 
van een applicatieregister waarin ze eigenschappen van hun applicaties en infra bijhouden. Dit is een 
gegevensbestand (repository) met metagegevens over de applicaties en infra die de processen van een 
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departement ondersteunen11 12. Ervaringen hiermee bij bijvoorbeeld DICTU, DUO en Belastingdienst zijn 
positief in de zin van sturing in het kader van LCM.

Met dat inzicht kan een CIO van een departement ook de richting bepalen waarin het portfolio zich moet 
ontwikkelen. Dit vastleggen van de eigenschappen, ofwel (applicatie-)portfoliomanagement, is een 
wezenlijk onderdeel van LCM. Portfoliomanagement behelst het regelmatig en correct weergeven van de 
applicaties en infrastructuurobjecten in het IV-landschap en het analyseren van de maatregelen om de 
kwaliteit van het portfolio te verbeteren. Uiteindelijk ondersteunt portfoliomanagement (de CIO van) een 
departement om op centraal niveau:

• Inzicht te hebben in de levenscyclus van de aanwezige applicaties.
• Sturing te geven aan IT-gerelateerde onderwerpen, zoals informatiebeheer, informatiehuishouden, 

informatiebeveiliging (IB), LCM van IV-landschappen, datakwaliteit, et cetera.
• Verantwoorde besluiten te nemen op het gebied van IV-investeringen.
• Betere grip te hebben op de innovatie-, beheer- en onderhoudskosten van het IV-landschap.

Praktijkvoorbeeld: applicatieregisters binnen de rijksoverheid

Binnen de rijksoverheid zijn verschillende vormen van applicatieregisters. Bijvoorbeeld in de vorm 
van een applicatie of tool, zoals MAVIM, dat gebruikt wordt door zeven departementen (OCW, 
SZW, BZK, VWS, AZ, BZ en J&V) en het ‘Applicatie Portfolio Management-register’ dat gebruikt 
wordt door DICTU), of in de vorm van een Excel.  

Verschillen in applicatieregisters binnen de rijksoverheid
De registers van bijvoorbeeld DICTU en DUO zijn niet gelijk aan elkaar, maar er is een grote overlap 
in geregistreerde kenmerken van applicaties. Er is ook in beide applicatieregisters te zien dat de 
organisaties gegevens bijhouden die betrekking kunnen hebben op het LCM van de applicaties; 
zoals het versienummer en de status van applicatie (in gebruik, in ontwikkeling, vervanging 
of uitfaseren). 
 
Applicatie LifeCycle Management wordt door DICTU beheerd in een applicatie portfolio 
management register (APM-register). Infrastructuur LifeCycle Management wordt beheerd in de 
productcatalogus van het configuratie managementsysteem (CMS). De applicatie LCM-gegevens 
worden vervolgens vanuit het APM-register geïmporteerd in het centrale CMS en gerelateerd aan 
de onderliggende infrastructuur-componenten. Tot slot wordt alle data overgehaald naar een 
datawarehouse, waar op applicatieketenniveau lifecycle rapportages gegenereerd worden. Met 
deze informatie is DICTU in staat klanten goed te adviseren over legacyvraagstukken in 
bedrijfsketens. Klanten kunnen met deze informatie vervolgens gericht keuzes maken om hun 
bedrijfsketens te optimaliseren. 

Inzicht in de doelarchitectuur
Naast inzicht in het huidige IV-landschap, is inzicht in de doelarchitectuur noodzakelijk om LCM op een 
volwassen wijze uit te voeren. Een doelarchitectuur beschrijft een toekomstige, gewenste situatie, zowel 
op organisatorisch (diensten, processen) als technisch (IV, applicaties, informatie) vlak. In de doelarchi-
tectuur wordt rekening gehouden met de verwachte ontwikkelingen in:

11 Machteld Meijer en Hans Boer. (z.d.) De betekenis van ASL en ITIL AM voor applicatiebeheer. 
https://docplayer.nl/2673707-De-betekenis-van-asl-en-itil-am-voor-applicatiebeheer.html 

12 Er zijn nu verschillende applicatieregisters, verschillend bijvoorbeeld in de zin van vastgelegde kenmerken. 
Het zou, met het oog op bijvoorbeeld departementale herindelingen, aan te bevelen zijn dat hier een harmonisering 
in zal gaan plaatsvinden.

https://docplayer.nl/2673707-De-betekenis-van-asl-en-itil-am-voor-applicatiebeheer.html
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• De bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen van het departement. 
• De aankomende technologie en technieken.
• De maatschappij.
• De politiek.

Bij het inrichten van de doelarchitectuur is gebruik van referentiearchitecturen essentieel. Onder 
referentiearchitectuur verstaan we hier het geheel van principes, richtlijnen en/of voorbeelden op basis 
waarvan een organisatie een architectuur kan maken. Het belangrijkst is vaak om gebruik te maken van 
reeds opgedane kennis binnen een branche. 

De meest toegepaste referentiearchitectuur is NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur), 
omdat aan dit raamwerk (op elk van de vlakken van dit raamwerk) een aantal modellen, principes en 
richtlijnen zijn gekoppeld die kaderstellend zijn voor alle Nederlandse overheidsorganisaties. Onderdeel 
van de NORA-familie13 is GEMMA (GEMeentelijke Model Architectuur), PETRA (Provinciale EnTerprise 
Referentie Architectuur), WILMA (Waterschaps Informatie- en Logisch Model Architectuur). Er zijn ook 
referentiearchitecturen voor diverse domeinen zoals de woningcorporaties (CORA, Corporatie Referentie 
Architectuur), voor ziekenhuizen (referentiedomeinenmodel van Nictiz, of ROSA (Referentie Architectuur 
Onderwijs) voor onderwijs.

Wat deze referentiearchitecturen gemeen hebben, is dat ze voor een groot deel gebruikt worden door en 
gericht zijn op mensen binnen een ICT-organisatie. Referentiearchitecturen kunnen worden gebruikt om 
een strategische dialoog te voeren over welke investeringen te doen in ICT.

De doelarchitectuur kan net als het huidige IV-landschap afgebeeld worden in bijvoorbeeld een applica-
tieregister of een CMDB14 (Configuration Management Database), waarmee onder meer de mogelijkheid 
ontstaat het huidige applicatieregister te vergelijken met het gewenste; er wordt als het ware een 
ist-soll-analyse gedaan op het IV-landschap van een departement. Deze analyse kan dan worden 
vastgelegd in een Transitieplan of een Roadmap. De Belastingdienst gebruikt die ist-soll-methode 
bijvoorbeeld ook. Op basis hiervan worden transitiedocumenten ofwel Roadmaps opgesteld voor de 
domeinenarchitecturen.

Aan de hand van deze analyse kan een departement een verantwoorde invulling geven van zijn 
LCM-activiteiten. Ook kan een departement nieuwe eigenschappen bepalen die in het applicatieregister 
opgenomen moeten worden ten behoeve van LCM. 

Belangrijk is dat bij het bepalen van de doelarchitectuur verder rekening wordt gehouden met:

1. De informatiebeveiliging, denk bijvoorbeeld aan de BIO. De ‘handreiking Grip op Secure Software 
Development (SSD)’15 is opgezet vanuit het perspectief van een opdrachtgever die regisseert en 
stuurt op de ontwikkeling van gebruikersvriendelijke en veilige applicaties, zonder in te willen breken 
in het ontwikkelproces van interne of externe softwareleveranciers. Secure Software Development 
concretiseert de eisen en richtlijnen vanuit de BIO.  
Daarnaast is er Security By Design (SBD)16, de tegenhanger van Security-After-The-Fact: niet pas 
achteraf testen of een systeem veilig is, maar informatiebeveiliging inbouwen vanaf het begin. SBD 
wordt onder meer bereikt door te bouwen op bewezen technologie, geautomatiseerde controles, 
te kiezen voor onderhoudbare code.

13 https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_Familie
14 Een CMDB is een repository die informatie opslaat over de componenten die de IT-infrastructuur vormen. Deze 

componenten worden vaak CI’s (configureerbare items) genoemd. Volgens ITIL is een CI een bedrijfsmiddel dat 
moet worden beheerd om IT-services te kunnen leveren. Doorgaans bevat een CMDB een lijst met CI’s, hun 
kenmerken en onderlinge relaties.Een van de kernfuncties van een CMDB is het ondersteunen van 
servicebeheerprocessen, voornamelijk: Incident, Problem, Change en Asset Management.

15 https://www.cip-overheid.nl/media/1101/grip-op-ssd-het-proces-v20.pdf
16 https://www.noraonline.nl/wiki/ISOR:Security_by_Design_als_uitgangspunt_voor_softwareontwikkeling

https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_Familie
https://www.cip-overheid.nl/media/1101/grip-op-ssd-het-proces-v20.pdf
https://www.cip-overheid.nl/media/1101/grip-op-ssd-het-proces-v20.pdf
https://www.noraonline.nl/wiki/ISOR:Security_by_Design_als_uitgangspunt_voor_softwareontwikkeling
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2. Privacyrichtlijnen17, zoals vastgelegd in de Privacy Baseline, waarin de eisen van de AVG vertaald zijn 
naar concrete, hanteerbare normen die duidelijk maken wat organisaties moeten doen om de 
privacy van de betrokkenen te waarborgen.  
Naast de Privacy Baseline is er ook Privacy By Design18, letterlijk betekent dit: gegevensbescherming 
door ontwerp. Dat houdt in dat er bij de ontwikkeling van producten en diensten al aandacht moet 
worden besteed aan privacy. Vooral bij ICT-producten en -diensten gaat het erom dat al in het 
ontwikkelproces gebruik gemaakt wordt van privacy-bevorderende maatregelen.

3. Risicobeheersing zoals vastgelegd in NPR 5326:2019 nl19, Risicobeheersing bij ontwikkeling en 
onderhoud van maatwerksoftware.

4. Richtlijnen websites en andere online middelen. Het Platform Rijksoverheid Online20 is het centrale 
platform waar organisaties binnen de rijksoverheid een website kunnen laten aanmaken en 
beheren. Deze websites voldoen aan de eisen en richtlijnen op het gebied van toegankelijkheid, 
veiligheid en bijvoorbeeld archivering.

Praktijkvoorbeeld: gebruik van doelarchitecturen binnen de departementen 
voor LCM

Defensie
Het ministerie van Defensie maakt gebruik van zijn huidige en gewenste architectuur als input 
voor het nemen van beslissingen op uit te voeren LCM-activiteiten op zijn ICT-landschap. Voor 
uit te voeren LCM-activiteiten wordt een impactanalyse uitgevoerd. Bij grootschalige 
projecten wordt een Project Start Architectuur (PSA) gebruikt om de precieze aanpassingen en 
impact van een wijziging op het ICT-landschap in kaart te brengen op de organisatie, business 
processen, informatievoorziening en infrastructuur. De departementale CIO van Defensie 
beheert dit.
 
Belastingdienst 
De Belastingdienst werkt onder architectuur, dit betekent dat voor iedere verandering van het 
landschap vastgesteld moet worden of die verandering architectuur-impact heeft. Zo ja, dan 
moet dit getoetst worden aan de kaders. Hiervoor maakt de Belastingdienst gebruik van 
domeinarchitecturen die vastleggen: huidige architectuur, doelarchitectuur en benodigde 
transitie van ist naar soll. 

Stap 2: inzicht in IV-landschap vertalen naar plannen
Met het inzicht in het huidige IV-landschap en het gewenste IV-landschap kan een aantal plannen 
worden geformuleerd. Voorbeelden van mogelijke plannen:

1. Een Roadmap-vervangingen > een meerjarenplan van komende vervangingen, gebaseerd op onder 
meer de eigenschappen zoals opgenomen in het applicatieregister en de vertaling daarvan naar de 
LCM-fase.  
 
Binnen grotere uitvoeringsdiensten met veel legacy-uitdagingen en/of technische schuld kan het 
noodzakelijk zijn binnen zo’n Roadmap alsnog een nadere prioritering aan te brengen.

17 https://www.cip-overheid.nl/productcategorie%c3%abn-en-worshops/producten/privacy-bescherming/
18 https://www.noraonline.nl/wiki/ISOR:Aantonen_privacy_by_design
19 https://www.nen.nl/npr-5326-2019-nl-262885
20 https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/r/rijkswebsites?utm_campaign=eisenrijkswebsites.nl&utm_

source=eisenrijkswebsites.nl&utm_medium=redirect

https://www.cip-overheid.nl/productcategorie%c3%abn-en-worshops/producten/privacy-bescherming/
https://www.noraonline.nl/wiki/ISOR:Aantonen_privacy_by_design
https://www.nen.nl/npr-5326-2019-nl-262885
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/r/rijkswebsites?utm_campaign=eisenrijkswebsites.nl&utm_source=eisenrijkswebsites.nl&utm_medium=redirect
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Praktijkvoorbeeld: prioritering in de Roadmap bij DUO

DUO gebruikt de volgende elementen in de bepaling van de prioriteit van vervangingen:

1. Classificatie business continuïteit
2. De risico inschatting
3. LCM indicatie
4. Potentiële beleidsontwikkeling
5. De actuele performance
6. Inhoudelijke samenhang
7. Werkwijze. 

2. Een integraal onderhoud- en beheerplan voor de applicaties en infra waar de organisatie mee verder 
gaat en waar op korte en middellange termijn geen noodzaak tot vervanging is. Ofschoon onderhoud 
en beheer buiten de scope van deze handreiking vallen, is het belang hiervan in financiële termen 
groter dan dat van vernieuwing. Van de ICT-uitgaven in 2018 (3,1 miljard) ging ongeveer 75 procent 
naar onderhoud en beheer en 25 procent naar grote ICT-projecten. 

 
Als het gaat om vervangingen is het lang niet altijd nodig een complete applicatie te vervangen. In 
sommige gevallen kan dat zelfs onverstandig zijn omdat dat leidt tot projecten die lang niet altijd goed 
aflopen. Een vuistregel is dat applicaties met meer dan 10.000 FunctiePunten bij voorkeur niet als één 
geheel worden vervangen21.

In de publicatie ‘vernieuw evolutionair’22 van het Adviescollege ICT-toetsing staat de volgende grafiek 
over de kans op falen gerelateerd aan de omvang in FunctiePunten:

Figuur 1.2: verband tussen omvang in FunctiePunten en faalkans project

21 In het artikel ‘Beheerst Vernieuwen’ (iBestuur 31 oktober 2018) van Chris Verhoef staat het volgende: ‘Ruwweg: als 
een systeemcomplex de 7000 functiepuntengrens overschrijdt, gaat nieuwbouw vaker fout dan goed.’

22 https://www.adviescollegeicttoetsing.nl/publicaties/vernieuw-evolutionair 

https://www.adviescollegeicttoetsing.nl/publicaties/vernieuw-evolutionair
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Er zijn inmiddels uitvoeringsdiensten die in hun I-beleid hebben opgenomen dat applicaties niet meer 
één-op-één worden vervangen. Voorbeelden daarvan zijn DUO en de Belastingdienst.

Ten aanzien van de aanwezigheid van deze plannen heeft de Algemene Rekenkamer een aantal normen 
geformuleerd die in 2019 voor de verantwoordingsonderzoeken zijn gehanteerd:

Deelvraag 2: Plan voor duurzaam applicatielandschap

4. Het departement 
heeft een 
(informatie)plan dat 
de strategie en de 
doelstellingen ten 
aanzien van de inzet 
van ICT beschrijft. Dit 
plan sluit aan bij de 
visie, strategie en 
beleidsdoelstellingen 
van het departement.

De ICT van een departement moet het ontwikkelde beleid kunnen 
uitvoeren en ondersteunen. Daarvoor moeten de visie, strategie en 
doelstellingen met betrekking tot de ICT aansluiten bij de visie, strategie 
en beleidsdoelstellingen van het departement.
Deze aansluiting wordt zichtbaar in een plan en een planning voor de 
duurzame en effectieve inzet van ICT. Voor het opstellen van dit 
Informatieplan is inzicht nodig in de doelstellingen van een departement 
(beleid) en betrokkenheid van de business. Lessons learned en eerdere 
adviezen zijn in het plan verwerkt. De departementale CIO is 
verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van het 
informatieplan.

5. Er is een integraal 
plan voor het in 
stand houden van de 
applicaties die de 
primaire processen 
van het departement 
ondersteunen.

Om het bestaande applicatielandschap in staat te stellen om de primaire 
processen van de organisatie duurzaam te ondersteunen, moeten 
applicaties worden onderhouden en vernieuwd, rekening houdend met de 
geïdentificeerde risico’s. Er is daarom een integraal onderhoudsplan 
nodig, waarmee de risico’s van de applicaties worden beheerst gedurende 
de gehele levensduur. Dit onderhoudsplan beschrijft hoe wordt gezorgd 
dat de applicaties voldoende wendbaar blijven, zodat verschillende 
beleidskeuzes kunnen worden ondersteund.

6. Er zijn specifieke 
plannen voor 
risicovolle 
onderdelen in het 
applicatie landschap.

Vanuit het inzicht in de status, het belang, de kwaliteit van de applicaties 
én de risico’s op verstoring van het primaire proces die daarmee 
verbonden zijn, worden specifieke plannen gemaakt voor het robuust 
maken en houden van risicovolle applicaties in het primaire proces.

Tabel 1.2: AR-normenkader 2019 'LCM-Plan voor duurzaam applicatielandschap'  

Stap 3: plannen uitvoeren
De in de vorige stap gemaakte plannen moeten ook worden uitgevoerd. Dat gebeurt (binnen de scope 
van deze handreiking) door middel van projecten waarbij een IV-toepassing wordt ontwikkeld. Dit 
beschrijven we in het volgende deel van deze handreiking. Onderhoud en beheer bespreken we daar 
niet, aangezien dat niet tot de scope behoort.

Stap 4: meten van voortgang plannen
De uitvoering van Onderhoud- en Beheerplannen en Vernieuwingsplannen is gebaseerd op het eerder 
verworven inzicht in huidige en gewenste architectuur. Aan de hand van de TW en BW en/of aan de hand 
van ISO is de kwaliteit van het huidige IV-landschap in beeld gebracht en is daar een TIME-classificatie 
uitgerold via een algoritme (kader dat bepaalt welke eigenschappen bepalend zijn voor de LCM-fase). Die 
uitvoering van Onderhoud- en Beheerplannen en Vernieuwingsplannen leidt tot veranderingen in het 
IV-landschap die gemonitord kunnen worden. Die veranderingen kunnen betrekking hebben op 
bijvoorbeeld het in gebruik nemen van nieuwe versies, het in gebruik nemen van nieuwe applicaties of 
het uitfaseren van oude applicaties. Dit zijn activiteiten die gepland moeten worden. 
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Praktijkvoorbeeld: monitoren voortgang bij DUO

DUO gebruikt de applicatie TOPdesk om de applicaties te registreren (applicatieregister). In 
TOPdesk worden deze kenmerken gevuld met waarden die bepalend zijn voor de kleur die de 
applicatie krijgt in een schema zoals hieronder opgenomen (afkomstig uit DUO-document 
‘Roadmap’). Hier wordt de TIME-classificatie dus overgeslagen en wordt via een algoritme een 
aantal eigenschappen vertaald in een kleuraanduiding. Die kleuren staan op hun beurt voor een 
bepaalde activiteit in het kader van LifeCycle Management, de kleuren corresponderen met de 
lifecycle van de applicatie (zie onderstaand plaatje) en worden bepaald aan de hand van de 
ingevulde datumvelden. 

Blauw  =  in ontwikkeling
Groen =  in productie
Oranje  =  in onderzoek
Rood  =  start uitfaseren
Zwart  =  uitgefaseerd

In TOPdesk staan naast de maatwerkapplicaties ook standaardpakketten (maar is nog niet zo 
volledig als de maatwerkapplicaties). De gegevens worden over het algemeen dagelijks ververst en 
zijn op ieder moment op een dashboard benaderbaar voor alle medewerkers van DUO.

In eerste instantie zijn het de gegevens van en voor de lijn, en die geven snel inzicht in de 
ontwikkeling van het applicatielandschap. De kleuren komen overeen met de datums in het 
register en moeten zonder verdere toelichting voor iedere betrokkene duidelijk zijn.
 
Verantwoordelijk voor het toekennen van die waarden in TOPdesk is de business zelf.  
Hoofdverantwoordelijk natuurlijk de Businessmanager, daaronder de Product Owner én het 
betreffende beheerteam.

Voor dit monitoren van de voortgang heeft de Algemene Rekenkamer een aantal normen geformuleerd 
die in 2019 voor de verantwoordingsonderzoeken zijn gehanteerd:

Deelvraag 3 en 4: Werken volgens plan, meten van resultaten en realiseren van 
verbeteringen

7. De resultaten worden 
gemeten en de 
departementale CIO 
heeft inzicht in de 
voortgang.

Het moet inzichtelijk zijn of de integrale en specifieke (onderhouds)
plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en leiden tot robuustere 
applicaties en beheersing van de gesignaleerde risico’s. Daarvoor moet de 
voortgang inzichtelijk worden gemaakt en moeten resultaten ook worden 
gemeten en gerelateerd aan de doelstellingen.

8. Uitgevoerde plannen 
resulteren in 
verbeteringen bij ICT 
en/of business.

Verbeteringen of baten moeten zijn gerelateerd aan de doelstellingen in 
norm 4. Verbeteringen zijn smart en aantoonbaar. Bijvoorbeeld: 

• Verbetering continuïteit of hogere beschikbaarheid bijvoorbeeld door 
minder damages. 

• Lagere beheer- en onderhoudskosten. 
• Aanpasbaarheid neemt toe voor de business, meer flexibiliteit van de 

IT of kortere ‘time to market’. 
• Minder beroep hoeven doen op schaarse specialisten of duurzaam 

investeren in het borgen van schaarse ICT-kennis. 
• Beveiliging op een hoger niveau. 
• Datakwaliteit neemt toe.

Tabel 1.3: AR-normenkader 2019 'LCM-Werken volgens plan, meten van resultaten'  
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Om dit stelsel van meten van voortgang goed in te richten is het van belang dat:
• Er duidelijkheid bestaat over wat de stuurvariabelen zijn, met andere woorden wat bepalend is voor 

de LCM-status van een applicatie of van de infrastructuuronderdelen.
• Deze variabelen vastgelegd worden in het eerder besproken register.

Stap 5: evalueren
Een LCM-proces moet, net als alle andere processen, periodiek aan nieuwe wensen en eisen aangepast 
worden. Het is daarom goed periodiek het proces tegen het licht te houden. Vragen daarbij kunnen zijn:

1. Leidt het huidige LCM-proces nog in voldoende mate tot een betere beheersing van het 
IV-landschap, dat wil zeggen neemt bijvoorbeeld de legacy-problematiek af en leidt LCM tot lagere 
kosten voor onderhoud en beheer?

2. Kunnen alle betrokken partijen (lijn en IV-functie) nog goed uit de voeten met het huidige proces, 
voeren ze hun rol nog naar behoren uit en kan er worden vertrouwd op de huidige registraties in het 
kader van LCM?

3. Welke lessen zijn er de afgelopen tijd geleerd die nopen tot aanpassing van het LCM-proces?

De Algemene Rekenkamer hanteert in het verantwoordingsonderzoek 2019 de volgende normen op het 
gebied van periodieke evaluatie en bijstelling van het proces.

Deelvraag 5: Evaluatie, controle en bijstellen aanpak

9. Er wordt een proces 
van evaluatie en 
controle doorlopen.

Ook het departementale LifeCycle Managementproces moet worden 
geëvalueerd. De evaluatie wordt gebruikt om het proces te valideren en te 
verbeteren. Naast interne evaluaties kan ook een organisatieonderdeel 
of een onafhankelijke instantie het proces controleren en evalueren. 
De onafhankelijke beoordeling wordt indien noodzakelijk periodiek 
herhaald. Externe adviezen en onderzoeksrapporten worden indien 
beschikbaar meegenomen.

10.  Er wordt bijgestuurd 
in het LifeCycle 
Management indien 
de resultaten 
daartoe aanleiding 
geven.

Als de gemeten resultaten of interne en externe evaluaties en 
onderzoeken daartoe aanleiding geven, moet er worden bijgestuurd. 
Er wordt bijgestuurd op basis van bruikbare managementinformatie. 
De integrale of specifieke plannen worden bijgesteld als sprake is van 
voortschrijdend inzicht. Er wordt geleerd van wat minder goed is gegaan. 
De lessons learned uit vorige interne en externe audits zijn opgepakt. Het 
LifeCycle Management proces wordt periodiek verbeterd, risico’s worden 
beter beheerst en daardoor is het departement meer in control op het 
applicatielandschap.

Tabel 1.4: AR-normenkader 2019 'LCM-Evaluatie, controle en bijstellen van aanpak' 

Nu de normen van de Algemene Rekenkamer zijn besproken, is het des te interessanter te kijken naar het 
verantwoordingsonderzoek 201923. Daarin schrijft de Algemene Rekenkamer dat een goed LCM-proces 
uit vijf stappen bestaat. In de verdiepingsbijlage wordt dit verder uitgewerkt.

Tot slot van dit hoofdstuk een voorbeeld van LCM in de praktijk.

23 https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/verantwoordingsonderzoek

https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/verantwoordingsonderzoek
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Praktijkvoorbeeld: LCM-aanpak bij Dienst ICT Uitvoering (DICTU)24 

DICTU hanteert een vierkwadrantenmodel voor LCM op de applicatielaag van het IV-landschap van 
de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV). Aan de hand van dit kwadrantenmodel wordt onderzocht wat de status en toestand van een 
applicatie (of een groep van applicaties) is om te bepalen welke LCM-activiteit aan de orde is: 
behouden, verbeteren, vervangen, migreren of verwijderen. 

In het eerste kwadrant wordt in 
kaart gebracht welke appli caties 
DICTU of de klantorganisatie in de 
LCM-cyclus wil nemen en wordt 
geïnventariseerd wat voor data er 
zijn in de applicaties. Aanvul lend 
wordt ook de verwevenheid van de 
applicaties met andere applicaties 
in kaart gebracht.

In het tweede kwadrant wordt een set van applicaties geselecteerd die nauw verweven zijn of 
samen een of meerdere primaire of cruciale processen van een organisatie ondersteunen. Deze set 
van applicaties wordt het ‘applicatielandschap’ ofwel ‘domein’ waarop verder gefocust wordt voor 
de rest van de LCM-cyclus.

In het derde kwadrant wordt de ‘vitaliteit’ van het applicatielandschap beoordeeld. Hier wordt dus 
beoordeeld of het applicatielandschap niet alleen aan de huidige organisatiedoelen van de 
klantorganisatie voldoet, maar ook aan de organisatiedoelen over vijf jaar. Deze beoordeling wordt 
gedaan op basis van de ist-soll-methode25 en vervolgens wordt een Roadmap opgesteld voor de 
uit te voeren LCM-activiteiten in vierde kwadrant. Na een bepaalde tijd of bepaalde ontwikkelingen 
worden de applicaties in het IV-landschap weer geëvalueerd voor de volgende LCM-cyclus, ofwel 
iteratie van het kwadrantenmodel. Dit kwadrantenmodel heeft geen theoretische grondslag. 

Op het eerste oog verschilt het kwadrantenmodel van DICTU met het vijfstappen LCM-model zoals in dit 
deel gepresenteerd, maar dezelfde elementen komen in beide modellen terug. Een belangrijke overeen-
komst tussen beide modellen is het cyclisch karakter. 

24 Factsheet (concept): Globale LCM-aanpak DICTU en RVO, DICTU
25 Management Platform, 17 april 2014, ‘verandermanagement in 9 stappen’

Inzicht en 
overzicht

Applicatie-
landschappen
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Optimaliseren
Vitaliteit 

beoordelen

LCM
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Handreiking deel 2: 
HOE te vernieuwen/ontwikkelen

Inleiding

In deel 1 van de handreiking is bepaald WAT er vernieuwd of ontwikkeld moet worden, aan de hand van 
inzicht in het huidige IV-landschap, inzicht in het gewenste IV-landschap en hoe het nieuwe project 
daaraan bijdraagt. Daarmee heb je dus zicht op de LCM-activiteit, waarbij het in dit hoofdstuk specifiek 
gaat om het vernieuwen of ontwikkelen van software. 

De vraag die in deel 2 van deze handreiking centraal staat, is HOE die vernieuwing gerealiseerd moet 
worden om te kunnen blijven spreken van ‘verantwoord vernieuwen’. Vertrekpunt is dat de behoefte niet 
afgedekt kan worden met het aanschaffen van een standaardpakket, zelfs niet wanneer je concessies zou 
doen op het gebied van je wensen. Er moet dus ontwikkeld worden en de keuze is gemaakt om zelf 
te ontwikkelen. 

Er bestaan verschillende klassieke en moderne methoden en organisatievormen die elk op hun eigen 
manier laten zien hoe een software-ontwikkelingsproces zou moeten verlopen. Het is niet zo dat de ene 
methode in zichzelf meer verantwoord is dan de andere. Een methode moet passen bij de uitdaging en 
de organisatie om te kunnen spreken van verantwoord vernieuwen.
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In dit tweede deel diepen we een aantal methoden en organisatievormen uit, lichten we de plussen en 
minnen toe en schetsen we een afwegingskader om tot een juiste methode en/of organisatievorm te 
komen. In deze handreiking zetten wij twee hoofdstromen van projectmethoden uiteen alsof zij zwart en 
wit zijn. Naast deze twee hoofdstromen zijn er natuurlijk vele varianten, de zogenaamde grijstinten. 
Let op: de handreiking beoogt niet een theorieboek te zijn op het gebied van bijvoorbeeld Agile-
manieren van werken; deze handreiking beperkt zich tot het noemen van de belangrijkste kenmerken van 
de verschillende methoden en organisatievormen, de belangrijkste spelers (juiste bemensing en 
besturing) en de belangrijkste producten. Aan de hand van voorbeelden lichten we de werking van een 
methode of organisatievorm bij een rijksoverheidsorganisatie toe, om een eerste invulling te geven aan 
de tweede doelstelling van deze handreiking, namelijk van elkaar leren.

Het uitgangspunt van de in dit deel besproken werkwijzen is dat er bij softwareontwikkeling rekening 
wordt gehouden met de geldende eisen of mogelijke maatregelen, bijvoorbeeld:

1. De zakelijke legitimatie van het project, in de vorm van een plan van aanpak inclusief business case 
zoals beschreven in het Handboek Portfolio Management, is aanwezig (mogelijk naar aanleiding van 
de prioritering die volgt uit de WAT-vraag).

2. Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)26. Dit is bedoeld als richtinggevend en sturend 
instrument. Het bevat kaders en afspraken voor het inrichten van de informatiehuishouding van de 
Nederlandse overheid.

3. De informatiebeveiliging, denk bijvoorbeeld aan de BIO. De ‘handreiking Grip op Secure Software 
Development (SSD)’27 is opgezet vanuit het perspectief van een opdrachtgever die regisseert en 
stuurt op de ontwikkeling van gebruikersvriendelijke en veilige applicaties, zonder in te willen breken 
in het ontwikkelproces van interne of externe softwareleveranciers. SSD concretiseert de eisen en 
richtlijnen die vanuit die BIO worden gesteld. 
Daarnaast is er Security By Design28, de tegenhanger van Security-After-The-Fact (niet pas achteraf 
testen of een systeem veilig is, maar informatiebeveiliging inbouwen vanaf het begin). Dit SBD 
wordt onder meer bereikt door te bouwen op bewezen technologie, geautomatiseerde controles, 
te kiezen voor onderhoudbare code.

4. Privacyrichtlijnen zoals vastgelegd in de Privacy Baseline28, waarin de eisen van de AVG vertaald zijn 
naar concrete, hanteerbare normen die duidelijk maken wat organisaties moeten doen om de 
privacy van de betrokkenen te waarborgen. 
Naast de Privacy Baseline is er ook Privacy By Design29, letterlijk betekent dit: gegevensbescherming 
door ontwerp. Het houdt in dat er bij de ontwikkeling van producten en diensten al aandacht wordt 
besteed aan privacy. Vooral bij ICT-producten en -diensten gaat het erom dat je in het ontwikkelpro-
ces al gebruikmaakt van privacy-bevorderende maatregelen.

5. Risicobeheersing zoals vastgelegd in NPR 5326:2019 nl30, Risicobeheersing bij ontwikkeling en 
onderhoud van maatwerksoftware.

6. Richtlijnen voor websites en andere online middelen. Het Platform Rijksoverheid Online31 is het 
centrale platform waar organisaties binnen de rijksoverheid een website kunnen laten aanmaken en 
beheren. Deze websites voldoen aan de eisen en richtlijnen op het gebied van toegankelijkheid, 
veiligheid en bijvoorbeeld archivering.

26 https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_online
27 https://www.cip-overheid.nl/media/1101/grip-op-ssd-het-proces-v20.pdf
28 https://www.noraonline.nl/wiki/ISOR:Security_by_Design_als_uitgangspunt_voor_softwareontwikkeling
29 https://www.noraonline.nl/wiki/ISOR:Aantonen_privacy_by_design
30 https://www.nen.nl/npr-5326-2019-nl-262885
31 https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/r/rijkswebsites?utm_campaign=eisenrijkswebsites.nl&utm_

source=eisenrijkswebsites.nl&utm_medium=redirect

https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_online
https://www.cip-overheid.nl/media/1101/grip-op-ssd-het-proces-v20.pdf
https://www.cip-overheid.nl/media/1101/grip-op-ssd-het-proces-v20.pdf
https://www.noraonline.nl/wiki/ISOR:Security_by_Design_als_uitgangspunt_voor_softwareontwikkeling
https://www.cip-overheid.nl/productcategorie%c3%abn-en-worshops/producten/privacy-bescherming/
https://www.noraonline.nl/wiki/ISOR:Aantonen_privacy_by_design
https://www.nen.nl/npr-5326-2019-nl-262885
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/r/rijkswebsites?utm_campaign=eisenrijkswebsites.nl&utm_source=eisenrijkswebsites.nl&utm_medium=redirect
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Zie ook de handreiking ‘#zoBouwenWijSoftware’32 editie 2021 van CIO-Rijk. De handreiking bevat best 
practices en richtlijnen. 

Beweging binnen en buiten de overheid: steeds meer Agile

De laatste jaren is er binnen en buiten de rijksoverheid een opmars van verschillende Agile-manieren van 
werken. Agile betekent letterlijk vertaald ‘lenig’ of ‘behendig’; binnen de ICT gaat Agile om het 
ontwikkelen van software in korte overzichtelijke periodes die, afhankelijk van de gekozen manier van 
werken vaak niet langer dan een tot drie maanden duren. Deze periodes worden ‘iteraties’ genoemd en 
die iteraties zijn eigenlijk opzichzelfstaande, kleine projecten. Bij Agile werken ligt de focus op mensen en 
oplossingen en minder op processen. De wensen van de eindgebruiker staan centraal en daarmee het 
creëren van customer value of klantwaarde. Dat gebeurt in kleine stappen (iteraties). Dat vraagt om een 
partnerschap met de klant of eindgebruiker.

De Agile-manieren van werken zijn gebaseerd op het in 2001 gepubliceerde Agile-Manifest. In het 
Manifest worden de nadelen van de traditionele ontwikkelmethoden vermeden door de nadruk te 
leggen op:

• Het belang van interactie tussen mensen in hun onderlinge samenwerking boven processen en tools.
• Het belang van werkende software als maatstaf van vooruitgang boven volledige software.
• Het belang van samenwerking met de klant boven de gesprekken over contracten.
• Het belang van inspelen op veranderingen boven het volgen van een plan.

Bij de opmars van Agile binnen de rijksoverheid is vaak sprake van een organisch proces met verschil-
lende triggers die dat proces in gang hebben gezet. Een van die triggers is dat het Adviescollege 
ICT-toetsing bij verschillende toetsen heeft geadviseerd om grotere projecten of programma’s te 
verdelen in kleinere, behapbare stappen. Recent voorbeeld:

Publicatie Definitief advies van Adviescollege ICT-toetsing ‘Verbetering ReisdocumentenStelsel’ 
van 14 juli 2020: 

‘Deel VRS op in onafhankelijke projecten die zelfstandig releases kunnen opleveren en implementeren en hiervoor 
de hele verantwoordelijkheid dragen. Sluit hierbij aan op de Agile ontwikkelaanpak die ICTU hanteert.’

Organisaties binnen het rijk noemen verder nog de volgende triggers:

1. Het is, zo wijst de praktijk uit, (bijna) onmogelijk alle eisen en wensen in termen van functionaliteiten 
voor nieuwe software vooraf boven tafel te krijgen > bij de watervalmethode worden in de definitie-
fase de eisen en wensen als ‘projectresultaat’ gedefinieerd en daar wordt dan verder in het project 
niet meer van afgeweken. De programmeurs gaan ervan uit dat de klant goed weet wat hij/zij wil; de 
klant gaat ervan uit dat de bouwers precies uitvoeren wat hij/zij wil. 

2. Inschatten van benodigde tijd en financiën voor het realiseren van een functionaliteit is erg lastig > 
in het watervalmodel wordt een aantal fasen onderscheiden en moet de projectleider in het 
beginstadium van het project aangeven hoeveel tijd en geld met die fasen gemoeid zal zijn. Als de 
lijst met gewenste functionaliteiten al volledig zou zijn, wat vaak niet het geval is, dan nog is het 
lastig te bepalen hoeveel tijd er mee gemoeid is. 

Een voorbeeld van hoe DUO deze informatie zo nauwkeurig mogelijk probeert te krijgen:

32 https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/zo-bouwen-wij-software/

https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/zo-bouwen-wij-software/
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Praktijkvoorbeeld: bepalen van FunctiePunten bij DUO

Het bepalen van FunctiePunten per applicatie is ontstaan vanuit de gedachte dat door die 
functiepunten (in combinatie met productiviteitscijfers (ervaringscijfers) te hanteren, projecten 
(vooraf) in te schatten en te begroten zijn en (achteraf) bepaald kan worden of een project 
efficiënt is uitgevoerd, bijvoorbeeld voor evaluatiedoeleinden en verbeteringen. Bijkomend 
voordeel is dat je de prestaties van DUO kunt benchmarken. 

Met die ervaringscijfers kun je steeds beter inschatten hoe lang een bouwtraject gaat duren; 
een projectleider kan dat als middel aan de ‘voorkant’ gebruiken om de inschattingen te 
maken en de controlfunctie kan dat dan benutten voor het volgen van plan versus realisatie. 
Aan de ‘achterkant’ kan immers ook berekend worden wat is opgeleverd. Al deze info neemt 
DUO op in een kennisdatabase. 

Jaarlijks schouwt DUO alle maatwerkapplicaties en beziet van welke applicaties de 
FunctiePunten opnieuw bepaald moeten worden. DUO overweegt om naast het tellen van 
FunctiePunten ook StoryPoints en Lines of Code automatisch te tellen. Op sommige plaatsen 
gebeurt dat al. 

Het bepalen van FunctiePunten gebeurt aan de hand van de NESMA-methode 
(https://nesma.org/nederlands/themas/sizing/functie-punt-analyse/typen-fpa/).

3. Tussenresultaten worden idealiter gedurende het project door de gebruiker getest > omdat klanten 
zich maar beperkt kunnen voorstellen wat ICT wel of niet kan, is het lastig om in de definitiefase van 
een watervalproject de wensen zo goed mogelijk te formuleren. Dit wetende, zou je als projectleider 
onderweg je tussenresultaten willen afstemmen met de klant, is dit tussenresultaat ook wat 
gewenst was? 

Bovenstaande beweging naar steeds meer Agile werken in software-ontwikkelprojecten maakt dat een 
gemeenschappelijk begrip van die methodieken belangrijk is. In de volgende paragraaf vergelijken we 
eerst de traditionele waterval-methode en de modernere Agile-manieren33 van werken om vervolgens 
een aantal van die manieren van werken toe te lichten.

Bovenstaande beweging naar steeds meer Agile werken in software-ontwikkelprojecten heeft echter ook 
gezorgd dat de beheersbaarheid ofwel de control op die projecten lastiger is. Om die reden krijgt die 
beheersbaarheid op twee aspecten aandacht in dit hoofdstuk: enerzijds beschrijven we ‘interventies’, 
met het oog op betere beheersbaarheid, anderzijds beschrijven we op productniveau (producten die 
binnen de verschillende Agile-uitgevoerde software-ontwikkelprojecten worden opgeleverd) wat het 
aangrijpingspunt voor de controller is. De interventies geven aan welk handelingsperspectief er is om 
Agile werken beheersbaar te houden.

Een keuze Agile te gaan werken, levert al meteen de eerste twee interventies op:

INTERVENTIE 1 Bouw expertise op over Agile bij het management

Een Agile-cultuur bewerkstelligen wordt gedaan door het management van een organisatie. Als die 
beperkte kennis van of ervaring met Agile hebben, maken ze ‘beginnersfouten’. Denk daarbij aan 
ingrijpen bij detailbeslissingen die juist bij de teams (horen te) liggen, of het uitblijven van actie door 
het management in het stellen van kaders voor diezelfde teams.

33 https://www.projectmanagement-training.nl/boek/waterval-versus-agile/

https://nesma.org/nederlands/themas/sizing/functie-punt-analyse/typen-fpa/
https://www.projectmanagement-training.nl/boek/waterval-versus-agile/
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INTERVENTIE 2 Ontwikkel persoonlijk vakmanschap en zelfdiscipline

Agile leunt erg op vakmanschap, volwassenheid, eigenaarschap en discipline in de Agile-teams. Deze 
eigenschappen worden als vanzelfsprekend en al aanwezig beschouwd. Gerichte activiteit en 
ontwikkeling van vakmanschap en eigenaarschap is echter nodig en dit houdt nooit op (vergelijk het 
met een bijl die je moet blijven slijpen bij intensief gebruik).

Waterval versus Agile 

Onderstaande schematische weergave maakt in één oogopslag het belangrijkste verschil duidelijk tussen 
de Agile-manier van werken en de watervalmethode:

Figuur 2.1. het verschil tussen Agile en waterval 

De watervalmethode en de Agile-manieren van werken verschillen op een aantal essentiële onderdelen:

Aspect Agile-aanpak Watervalmethode

Governance Zelforganiserende teams Projectmanager stuurt en beheerst

Product Owner faciliteert Projectmanager dirigeert

Ontwikkelproces Iteratief, met op te leveren 
deelproducten

Volgtijdelijk met tussenresultaten

Timeboxen met beoordeling van de 
tussenproducten

Mijlpaalproducten wanneer werk 
gereed is

Oplevering resultaten Incrementeel, stap voor stap Totaaloplevering bij einde project

Beheersing 
ontwikkelproces

Beheeraspecten: functionaliteit die 
wordt opgeleverd

Beheeraspecten: tijd, geld en 
kwaliteit

Voortgang uitgedrukt in percentage 
opgeleverd gereed product

Voortgang uitgedrukt in percentage 
afgeronde activiteiten

Architecture Emerging architecture Enterprise architecture

Tabel 2.1: vergelijking van watervalmethode en Agile-aanpak
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Agile-werkwijzen zijn geen volwaardige projectmanagementmethoden als Prince2 en PMW. Agile is meer 
een manier van kijken naar softwareontwikkeling en een antwoord op de ervaren tekortkomingen van 
traditionele ontwikkelmethoden als de watervalmethode. Dit neemt niet weg dat de Agile-werkwijzen 
ook strikte werkmethoden kennen met duidelijke structuren, waarbij helder geprioriteerd wordt 
(bijvoorbeeld in de Product Backlog), een duidelijke planning (bijvoorbeeld in de Sprint Backlog) bestaat 
en waar uitvoering en oplevering in het teken van klantwaarde staan. 

De Standish Group onderzocht in de periode 2011-2015 wereldwijd meer dan 10.000 software-ontwikke-
lingsprojecten. De volgens Agile uitgevoerde projecten bleken aanzienlijk succesvoller voor kleine, 
middelgrote en grote software-ontwikkelingsprojecten, zie onderstaande figuur34:

Figuur 2.2. vergelijking slagingspercentages Agile en waterval 2011-2015

De vraag die nu aan de orde is, is of een organisatie zomaar die keuze kan maken, bijvoorbeeld: ‘gaan we 
helemaal over op scrum’? Om Agile te kunnen werken, moet worden voldaan aan een aantal 
voorwaarden. Deze werken we verder uit in de verdiepingsbijlage.

INTERVENTIE 3 Definieer wanneer het project succesvol is

Stel op voorhand expliciet vast wat een project succesvol maakt. Welke kwantitatieve indicatoren 
bewijzen dat het een succes is? Neem daarbij ook mee wat de oorzaak was waarom projecten 
moeizaam verliepen of mislukten. Kies met deze kennis de best passende projectstrategie. Agile kan 
dan best een prima keuze zijn. Soms is het maken en uitvoeren van een lineair plan beter.

INTERVENTIE 4 Hanteer architectuurkaders en richt audits in

Agile-trajecten gaan nogal eens uit van ‘emerging architectures’ ofwel de filosofie dat door iteratief op 
te leveren en te toetsen, de benodigde architectuur uiteindelijk helder wordt; een mooie gedachte 
maar bij grotere projecten zeer risicovol (in deel 1 van deze handreiking is het belang van architectuur 
al beschreven). Werken zonder architectuurkaders leidt mogelijk tot niet passende oplossingen. 

34 ‘Handvatten voor het onderzoeken van agile softwareontwikkelingsprocessen’ van José Luis Sanchez Mejia, 
17 april 2019, pag 2
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Wanneer past welke Agile-manier van werken het best?

Er zijn verschillende Agile-manieren van werken binnen het rijk:

• Agile-procesmethodieken (bijvoorbeeld Scrum en Kanban). 
• Agile-organisatievormen (bijvoorbeeld DevOps en SAFe). 

Om het nog ingewikkelder te maken, kunnen de Agile-organisatievormen gebruikmaken van Agile-
procesmethoden, dus DevOps-teams kunnen gebruikmaken van Scrum-instrumenten. In de interviews 
die voor deze handreiking zijn gehouden en uit verschillende publicaties blijkt dat onder meer de 
volgende Agile-manieren van werken binnen de rijksoverheid worden toegepast35:

• Scrum   DICTU, ICTU, P-Direkt, IND
• Scaled Agile Framework (SAFe) Logius, Belastingdienst
• Kanban   DICTU
• Prince2Agile    -
• DevOps / BizDevOps   DUO, P-Direkt, DICTU 

Op aspecten verschillen deze manieren van werken van elkaar, maar er is één grootste gemene deler en 
dat is dat al deze manieren uitgaan van het bereiken van het einddoel in een aantal korte cycli. De 
Agile-manieren van werken hebben veel overlap, de ene manier legt andere accenten dan de andere en 
om die reden behandelen we in deze handreiking één manier van werken uitgebreid (Scrum) en 
bespreken we de andere manieren wat korter.

Er is geen groeicurve over de manieren van werken heen; het is dus niet zo dat, wanneer een organisatie 
een bepaald volwassenheidsniveau heeft bereikt met Scrum, dat het dan tijd is om over te stappen op 
bijvoorbeeld SAFe. Elke manier van werken sluit het best aan bij een specifieke situatie. 

De verschillende manieren van werken kunnen wel naast elkaar bestaan, maar dat vraagt een hoge mate 
van flexibiliteit in de organisatie. Zoals eerder gezegd is de mate van onzekerheid over het te ontwikkelen 
product bepalend voor de keuze tussen waterval of Agile. Binnen Agile kan die manier worden gekozen 
die het best past bij de aard van de uitdaging.

In onderstaande beschrijvingen van de Agile-manieren van werken, volgen we telkens een vast stramien, 
waarbij een deel in de hoofdtekst van de handreiking staat (korte toelichting en kenmerken bij 
toepassing binnen het rijk) en een deel in de verdiepingsbijlagen (de uitgebreide toelichting op de 
verschillende Agile-manieren van werken):

1. Wat houdt de manier van werken in het kort in (uitgebreidere toelichting in de verdiepingsbijlage)?
2. In welke situatie past deze manier van werken het best?
3. Wat zijn de belangrijkste rollen (juiste bemensing en besturing)
4. Wat zijn de belangrijkste producten?

a. Wat is de relevantie van de producten vanuit toepassingsperspectief?
b. Wat is de relevantie van de producten vanuit control- en auditperspectief (checks 

and balances)?

Daarbij zijn de rollen onderstreept weergegeven, de producten cursief en worden de producten toegelicht 
op relevantie vanuit toepassingsperspectief en control- en auditperspectief. Let op: de handreiking 
beoogt niet een theorieboek te zijn op het gebied van Agile-manieren van werken; deze handreiking 
beperkt zich tot het noemen van de belangrijkste kenmerken van vijf verschillende manieren, de 
belangrijkste spelers en de belangrijkste producten. Bij die producten wordt dan ook de verbinding 

35 Publicatie over internationaal gebruik van Agile: https://stateofagile.com/# 

https://stateofagile.com/
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gelegd met de control- en auditfunctie. In de tekst zijn verwijzingen opgenomen naar bijvoorbeeld 
verdiepingsbijlagen waar meer informatie staat over de betreffende manier van werken. 

We hebben bewust de keuze gemaakt voor het beschrijven van vijf Agile-manieren van werken in deze 
handreiking. Redenen zijn:

1. Vier van de beschreven Agile-manieren worden nu daadwerkelijk toegepast binnen het rijk, zo blijkt 
uit de interviews.

2. Die vier zijn een mooie afspiegeling van de set van Agile-manieren van werken, twee procesframe-
works (Scrum en Kanban) en twee organisatieframeworks (SAFe en DevOps). 

3. De vijfde beschreven manier (Prince2 Agile) is opgenomen om te duiden dat de meer traditionele 
Prince2-methode zich prima verhoudt tot Agile werken als het gaat om opleveren van producten.

Scrum
Scrum is één van de meest toegepaste Agile ontwikkel-procesframeworks voor het ontwikkelen en 
beheren van software. Het is, zoals eerder gezegd, geen projectmanagementmethodiek zoals Prince2 en 
je komt dus ook geen processtappen tegen die te maken hebben met het starten of afronden van een 
totaal project waar de softwareontwikkeling deel van uitmaakt. Er is ook geen stuurgroep of project-
groep vanuit Scrum (mogelijk wel vanuit het gehele project). Het is wel een iteratief, incrementeel 
procesraamwerk dat bestaat uit rollen, events (rituelen) en producten.

In welke situaties?
Scrum is een manier van werken die het best past in situaties waarin software ontwikkeld wordt en:

1. Niet volledig duidelijk is wat IV volgens de klant precies moet kunnen.
2. Er in de loop van het ontwikkelen veel en/of belangrijke veranderingen verwacht worden.
3. Er veel verschillende partijen (stakeholders) betrokken zijn bij het project waarmee afgestemd 

moet worden;
4. De ervaring leert dat met afgeronde projecten steeds in tijd, geld en kwaliteit andere inschattingen 

zijn gemaakt dan gerealiseerd.
5. Projecten in de praktijk te vaak blijven hangen in voorbereiden, plannen, overleggen 

en onderzoeken.
6. Medewerkers een grotere verantwoordelijkheid moeten krijgen om zo hun drive tot presteren 

te vergroten.

Hoe werkt het?
In de ‘Scrum guide’36 worden alle ins en outs van deze manier van werken beschreven. De doelstelling 
van Scrum is:

• Snel, door middel van korte sprints, werkende producten opleveren, waardoor dus ook snel duidelijk 
wordt of men goed bezig is.

• Snel duidelijkheid geven over de voortgang.
• Snelle communicatie door korte lijnen en teamwerk.
• Grote betrokkenheid teamleden, concentratie op overzichtelijk deel van project.

In de verdiepingsbijlage Scrum lichten we deze Agile-manier van werken verder toe. Hieronder volgen de 
voor de rijksoverheid relevante rollen (governance), handvatten voor uitvoering en de beheersing binnen 
een departement of uitvoeringsorganisatie aan de hand van op te leveren producten.

Rollen
Het Scrum Team wordt dagelijks geleid door de Scrum Master, die zorgt dat er elke dag een korte ‘Daily 
Stand Up’ plaatsvindt waarin wordt besproken:

36 https://scrumguide.nl/

https://scrumguide.nl/
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• Wat hebben we als team gedaan?
• Wat gaan we als team doen?
• Wat zijn de problemen die we nu ervaren?

De rol van Scrum Master is onafhankelijk van de inhoud! De Scrum Master moet bewaken dat de 
Scrum-aanpak ook daadwerkelijk op de juiste manier wordt uitgevoerd. De Scrum Master heeft een 
faciliterende taak richting Scrum Team en Product Owner en is geen projectleider!

Een belangrijke (zo niet de belangrijkste en overigens ook meest risicovolle) rol is weggelegd voor de 
Product Owner, die samen met de opdrachtgevers een overzicht maakt van de eisen, wensen en taken. 
Deze eisen, wensen en taken worden binnen Scrum User Stories genoemd (beschrijving van dit product 
volgt hieronder). De Product Owner is voor de klanten een belangrijk aanspreekpunt, hij moet namelijk 
zorgen dat de voor de klanten belangrijkste vereisten (vertaald naar User Stories) als eerste worden 
geïmplementeerd.

Praktijkvoorbeeld rolbeschrijving ‘Product Owner’ in vacature P-Direkt

P-Direkt is een voorbeeld van hoe de nieuwe rijksoverheid zich wil profileren: betrouwbaar, 
efficiënt, klantgericht en innovatief. Bij ons in Den Haag sta jij als een van onze twee nieuwe, 
enthousiaste en ervaren product owners in het centrum van nieuwe ontwikkelingen van P-Direkt.

Bij P-Direkt werken we ruim twee jaar met scrum. Via scrum en DevOps voeren we verbeteringen 
door in onze dienstverlening. Wensen om te verbeteren en te vernieuwen komen vaak van onze 
stakeholders. Dat zijn soms collega’s binnen de organisatie, soms externen. Als product owner zorg 
je dat deze wensen goed worden opgehaald en geprioriteerd. Jij doet dit samen met de 
stakeholders, de experts uit onze organisatie en het scrum-team. De uitkomsten leggen we vast in 
epics, features en User Stories. En vervolgens bouw je je backlog op en prioriteer je deze. Je werkt 
in de praktijk veel samen met businessanalisten, andere product-owner(s), scrum-masters en het 
developmentteam. Maar ook met inhoudelijk experts uit de operatie en op het gebied van wet- en 
regelgeving en user experience, klantvertegenwoordigers en businessarchitecten.

Jouw belangrijkste taken:

• Je zorgt voor doorontwikkeling van de productlijn vanuit denken in waarde, het 
vertegenwoordigen van het klantbelang en actief stakeholdermanagement.

• Je werkt samen met alle rollen in het agile-voortbrengingsproces, waaronder het ontwikkelteam 
en de scrum-master.

• Je stemt af, beheert, prioriteert en zorgt voor transparantie in de product backlog.
• Je vertaalt periodiek de prioritering naar een 4- of 5Q Roadmap.
• Je stelt concrete epics, features en User Stories op en zorgt voor afstemming.
• Je draait mee in de scrum-events.
• Je creëert een visie op de productlijn en draagt deze uit.

Als product-owner ben je verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van een van de 
productlijnen: Apps of Roostersystemen. Dit doe je in de vorm van vernieuwingen, verbeteringen 
en incidentoplossingen. Het doel? De klantwaarde voor stakeholders van P-Direkt maximaliseren. 
Bij P-Direkt kennen we naast Apps en Roostersystemen de volgende productlijnen: Portaal, 
Dossiervorming, Klantinteractie, Gegevenslevering en Informatievoorziening. De productlijnen 
verschillen qua zwaarte als het gaat om de complexiteit en het stakeholderveld. Jij legt verbinding 
met andere productlijnen als verbeteringen of vernieuwingen deze raken.
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De Product Owner maakt een overzicht van de eisen, wensen en taken en vertaalt deze in User Stories. 
De Product Owner legt die vast in de Product Backlog (beschrijving van dit product volgt hieronder); de 
Product Owner is verantwoordelijk voor het beheer van die Product Backlog, dat houdt in:

• Een heldere en begrijpelijke omschrijving van de Product Backlog items (User Stories).
• Een rangschikking maken in de prioriteit van die items.

De Product Backlog is voor iedereen inzichtelijk. Als geïnteresseerde (bijvoorbeeld vanuit de controlfunctie) 
of als betrokkene (lid van het team) kan je dus bijvoorbeeld zien hoe hoog of laag een Product Backlog item 
geplaatst is.

Het is belangrijk dat zowel de organisatie als de ‘externen’ (bijvoorbeeld de ADR, AR) begrijpen en 
respecteren dat de Product Owner deze beslissingen neemt, anders krijgt deze niet voldoende ruimte om 
zijn taak goed uit te voeren. Met name dit aspect bepaalt de kans op succes van het toepassen van 
Scrum. Als een organisatie nog sterk hiërarchisch georganiseerd is en hecht aan gevestigde patronen, dan 
kan die vergaande bevoegdheid van de Product Owner een probleem vormen. 

Het werk van de Product Owner is dermate uitdagend dat het vaak vraagt om fulltime betrokkenheid en 
inzet. De Product Owner is het enige aanspreekpunt over de inhoud van het te realiseren project. Verder 
houdt de Product Owner zich bezig met het creëren van een visie op het eindproduct, de zogenaamde 
productvisie en hij volgt alle relevante ontwikkelingen. Tot slot houdt de Product Owner ook de 
voortgang van het gehele project in de gaten, hiervoor neemt hij bijvoorbeeld deel aan de dagelijkse 
bijeenkomsten van het Scrumteam.

Producten
Bij Scrum staan in essentie de onderstaande producten centraal; soms zijn het zelfstandige producten, 
andere keren zijn het producten ten behoeve van een ander product. Tussen haakjes is aangegeven voor 
welk moment in de Deming PDCA-cirkel37 het product van belang is.

1. Product: Productvisie (PDCA > P)

Wat is het / wat is het doel / wie maakt het:

• Een productvisie maakt inzichtelijk
 - Wat is het overkoepelende doel van het project?
 - Welke waarde voegt het project toe en voor wie?

• Een productvisie bestaat tenminste uit de volgende onderdelen:
 - Visie: waarom wordt dit project gestart?
 - Doelgroep: voor welke doelgroep wordt dit project gestart?
 - Behoefte: welke behoefte van de doelgroep wordt afgedekt en welk probleem wordt opgelost? 

Dus wat is het belang van de vraag vanuit de business?
 - Product: wat zijn belangrijkste kenmerken van het eindproduct? 
 - Doelen en inpassing in architectuur: welke waarde levert het project voor de organisatie op? 

Welke bijdrage levert het aan de doel-architectuur?
 - Kosten: wat zijn globaal de ontwikkel- en beheerkosten en wat zijn de baten? Wegen die tegen 

elkaar op?
• Doel: het doel van de productvisie is in een zo vroeg mogelijk stadium van een project alle neuzen 

(van zowel de teamleden als van de stakeholders) dezelfde kant op te krijgen. 
• Wie: een productvisie wordt opgesteld door de Product Owner (en aangevuld door het 

ontwikkelteam).

37 https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteitscirkel_van_Deming
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Relevantie vanuit toepassingsperspectief Relevantie vanuit control- en auditperspectief

De productvisie borgt dat in een zo vroeg 
mogelijk stadium van een project alle 
neuzen (van zowel de teamleden als van de 
stakeholders) dezelfde kant op staan en is 
om die reden onmisbaar.

• Uitleg over ‘waarom’ van het project en eindproduct 
(businessvraag).

• Eerste globale inschatting van ontwikkel- en 
beheerkosten en baten (wegen die tegen 
elkaar op?).

• Eerste globale inschatting van waarde voor 
organisatie in termen van onder meer 
doelarchitectuur.

2. Product: Product Backlog (PDCA > P)

Wat is het / wat is het doel / wie maakt het:

• De Product Backlog is:
 - Een lijst met User Stories (zie verdiepingsbijlage Scrum) die uitgevoerd moeten worden tijdens de 

ontwikkeling van het product. 
 - De opsomming van wijzigingen en uitbreidingen die toegepast moeten worden op het product 

ofwel alles wat van belang is om mee te nemen in de sprint, zoals eigenschappen, fouten uit 
vorige releases, niet-functionele eisen (navigatie, kleur, ‘look en feel’, snelheidseisen, 
enzovoorts). 

• De Product Backlog bestaat tenminste uit de volgende items:
 - Alle Product Backlog items zijn voorzien van een waarde, bijvoorbeeld businesswaarde. Per item 

maken de Product Owner en het Scrum Team een inschatting van de hoeveelheid werk die nodig 
is. Op basis van de verwachte waarde en inspanning kan de ROI (Return On Investment) 
berekend worden en kan een voorspelde of ideale Burndown-lijn bepaald worden (de lijn die in 
de tijd aangeeft wanneer welke hoeveelheid werk wordt gedaan).

 - De Product Backlog kan op basis van de ROI worden gerangschikt, maar er wordt in eerste 
instantie altijd gekeken naar de items die volgens de Product Owner (na overleg met de klant) 
meer prioriteit hebben, zodat het product kan worden afgemaakt. Deze items worden als eerst 
opgenomen in de volgende Sprint.

• Doel: inzicht hebben in de ‘te doen’ wensen en eisen van de klant.
• Wie: de Product Owner is eigenaar van de Product Backlog. Deze Product Owner bepaalt in overleg 

met de klant de prioriteit, waarbij de belangrijkste items bovenaan in de Product Backlog staan en 
dat betekent dat deze als eerste worden opgepakt.

Relevantie vanuit toepassingsperspectief Relevantie vanuit control- en auditperspectief

De Product Backlog is het document aan de 
hand waarvan duidelijk is wat er precies als 
‘te doen’ is.

Inzicht in wat ‘te doen’ is en de daarbij geldende 
prioriteiten inclusief de waarde die dat ‘te doen’ 
vertegenwoordigt.

INTERVENTIE 5 Werk de Product Backlog zo volledig mogelijk uit 

Bij Agile is het mogelijk voortdurend de Product Backlog aan te passen, maar dat is niet het primaire 
doel. Zeker bij projecten met een vaste(re) scope en deadlines is dat minder gewenst. Alleen als het 
echt nodig is, is dat mogelijk, maar dan wel binnen de gestelde kaders en met zichtbare impact op tijd, 
geld en kwaliteit. Door de Product Backlog al vroeg uit te werken tot het detailniveau waarbij redelijk 
betrouwbare schattingen gemaakt kunnen worden, kunnen wijzigingen beter vertaald worden naar 
hun effecten in tijd, geld, enzovoorts.
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INTERVENTIE 6 Beheers de Product Backlog met een formele change control 

Met een volledig uitgekristalliseerde Product Backlog kan een gestructureerde manier van change 
control worden ingericht. Als je gedurende het project werk ontdekt dat zou moeten worden 
toegevoegd, kan beoordeeld worden wat de impact is op het tijdpad en het budget. Eerst moet dan 
worden bepaald of en welke delen van de Product Backlog verwijderd moeten worden voordat items 
mogen worden toegevoegd. Om traditionele problemen rond uitloop, budgetoverschrijding en 
kwaliteitsproblemen te voorkomen, is deze ‘formele change control’ nodig; zeker bij grotere 
Agile-projecten.

INTERVENTIE 7 Eis iteratief opleveren aan de hand van een goede ‘Definition of Done’ 

Als je voor een Agile-manier van werken hebt gekozen, moet die volgens de regels van het spel 
geïmplementeerd worden. Iteratief opleveren is de kern en de ‘Definition of Done’ (DoD) is daarvoor 
essentieel. Zeker bij samenwerking tussen veel teams (denk aan het later te beschrijven SAFe) raakt de 
DoD al snel op de achtergrond. De verleiding is groot om opleveren uit te stellen, maar daardoor gooi 
je de fundamentele basis onder Agile – stapsgewijs opleveren – overboord. Tref dus beheersmatige 
maatregelen die iteratief opleveren afdwingen. De DoD is daarvoor een onmisbaar instrument.

3. Product: Sprint Backlog (PDCA > D)

Wat is het / wat is het doel / wie maakt het:

• De Sprint Backlog is:
 - Een weergave van wat er in deze sprint wordt gedaan; de Sprint Backlog wordt gevoed door de 

bovenste items van de Product Backlog. Het ontwikkelteam bepaalt wat ze kunnen doen 
gebaseerd op hun snelheid in de vorige sprints. 

• De Sprint Backlog bestaat tenminste uit de volgende items:
 - Post-its met de Product Backlog-items die worden geplakt op een bord38 met vier kolommen ‘te 

doen’, ‘loopt’, ‘in test’ en ‘afgerond’. Zo is voor iedereen duidelijk hoe het ermee staat. 
 - Het Scrum Team bepaalt zelf wie wat doet, dus de leden kiezen zelf wat ze oppakken van de 

‘te doen’-lijst. Dit aspect van zelfsturing beoogt dat het team zich meer verbonden voelt, dat 
het hun product wordt. 

 - Zodra de Sprint gestart is, kunnen er geen items meer toegevoegd worden tenzij het Scrum 
Team dat zelf bepaalt. Als de Sprint klaar is, wordt de Product Backlog nog eens beoordeeld en 
kunnen prioriteiten en dus de volgorde wijzigen.

• Doel: inzicht hebben in de ‘te doen’ wensen en eisen van de klant in de komende Sprint
• Wie: de Product Owner is eigenaar van de Sprint Backlog. 

Relevantie vanuit toepassingsperspectief Relevantie vanuit control- en auditperspectief

De Sprint Backlog is het document aan de 
hand waarvan duidelijk is wat er precies 
‘te doen’ is.

Inzicht in wat ‘te doen’ in de betreffende Sprint en dus 
ook welke waarde daarmee wordt gerealiseerd 
(waarden van de User Stories).

38 Een volgende Agile-manier van werken die wordt besproken is Kanban; het Kanban-bord kan hier ook 
worden gebruikt.
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4. Product: Burndown Chart (PDCA > C)

Wat is het / wat is het doel / wie maakt het:

 - De Burndown Chart39

 - Is een grafiek die weergeeft wat de resterende hoeveelheid werk is in termen van tijd. Daarbij 
wordt weergegeven wat de ideale Burndown is (de bij de ProductBacklog voorspelde Burndown), 
wat de daadwerkelijk resterende hoeveelheid werk is (in termen van bijvoorbeeld User Stories).

 - De Burndown Chart hangt bij voorkeur aan de wand in de projectkamer, want op die manier is 
voor iedereen (Scrum Team, control en audit) direct zichtbaar hoeveel er nog gedaan moet 
worden. Hij wordt dagelijks bijgewerkt. 

• De Burndown Chart bestaat tenminste uit de volgende items:
 - De ideale Burndown (zoals bepaald in de Product Backlog).
 - De daadwerkelijke Burndown (bepaald aan de hand van opgeleverde User Stories).
 - De resterende hoeveelheid werk (als saldo van de ideale en daadwerkelijke).

• Doel: inzicht verschaffen in de voortgang van het project.
• Wie: De Product Owner werkt de Burndown Chart dagelijks bij naar aanleiding van de Daily Standup. 

Relevantie vanuit toepassingsperspectief Relevantie vanuit control- en auditperspectief

De Burndown Chart geeft een ieder inzicht in 
de voortgang van het project.

Inzicht in de ideale lijn van realiseren van waarde en 
de daadwerkelijke lijn van gerealiseerde waarde, 
gebaseerd op de waarde die aan de User Stories 
waren toegekend.

5. Product: Sprintreview (PDCA > A)

Wat is het / wat is het doel / wie maakt het:

• De Sprint Review is:
 - Een informele bijeenkomst aan het einde van elke sprint, om terug te kijken op wat er behaald 

is en waar nodig de Product Backlog aan te passen. Bij deze meeting zijn ook alle 
belanghebbenden van het project aanwezig (dus de controller kan hier ook bij aanwezig zijn), 
die hier de kans hebben om feedback te geven.

• De Sprint Review bestaat tenminste uit:
 - Scrum Team.
 - Stakeholders.

• Doel: balans opmaken van wat in de Sprint is bereikt ten opzichte van de Product Backlog, kortom: 
welke waarde is geleverd?

• Wie: Scrum Team en Stakeholders.

Relevantie vanuit toepassingsperspectief Relevantie vanuit control- en auditperspectief

De balans opmaken van wat in de Sprint is 
bereikt ten opzichte van de Product Backlog.

Welke waarde is opgeleverd in de Sprint afgezet tegen 
de Sprint Backlog en de Product Backlog.

INTERVENTIE 8 Voer voortgangsbewaking en resultaatmetingen in

Elke investering wordt gedaan met een verwacht rendement. Als een en ander klein en overzichtelijk 
is, wordt dit vaak informeel en via de Sprintreview- meetings ingevuld. Zodra het groot wordt, is dat 
lastiger. Zeker als het gaat om resultaten die over meer teams geïntegreerd worden. Dan is het 
belangrijk dat voortgangsbewaking expliciet wordt ingericht, waarbij zowel naar output als outcome 
meetbaar wordt neergezet.

39  https://en.wikipedia.org/wiki/Burn_down_chart
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6. Product: Evaluatie (PDCA > A)

Wat is het / wat is het doel / wie maakt het:

• De Evaluatie:
 - Heeft als doel te leren van wat goed of fout ging, achterliggend doel is als Scrum Team beter te 

worden. Bij die evaluatie zijn alle teamleden aanwezig voor een overleg dat maximaal 3 uur per 
maand in beslag neemt. 

 - Is een Scrum-ritueel dat geleid wordt door de Scrum Master en in de evaluatie krijgt elke 
deelnemer de gelegenheid te zeggen wat goed of fout ging, wat opgevallen is, wat het lastigst 
was en wat de geleerde lessen zijn. 

 - Heeft als een van de belangrijkste voorwaarden en tegelijk een van de grootste uitdagingen 
voor de Scrum Master het scheppen van een oplossingsgericht klimaat waarin deelnemers zich 
vrij kunnen uitspreken én gezonde onderlinge verstandhoudingen opgebouwd worden.

• De Evaluatie bestaat tenminste uit de volgende items:
 - Alle teamleden van het Scrum Team.

• Doel: leren van wat er fout ging zodat kan worden bijgestuurd in de volgende Sprints.
• Wie: Scrum Team.

Relevantie vanuit toepassingsperspectief Relevantie vanuit control- en auditperspectief

De balans opmaken en bezien waar 
verbeterd kan worden.

Welke maatregelen met welke (financiële) conse-
quenties neemt het team n.a.v. de opgedane ervaringen.

Met bovenstaande producten ontstaat een Plan-Do-Check-Act-proces.

Kanban
Kanban40 is een term die bestaat uit twee Japanse woorden:

• Kan = visueel
• Ban = bord (of kaart)

Kanban is een concept dat oorspronkelijk werd gebruikt in ‘lean manufacturing’ en ‘just-in-time-
productie’. Het is een procesmethodiek die helpt te signaleren wanneer iets nodig is. Deze manier van 
werken is ontwikkeld bij Toyota om de logistieke keten te sturen. Het is dus van origine een middel ter 
ondersteuning van het beheer van een productiesysteem. 

Kanban heeft een aantal eigenschappen:

1. Het te managen proces wordt opgedeeld in een aantal stappen.
2. Het onderhanden werk is gelimiteerd.
3. De werkstroom wordt inzichtelijk gemaakt, gevisualiseerd.;
4. Doorlooptijden worden gemeten en beheerst.
5. De afspraken rondom bijvoorbeeld hoeveelheden onderhanden werk of doorlooptijden 

worden vastgelegd.
6. Er wordt gebruik gemaakt van terugkoppelmomenten met het team en met de klant.
7. De werkstroom is in te delen naar verschillende klassen.
8. Het team is zelforganiserend en maakt dus zelf afspraken over hoe het werk gemanaged wordt.
9. Er wordt gebruik gemaakt van modellen om verbeteringen te inventariseren.
10. Het team verbetert samen de werkwijze.

40 https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanban

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanban
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In welke situaties?
Kanban is een Agile-werkwijze die zich met name leent voor productiewerk met een redelijke mate van 
voorspelbaarheid of zeer korte deadlines en waar afstemming met de klant geen noodzaak is, denk aan 
aanpassingen aan de infrastructuur. 

De kracht van Kanban zit vooral in het onzichtbare (kenniswerk) zichtbaar maken en in de kunst om niet 
alles tegelijk op te pakken. De typen werkzaamheden waarop Kanban kan worden toegepast, zijn vooral 
de operationele werkzaamheden. 

Hoe werkt het?
In deze manier van werken staat het Kanban-bord centraal (zie de eerder toegelichte betekenis van het 
woord Kanban). Op dit bord wordt namelijk zichtbaar gemaakt hoe het werk door een aantal vooraf 
gedefinieerde stappen stroomt. Op die manier ontstaat overzicht en transparantie binnen het team. In de 
verdiepingsbijlage Kanban lichten we dit nader toe.

Rollen
Bij Kanban zijn geen specifieke Kanban-rollen. 

Producten
Bij Kanban staan de volgende producten centraal:

Kanban-bord

Wat is het / wat is het doel / wie maakt het:

• Het Kanban-bord is:
 - Een weergave van de werkstromen met kwalificaties van dat werk in termen van:

 - User Stories die opgepikt moeten worden.
 - User Stories die Onder Handen zijn.
 - User Stories die in test staan.
 - User Stories die afgerond zijn.

• Het Kanban-bord moet tenminste het volgende bevatten:
 - Een weergave van de werkstroom (de processtappen) die doorlopen moeten worden.
 - Een duidelijk herkenbare structuur.

• Doel: inzichtelijk maken van de werkstroom.
• Wie: Product Owner.

Relevantie vanuit toepassingsperspectief Relevantie vanuit control- en auditperspectief

Inzicht hebben in werkvoorraad. Inzicht hebben in proces en de voorraden in 
termen van:
• Op te pikken.
• Onder handen.
• In test.
• Afgerond.
Hiermee kan dus de waarde van het werk naar de 
verschillende fasen bepaald worden.

Scaled Agile Framework (SAFe)
SAFe is een framework dat organisaties helpt met meerdere Scrum Teams tegelijkertijd veranderingen 
door te voeren. Het framework is gebaseerd op Lean-principes en probeert alignment te creëren tussen 
de strategie van een organisatie en de daadwerkelijke realisatie van producten en diensten door Agile 
Scrum Teams. 
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De Scaled Agile-kennisbank41 is openbaar en bevat een aanpak in de vorm van procesbeschrijvingen, 
rollen, gebruikte definities, enzovoorts.

Dit organisatieframework maakt het mogelijk binnen organisaties met een handvol ontwikkelaars of 
met duizenden ontwikkelaars op een verantwoorde manier samen te werken aan kwalitatief hoog-
waardige producten.

SAFe heeft vier kernwaarden (afstemming, kwaliteit, transparantie en uitvoering van een programma). 
Het is, net als de andere Agile-manieren van werken, ook gebaseerd op het Agile-manifest en beslaat vier 
niveaus: essential, portfolio, large solution en full programme. De rollen en verantwoordelijkheden 
komen in grote mate overeen met Scrum, bijvoorbeeld als het gaat om de Product Owner. 
Op programmaniveau is er de Product Manager.

SAFe kan eraan bijdragen dat grote organisaties loskomen van bureaucratische processen en op basis van 
Agile- en Lean-principes sneller waarde leveren. SAFe wordt binnen Nederland bijvoorbeeld al gebruikt 
door bedrijven als Air France KLM, Philips en ZIGGO/VODAFONE en binnen het rijk door Logius en 
de Belastingdienst. 

In welke situaties?
Bij SAFe gaat het vooral om de omvang van de applicatie; als deze groot is, zal er sprake zijn van Scrum of 
Scrums en release trains en volstaat niet een cyclus van vier weken door één team van zes tot negen 
personen. Grote organisaties kunnen ook veel kleine applicatieomgevingen hebben waar SAFe niet voor 
nodig is (te zwaar) en kleinere organisatie kunnen een omvangrijke applicatie hebben waar (drielaags) 
SAFe wel voor nodig is.

Hoe werkt het?
SAFe is in tegenstelling tot Scrum en Kanban geen Agile-procesmethode, maar een organisatie-
framework dat principes van Agile en Lean combineert. Het doel is organisaties in staat te stellen snel en 
flexibel klantwaarde te leveren. In SAFe is een aantal Agile-frameworks verwerkt zoals Scrum, Kanban, 
DevOps en Lean Startup. In de verdiepingsbijlage SAFe lichten we de werking nader toe.

Rollen
SAFe kan op verschillende niveaus worden ingericht. Op die verschillende niveaus zijn ook verschillende 
rollen. In het kort komt het op het volgende neer:

• Teamniveau: hier werkt een team volgens Scrum of Kanban en dus zijn daar rollen van de Scrum 
Master, Product Owner en Team.

• Programmaniveau: hier zijn verschillende teams die volgens Scrum of Kanban werken en dus zijn 
daar rollen van de Scrum Master, Product Owner en Team. Deze Agile teams worden samengebracht 
in een virtuele programmastructuur die de Agile Release Train wordt genoemd. Deze ART wordt voor 
onbepaalde tijd opgezet en is zelforganiserend. De ART maakt een eigen planning, voert het werk uit 
en checkt ook zelf het uitgevoerde werk. Binnen zo’n trein kunnen de Feature en Component Teams 
aanwezig zijn. Feature Teams kunnen een complexe Feature ontwikkelen en in productie brengen. 
Component Teams maken onderdelen van een oplossing en zijn derhalve afhankelijk van andere 
teams om echt waarde op te leveren. Er zijn naast de standaard Scrum-rollen ook nog de Release 
Train Engineers (super Scrum Masters voor de gehele ART), er is een Product Management Office 
(PMO) met de verschillende Product Owners uit de ART die tevens eigenaar zijn van de Program 
Backlog. Tot slot geeft de System Architect de benodigde architectuur-sturing. 

• Business Solution: als voor de softwareontwikkeling meer dan honderd medewerkers nodig zijn, dan 
is één ART niet toereikend. Er worden dan meer Trains ingericht, die met elkaar een Solution Train 
vormen. Dit Business Solution-niveau moet borgen dat deze verschillende ART’s met elkaar 
afstemmen. Op dit niveau zijn er de Solution Train Engineer (vergelijkbaar met de Release Train 
Engineers op programmaniveau), Solution Management (vergelijkbaar met Product Management) 
en tot slot de Solution Architect (vergelijkbaar met de System Architect). 

41 https://www.scaledagile.com/

https://www.scaledagile.com/
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• Lean Portfolio: dit hoogste niveau is van toepassing wanneer organisaties uit verschillende 
portfolio’s bestaan en er dus verschillende Solution Trains zijn met daarbinnen verschillende Agile 
Release Trains. Wat rollen betreft zijn hier het Lean Portfolio Management, de Enterprise Architect 
(levert de architectuurvisie op voor de organisatiebrede oplossingen) en de Epic Owners (begeleiden 
een bepaald initiatief door het portfolioproces). Lean Portfolio Management vertegenwoordigt 
de managers die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming en budgetverdeling over de 
verschillende trajecten. 

Producten
Er zijn de producten zoals die ook bij Scrum te zien zijn. Deze worden opgeleverd in meer de niveau-
gerelateerde events, die we in de verdiepingsbijlage toelichten.

Praktijkvoorbeeld: ervaringen met SAFe werken binnen Logius

Werken met SAFe vraagt van de Logius-organisatie een aantal zaken, zoals:

1. Flexibiliteit in organisatie: teams bestaan onder meer uit specialisten die in- en uitstromen al 
naar gelang het onderwerp dat in de sprint aan de orde is.

2. Andere afspraken met klanten: die moeten meer worden meegenomen maar moeten ook 
flexibeler zijn omdat in de PI-Events (waar klanten, scrummasters en andere stakeholders 
bijeenkomen) compromissen worden gesloten.

3. Minder traditionele rollen: geen programmamanager of projectleider nodig (kan wel), maar ook 
andere afspraken tussen Product Owner en management (PO moet zelf mandaat voor 
beslissingen hebben, vergelijkbaar met Programmamanager!).

4. Investering in trainingen van personeel. Er zijn diverse SAFe-cursussen

a. SAFe voor teams.
b. Leading SAFe voor leidinggevenden.
c. SAFe voor Architecten. 
d. Diverse opleidingen voor specifieke rollen als Product Owner en Scrum Masters.

Het werken met SAFe heeft voor Logius de volgende voordelen:

1. Risicoreductie omdat je sneller kunt bijsturen in de korte cycli.
2. Betrokkenheid en tevredenheid klant: bij traditioneel projectmanagement werd de klant betrok-

ken bij de kick-off en bij de oplevering. Hoe het proces daartussenin verliep, bepaalde of het 
eindresultaat ook daadwerkelijk leek op het oorspronkelijke plan. Daarbij trad vaak flinke ruis op. 
Bij Agile werken daarentegen blijft de klant betrokken tijdens het hele proces en levert hij input en 
feedback bij elke sprint. Zo wordt voortdurend gecontroleerd of alle betrokkenen dezelfde taal 
spreken en elkaar goed begrijpen. En er wordt effectief gestuurd op een eindresultaat dat volledig 
aan de wensen van de klant voldoet. Dat zorgt voor een hogere klanttevredenheid.

Naast de voordelen zijn er ook aandachtspunten:

1. De control van doelen (sprints vs Lange Termijndoel) en geldstromen is nog niet goed ingeregeld 
binnen Logius en daar zit ook een van de uitdagingen voor de komende periode. Logius 
onderzoekt nu wat SAFe toevoegt ten opzichte van traditionele methoden. 

Invoering van SAFe binnen Logius ging stapsgewijs. In 2014 gingen al de eerste teams Agile werken. 
Het sponsorschap van de directeur bleek onder meer uit de bijeenkomsten (Logius Café) waar over 
de implementatie en voortgang werd gesproken en waar mensen in een informele setting hun 
zorgen en wensen konden uiten. Het heeft ertoe geleid dat initiatieven ter verbetering nu ook van 
de werkvloer komen.
Meer informatie over SAFe bij Logius: https://logius.nl/onze-organisatie/safe-bij-logius
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Prince2 Agile
Prince2 Agile is, zoals de naam al verraadt, een combinatie van het gedachtengoed van Prince2 en dat 
van Agile. Van Prince2 komen de principes, thema’s en processen hierin terug. Het Agile-gedachtegoed 
bestaat hier uit het gedrag, de concepten, technieken en frameworks. De Prince2-principes, -processen 
en -thema’s moeten bij Prince2 Agile op basis van de Agile-uitgangspunten op maat worden gemaakt. 
Idee is dat daarmee het beste uit twee werelden ontstaat, de klassieke Prince2-wereld en de modernere 
Agile-wereld: 

Figuur 2.3: Prince2 en Scrum 

Prince2 heeft zes besturingsparameters, te weten tijd, geld, scope, kwaliteit, risico’s en baten. Al die 
parameters hebben hun eigen toleranties. Bij Prince2 Agile gelden dezelfde zes besturingsparameters, 
maar worden de parameters tijd en geld vastgezet (nul tolerantie), zijn de parameters kwaliteit en scope 
beperkt variabel (voor essentiële producten en criteria geldt nul tolerantie, voor de andere een beperkte 
tolerantie) en tot slot zijn de parameters risico- en baten volledig variabel (toleranties in overleg tussen 
projectmanager en stuurgroep conform het Prince2-gedachtegoed). 

Belangrijk in deze manier van werken is dat de Prince2-principes blijven gelden (continue zakelijke 
rechtvaardiging, heldere rollen en verantwoordelijkheden, beheersing met fasen, focus op producten, 
op maat maken en leren van ervaringen). Met Prince2 Agile worden hier vijf gedragscomponenten 
aan toegevoegd:

• Transparantie over de voortgang van het project.
• Samenwerking tussen de leden van het team en met de stakeholders.
• Zelforganiserend vermogen.
• Ontdekken in plaats van regels en procedures.
• Communicatie die voor iedereen helder en efficiënt is.

In welke situaties
Prince2 Agile leent zich het meest voor grotere, wat traditionelere organisaties waar men hecht aan de 
gekende Prince2-methodiek en waar softwareontwikkeling een essentieel onderdeel uitmaakt van het 
totale project. 
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Hoe werkt het
De traditionele Prince2-processen staan in Prince 2 Agile ook centraal. Bij het opstarten van een project 
wordt een eerste inschatting gemaakt hoe en wat binnen het project Agile uitgevoerd kan worden. 
Binnen Prince2 Agile is daar de Agilometer voor bedacht. In de verdiepingsbijlage Prince2 Agile lichten we 
dit nader toe.

Rollen
Hier is een combinatie van rollen uit traditioneel Prince en Scrum te zien. Aandachtspunt is hoe dat elkaar 
versterkt. De uitvoeringsteams die de softwareontwikkeling voor hun rekening nemen moeten immers 
de ruimte krijgen van de Prince2-projectleider.

Producten
Voor de Prince2-delen van het project zijn dat de standaard Prince2-producten (Projectbrief, PID, 
enzovoorts). In deze handreiking zijn de producten van het proces beheersen van een fase & managen 
van productopleveringen interessant. Omdat dit bijvoorbeeld met Scrum kan worden ingericht, gelden 
dezelfde producten en functies van die producten als beschreven bij Scrum.

DevOps
DevOps is eind jaren negentig ontstaan in België als direct gevolg van de ‘DevOps-days’. Deze dagen 
waren bedoeld om IV-experts van zowel de ontwikkelkant (‘development’) als de beheerkant 
(‘operations’) van bij elkaar te brengen. Dat verklaart ook meteen de afkorting: een multidisciplinair 
team dat volledig verantwoordelijk is voor het beheer en de continue ontwikkeling van een dienst. 
Voorbeelden waar DevOps wordt gebruikt, zijn bedrijven als Amazon en Google die dagelijks tientallen 
wijzigingen releasen.

Ook binnen de rijksoverheid is in toenemende mate snelle levering van nieuwe functionaliteit van groot 
belang, vanwege de toegenomen maatschappelijke en politieke dynamiek. Snelle oplossing van 
incidenten, korte communicatielijnen en een goede kwaliteit functionaliteit stellen eisen aan de 
IV-organisatie. De huidige organisatie, processen en werkwijzen, houding en gedrag maken het lastig die 
vereiste prestaties en resultaten nu te leveren. Scrum, SAFe en Kanban adresseren tot nu toe niet het 
probleem dat in de IV-wereld vaak als knellend wordt ervaren: in de praktijk staan de ontwikkelorgani-
satie en de beheerorganisatie wat hun belangen betreft tegenover elkaar. De ontwikkelorganisatie wil 
snel nieuwe features, security updates, et cetera, terwijl de beheerorganisatie juist graag een systeem 
opgeleverd wil hebben dat goed functioneert, snel is en stabiel blijft. 

Alle nieuwe software is dan een risico voor die beheerorganisatie en die nieuwe software moet daarom 
bij voorkeur gedoseerd worden toegelaten. Het resultaat van die spagaat is dat updates en releases lang 
op zich laten wachten. Hierdoor worden bugs pas laat bekend, stapelen fouten zich op, et cetera, en dat 
past niet bij het streven naar klantwaarde. Klanten willen een stabiele, snelle applicatie, waar ook de 
nieuwe functionaliteiten in zitten die ze nodig hebben. Samenwerking tussen development en operations 
is dus belangrijk.

In welke situaties
DevOps is bij uitstek geschikt voor IV-projecten. DevOps wordt ingezet om snel kleine hoeveelheden 
functionaliteit voor de organisatie te ontwikkelen en te implementeren. Ontwikkeling en samenwerking 
zijn de pijlers binnen deze manier van werken, maar het gaat niet alleen gaat om ontwikkelen en beheren 
(development & operations). Ook mensen van bijvoorbeeld informatiebeveiliging zijn betrokken en 
werken samen aan het optimaliseren van de procesflow. 

In een cultuur van informatie delen, fouten kunnen maken en leren van fouten, continu verbeteren en 
samenwerken aan het snel leveren van klantwaarde gedijt DevOps het best. DevOps heeft kenmerken 
van Lean, Agile en SAFe.
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Hoe werkt het
Bij DevOps is het van belang dat betrokken disciplines nog nauwer samenwerken en dat ze met elkaar 
meedenken, bijvoorbeeld door met elkaar in Agile teams te zitten, samen belangrijke events bij te wonen 
(bijvoorbeeld System Demo’s, PI-events, Program Backlog Refinement). Daarnaast is er geregeld overleg 
tussen bijvoorbeeld Operations (beheer) en Product Owners of Product Managers om te borgen dat 
klantwensen, technische vereisten of defecten goed begrepen worden. Ontwikkelaars denken hierdoor 
meer na over de wensen van de operatie ofwel de beheerteams. Zaken als uptime/ downtime en 
betrouwbaarheid komen zo meer op de voorgrond dan bij andere Agile-manieren van werken. Aan de 
andere kant staat het beheerteam de ontwikkelaars bij door snellere testen mogelijk te maken, te 
monitoren, enzovoorts. In de verdiepingsbijlage DevOps lichten we de werking nader toe.

Rollen
In de multidisciplinaire Scrum-teams wordt ook de beheerkant vertegenwoordigd. Verder komen rollen 
in Scrum en DevOps overeen.

Producten
In de praktijk wordt DevOps vaak gekoppeld aan Scrum of Kanban. De producten bij DevOps komen dus 
vaak overeen met die van Scrum of Kanban, bijvoorbeeld het time-boxen bij de Sprints en de Product 
Backlog uit Scrum en het Kanban-bord. Maar die koppeling met Scrum of Kanban is geen randvoor-
waarde voor een DevOps-team. DevOps is kort samengevat gebaat bij heldere en simpele definities van 
klant, dienst, Definition of Done en werkeenheden.

In de verdiepingsbijlage DevOps gaan we nader in op deze manier van werken en op de twee varianten 
van DevOps die binnen de rijksoverheid bezig zijn met een opmars: BizDevOps en LegOps.

Hoe te starten met Agile werken?

Een van de belangrijkste uitgangspunten van het Agile-gedachtegoed is ‘leren door te doen’. Door op 
verantwoorde wijze te experimenteren, wordt duidelijk welke manier van werken het best bij de 
organisatie past. Er is wel een aantal vuistregels voor organisaties die nog geen ervaring hebben met 
Agile werken:

1. Begin klein. Begin met een klein project dat zich leent voor Scrum of begin met een afgeschermd 
deel van de beheeractiviteiten om dat volgens Kanban te organiseren.

2. Evalueer voortdurend in die aanloopperiode. Hoe werkt de sturing volgens de nieuwe rollen (in het 
geval van Scrum)? Zijn alle betrokkenen tevreden over de nieuwe werkwijze? 

3. Zoek de verbinding met de controlfunctie. Bespreek met de controlfunctie hoe de beheersing 
georganiseerd word. Richt een projectadministratie in aan de hand van de beschikbare en met 
controlfunctie overeengekomen producten (ProductVisie, Product Backlog, BurnDownChart, 
Kanbanbord, enzovoorts).



45 | Handreiking Verantwoord Vernieuwen Deel 3: en dan IMPLEMENTEREN

Handreiking deel 3: 
en dan IMPLEMENTEREN

Inleiding

Een verantwoord ontwikkelde vernieuwing moet ook verantwoord worden geïmplementeerd, de 
gebruikers moeten als het ware worden meegenomen in de verandering. In de traditionele project-
managementmethoden wordt de implementatie al in de ontwerpfase uitgestippeld, de implementatie 
is ook daar niet het sluitstuk, maar een activiteit die al vanaf het begin van belang is. Bij Agile ontstaan 
andere mogelijkheden om de implementatie op een verantwoorde manier te doen.

Methoden om de vernieuwing te implementeren

Het implementeren van nieuwe of gewijzigde software gaat vaak gepaard met veel gevoeligheden. 
De eindgebruikers zijn gewend aan de oude situatie, zijn van nature niet geneigd te veranderen en staan 
vaak meer dan sceptisch tegenover vernieuwingen. In dat klimaat kan het implementeren van een op 
zich kwalitatief goed ontwikkeld softwareproduct toch leiden tot acceptatieproblemen. Dit kan deels 
worden voorkomen door eindgebruikers vroegtijdig te betrekken bij de vernieuwing en dat is precies 
waar de Agile-manieren van werken zich prima voor lenen.
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Er zijn binnen de rijksoverheid praktijkvoorbeelden van verantwoorde implementaties, zoals in 
onderstaand voorbeeld.

ADR-rapport Lessons learned Programma Vernieuwing Studiefinanciering (DUO)

In dit rapport van de ADR staat onder meer de volgende les:
Ga intern eerder live
Opsparen van mutaties leidde tot bulkverwerking tijdens de zomerperiode en DUO-medewerkers 
moesten nog wennen aan het nieuwe systeem. Dit heeft veel van de mensen van DUO gevraagd. 
Dit is deels afgevangen doordat het nieuwe systeem eerder live is gegaan voor interne 
medewerkers, zodat zij konden oefenen.

Ook het Adviescollege ICT-toetsing besteedt in hun toetsen aandacht aan implementatie.

Adviescollege ICT-toetsing: Verbetering ReisdocumentenStelsel – publicatie 14-07-20

Zorg dat de aanpak leidt tot snel implementeerbare resultaten. 
Wij adviseren om in de huidige aanpak de volgende wijzigingen door te voeren zodat het 
programma veel beter in staat is om concrete, implementeerbare resultaten op te leveren: 

• Deel VRS op in onafhankelijke projecten die zelfstandig releases kunnen opleveren en 
implementeren en hiervoor de hele verantwoordelijkheid dragen. Sluit hierbij aan op de agile 
ontwikkelaanpak die ICTU hanteert. 

• Werk de implementatie uit. Ga op basis van een impactanalyse na welke wijzigingen bij de 
uitgevende instanties en informatie-afnemers moeten worden doorgevoerd. Stel samen met de 
betrokken partijen een realistische planning op en doe een aantal proefimplementaties om de 
haalbaarheid te beproeven.

De kracht van Agile-manieren van werken is dat eindgebruikers vroegtijdig betrokken zijn. Afhankelijk 
van de gekozen manieren van werken, zijn minder of meer functies in de organisatie betrokken.

In essentie zijn er, mede met bovenstaande lessen in gedachten, twee basismethoden om een 
vernieuwing te implementeren:

1. Big bang: een vernieuwing die in één keer wordt uitgevoerd.
2. Gefaseerd: een vernieuwing die in kleine stappen wordt uitgevoerd.

De eerste methode (big bang) is vaak te zien bij de traditionele waterval-projecten terwijl de tweede 
methode (gefaseerde invoering) steeds vaker te zien is bij Agile-ontwikkeltrajecten.

De keuze voor een methode onderbouwen

De keuze tussen big bang of gefaseerd implementeren kan worden onderbouwd door middel van onder 
meer een ‘impactanalyse’. In die impactanalyse wordt beschreven welke wijzigingen bij de betrokken 
afdelingen, directies en diensten moeten worden doorgevoerd en ook wat de gevolgen hiervan zullen zijn 
voor alle eindgebruikers en werkprocessen. Door deze impactanalyse met alle betrokken partijen op te 
stellen, worden deze vroegtijdig betrokken bij de effecten van de vernieuwing.
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Samen met de betrokken eindgebruikers wordt vervolgens een realistische planning opgesteld en 
worden criteria bepaald om vast te stellen of een implementatie is geslaagd. Gedurende het ontwikkel-
proces van software kan ook worden gekozen voor proefimplementaties om de haalbaarheid van de 
vernieuwing te testen.

Wat helpt een soepele implementatie te verzorgen, is het versimpelen van de werkprocessen vóór het 
starten van de ontwikkelactiviteiten en voorafgaand aan de implementatie van een vernieuwing. Met 
onder meer de impactanalyse en de ist-soll-analyse van een vernieuwing kunnen mogelijke vereenvoudi-
gingen in de werkprocessen worden beschreven. Dit heeft ook het voordeel van een vereenvoudiging van 
de specificaties van het uiteindelijke eindresultaat, en daarmee dus ook van het implementatieproces. 
Deze gedachte werd ook gedeeld door het Adviescollege ICT-toetsing in hun advies naar Agentschap 
Telecom (AT) hieronder.

Uit ‘Definitief Adviescollege ICT-toetsing-advies Programma Digi-AT’ 

‘Wij vinden het positief dat AT ervoor kiest om de processen te vereenvoudigen alvorens 
deze te digitaliseren.’

Om te voorkomen dat een verandering gepaard gaat met weerstand moet er gezorgd worden dat niet 
alleen de software wordt gemoderniseerd, maar dat er ook voldoende aandacht wordt besteed aan de 
gebruikers die ermee moeten gaan werken. Deze eindgebruikers zijn idealiter bij de implementatie al 
klaar en bereid om met de nieuw ontwikkelde software te werken. Dit wordt bereikt door hen vroegtijdig 
te betrekken bij de verandering, bijvoorbeeld met trainingen en workshops die een positieve houding 
stimuleren ten opzichte van de vernieuwing, zowel bottom-up als top-down. 

Adviescollege ICT-toetsing-advies EZK: Consolideren, verbeteren en vernieuwen van 
de werkplekken van alle EZK- en LNV-medewerkers

De gebruikers zullen zich onvoldoende bewust zijn van de beperkingen in de nieuwe werkplek bij 
de uitrol van de nieuwe werkplekken. Het Adviescollege ICT-toetsing adviseert om duidelijk naar 
de gebruikers te zijn over wat ze wel en niet kunnen verwachten van de nieuwe werkplekken.

Tot slot: aan de randen van ‘verantwoord vernieuwen’ 

1. Aan de randen van LCM en het Agile werken bevinden zich wat minder favoriete onderwerpen. Eén 
daarvan is het uitfaseren van de applicatie waarvoor een vernieuwingstraject is uitgevoerd. In de 
praktijk komt het maar al te vaak voor dat dit uitfaseren achterwege blijft. Hierdoor stapelt de 
legacy-problematiek op. Bij het maken van het ‘overall plan’ moet hier expliciet aandacht voor zijn 
en die aandacht moet zich ook vertalen naar een geoormerkt budget. 

2. Aan de randen van het Agile werken schuilt ook de uitdaging van communicatie tussen de organisa-
tielagen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zitten vaak in verschillende werelden, bijvoorbeeld in 
beleid en de uitvoering. Opdrachten die van beleid komen, lopen het risico om anders ingevuld te 
worden door de uitvoering. Dit komt doordat de afstand tussen de opdrachtgevers en de opdracht-
nemers te groot is en beide partijen niet altijd goed begrijpen wat zich afspeelt in de omgeving van 
de ander. In het interview van het Adviescollege ICT-toetsing met Chris Kuijpers over zijn ervaring als 
opdrachtgever bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)42 wordt dit onderwerp geadresseerd. 

42 Adviescollege ICT-toetsing-publicatie: interview Chris Kuijpers
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Mogelijke oplossingen hiervoor zijn:
a. Een grotere betrokkenheid van de opdrachtgever om (bij) te kunnen sturen op de uitvoering 

van de opdracht. 
b. Het betrekken van de Product Owner in de beleidswereld bij de start van het opstellen van de 

opdracht.
c. Opleidingen en workshops voor beide partijen om elkaar op de hoogte te brengen van de 

ontwikkelingen en factoren binnen hun omgevingen. Deze sessies zijn er niet om met elkaar te 
debatteren wie gelijk heeft of niet, maar om samen een jargon te vast te stellen, zodat beide 
partijen elkaar goed kunnen begrijpen.

3. Aan de randen van sturing schuilt het risico van delegeren op delegeren43. Door de grote afstand 
tussen de oorspronkelijke opdrachtgever en de daadwerkelijke uitvoerders, ontstaat het risico dat er 
teveel doorgedelegeerd wordt.

43 Adviescollege ICT-toetsing-publicatie: interview Chris Kuijpers
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Verdiepingsbijlagen

44  Resultaten Verantwoordingsonderzoek 2019 - Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Algemene 
Rekenkamer, 20 mei 2020

1. Inzicht: LifeCycle Management volgens de AR

In het verantwoordingsonderzoek over 201944 schrijft de Algemene Rekenkamer dat een goed 
LCM-proces uit 5 stappen bestaat, zie onderstaande figuur. De stappen in dit proces moeten borgen dat 
risico’s van verouderde ICT- landschappen beheerst worden, zodat taken, processen en diensten van het 
ministerie duurzaam ondersteund kunnen worden door applicaties. De AR geeft geen verdere onder-
bouwing van dit procesmodel. 

De Chief Information Officers (CIO’s) van de departementen hebben een sleutelrol en zijn de aanspreek-
punten voor LCM binnen hun departement.

De AR geeft daarbij aan dat de CIO’s LCM binnen hun departement niet zelf moeten organiseren of 
uitvoeren, maar wel dat zij moeten sturen op de invulling en uitvoering ervan. Zo kan een CIO dus 
richtlijnen en kaders opstellen om ervoor te zorgen dat de 5 stappen van het LCM-proces dat de AR 
aangeeft, worden toegepast in het hele departement.

Is het hier geschetste proces de enige zienswijze op LCM? Nee, er zijn meer wegen naar Rome en er zijn 
dus meer wegen die leiden tot een betere sturing en beheersing van het IV-landschap.
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Figuur V1.1: LCM-proces Algemene Rekenkamer

2. Inzicht: Vragenlijsten Business & Technische Waarde 

Onderstaande vragenlijsten zijn basisvragenlijsten. Zoals in de hoofdtekst al beschreven, is het zaak deze 
vragenlijsten daar waar kan zo objectief als mogelijk te voorzien van scores.

1. Vragenlijst Business Waarde (Bedrijfswaarde):

Elke vraag kent de volgende opbouw: 

• Onderwerp en vraagstelling
• Toelichting op de vraag
• Normering voor de score

Onderwerp/ Vraag Toelichting op de vraag Normering

1. BS – Bijdrage aan 
besturing van de 
organisatie 

In welke mate wordt 
informatie gegenereerd 
en toegankelijk vast-
gelegd over de primaire 
processen en in welke 
mate kan dit gebruikt 
worden voor sturing van 
bedrijfs-processen en het 
afleggen van 
verantwoording?

Applicaties kunnen informatie 
genereren over de uitvoering van de 
applicatie zelf. Deze gegevens 
kunnen dan gebruikt worden om 
aanpassingen in het bedrijfsproces 
(of de applicatie zelf) aan te brengen. 
Meestal gaat het hier om 
managementrapportages. In de 
beoordeling moet ook rekening 
gehouden worden met de mate 
waarin deze management-
rapportages daadwerkelijk gebruikt 
worden.

• 2: Er is sprake van het actief 
en objectief aantoonbaar 
gebruiken van 
managementinformatie

• 0: De applicatie genereert 
geen 
managementinformatie

• 1: Alle overige situaties, 
bijvoorbeeld wel 
managementinformatie, 
maar geen aantoonbaar 
gebruik ervan
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Onderwerp/ Vraag Toelichting op de vraag Normering

2. SS – Strategische 
samenhang 

In welke mate vertoont 
deze applicatie een 
directe bijdrage met het 
proces en de 
beleidsdoelen?

Hierbij wordt gekeken in welke mate 
een applicatie het primaire 
bedrijfsproces (van klant tot klant) 
ondersteunt. Van belang is tevens of 
de applicatie onderdeel vormt van de 
strategische doelstellingen / 
toekomstvisie.

• 2: De applicatie ondersteunt 
nagenoeg het gehele proces 
(objectief: er zijn geen 
handmatige stappen in het 
proces) en past binnen de 
toekomstvisie

• 0: De applicatie ondersteunt 
niet een primair proces en 
draagt niet bij aan 
strategische doelstellingen

• 1: overige situaties

3. BA – Belang voor 
andere systemen 

In hoeverre is de correcte 
werking van deze 
applicatie voorwaarde 
voor de correcte werking 
van andere systemen?

In deze parameter kan een ‘afgeleide’ 
Business Value worden bepaald. 
Een applicatie die zelf weinig 
ondersteuning geeft aan de 
bedrijfsdoelen, maar van vitaal belang 
is voor een andere applicatie die deze 
wel direct ondersteunt, kan op deze 
wijze iets van het bedrijfsbelang 
‘lenen’. Gekeken wordt dus naar de 
situatie in hoeverre andere systemen 
kunnen functioneren zonder de 
functionaliteit van deze applicatie. 
Het betreft hier meestal applicaties 
waarin generieke functionaliteit is 
geïmplementeerd. Al er sprake is van 
een onvoltooid bedrijfsproces in geval 
deze applicatie ontbreekt dan is het 
belang van deze applicatie groot en 
geeft dit een hoge score.

• 2: De applicatie is niet 
afhankelijk van andere 
systemen en beheert zijn 
eigen gegevens

• 0: De applicatie is volledig 
afhankelijk van gegevens 
van andere systemen

• 1: De applicatie gebruikt 
gegevens van andere syste-
men, maar beheert ook 
eigen gegevens

4. AS – Afhankelijkheid 
van andere systemen 

In hoeverre is deze 
applicatie afhankelijk van 
de correcte werking van 
andere systemen?

Hoe kleiner de afhankelijkheid hoe 
hoger de bijdrage voor de Business 
Value. Een applicatie die een groot 
gedeelte van zijn nut voor het bedrijf 
leent van andere applicaties, draagt 
zelf blijkbaar veel minder bij. Een 
applicatie die voor een groot gedeelte 
‘stand-alone’ de ondersteuning van 
een primair bedrijfsproces verzorgt, is 
nauwelijks afhankelijk van andere 
systemen levert dus een grote bijdrage 
aan de business value en krijgt in dit 
geval een hoge score. De applicatie, 
die in grote mate afhankelijk is van 
een correcte werking van andere 
applicatie levert in principe een 
verminderde bijdrage aan bedrijfs-
doelstellingen. Meestal gaat het hier 
om generieke componenten, die een 
beperkte functionaliteit uitvoeren. 
Deze scoren dus laag op dit punt.

• 2: De applicatie is niet 
afhankelijk van andere 
systemen en beheert zijn 
eigen gegevens 

• 0: De applicatie is volledig 
afhankelijk van gegevens 
van andere systemen

• 1: De applicatie gebruikt 
gegevens van andere syste-
men, maar beheert ook 
eigen gegevens
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Onderwerp/ Vraag Toelichting op de vraag Normering

5. DF – Dekkingsgraad 
functionaliteit 

In hoeverre dekt de 
functionaliteit van de 
applicatie de relevante 
bedrijfsprocessen af?

Het gaat hier ook om de beoogde 
functionaliteit. In geval er meerdere 
work-arounds worden uitgevoerd 
voor een bepaald bedrijfsproces, 
betekent dit dat er sprake is van een 
verminderde dekkingsgraad qua 
functionaliteit.

• 2: Er zijn geen work-arounds 
of handmatige activiteiten

• 0: Een dagelijkse work-
around, bijvoorbeeld een 
datamanipulatie

• 1: Overige situaties

6. OR – Organisatierisico 

In hoeverre kan de 
organisatie het uitvallen 
van een 
informatiesysteem 
opvangen?

Een applicatie die bij uitval gelijk de 
bedrijfsvoering belemmert heeft 
blijkbaar een grote waarde voor de 
bedrijfsvoering. In de beoordeling van 
dit aspect dient onderscheid gemaakt 
te worden tussen het uitvallen van de 
applicatie en een algehele verstoring 
van de geautomatiseerde 
dienstverlening. Hier geldt dat enkel 
beoordeeld moet worden op het 
uitvallen van de applicatie, 
bijvoorbeeld als gevolg van een 
productiefout.

• 2: Indien er sprake is van 
een acute staking van één 
of meerdere bedrijfs-
processen en dit kan niet 
handmatig worden 
opgevangen, dan is er 
sprake van een groot risico

• 0: Er is sprake van een 
mogelijk voor langere tijd 
opvangen van een versto-
ring door bijvoorbeeld 
handmatige activiteiten

• 1: Andere situaties, 
bijvoorbeeld een handmatig 
opvangen van een versto-
ring voor slechts een kortere 
periode

7. AG – Aantal 
gebruikersgroepen 

Hoeveel gebruikers-
groepen maken gebruik 
van deze applicatie?

Een applicatie, die veel 
gebruikersgroepen heeft, vormt een 
indicatie van een groot bedrijfsbelang 
omdat er dan waarschijnlijk 
verschillende bedrijfsprocessen mee 
worden ondersteund. Daarbij kan het 
echter ook om aantallen gebruikers 
gaan. Het gaat hier dus om een 
combinatie van beide aantallen. Ook 
is van belang hoeveel gebruikers en 
–groepen afhankelijk zijn van een 
correcte werking van de applicatie.

• 2: Er is een verhouding veel 
gebruikersgroepen / veel 
gebruikers, die van deze 
applicatie gebruik maken

• 0: Er is een verhouding 
weinig / weinig

• 1: de overige situaties

8. IM – Imago 

Hoe wordt de kwaliteit 
van deze applicatie door 
de gebruikers ervaren?

Dit geeft een directe meting van de 
waarde van de applicatie voor het 
bedrijf aan, door de eindgebruikers te 
vragen naar de mate waarin de 
applicatie aansluit bij het proces dat ze 
dagelijks uitvoeren.

• 2: Tevreden
• 0: Ontevreden
• 1: Matig tevreden
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Onderwerp/ Vraag Toelichting op de vraag Normering

9. KG – Kwaliteit 
gegevens / data

Wat is de kwaliteit 
(betrouwbaarheid) van 
de in de applicatie 
vastgelegde gegevens/
data?

Een applicatie met slechte gegevens 
bevat blijkbaar geen goede validatie 
die aansluit bij de bedrijfsprocessen. 
Ook kan een applicatie met slechte 
data nooit een goede ondersteuning 
bieden voor de bedrijfsvoering.

• 2: Incidenteel vindt er 
aanpassing van gegevens 
plaats langs niet reguliere 
weg door middel van 
bijvoorbeeld 
datamanipulaties

• 0: Het aanpassen van 
gegevens gebeurt 
regelmatig met behulp van 
bijvoorbeeld 
datamanipulaties

• 1: Als het aanpassen van 
gegevens vaker dan 
incidenteel, maar niet 
regelmatig gebeurt

10. GD – Toeganke-
lijkheid gebruikers 
documentatie 

In hoeverre is de 
gebruikersdocumentatie 
voor de verschillende 
gebruikers toegankelijk 
en actueel?

• 2: Er is documen-tatie 
aanwezig, deze is 
toegankelijk en actueel

• 0: Documentatie is afwezig, 
slecht toegankelijk of sterk 
verouderd

• 1: de overige situaties

11. FK – Functioneel 
kennisniveau 

In hoeverre is functionele 
kennis aanwezig om deze 
applicatie naar behoren 
te onderhouden?

Een applicatie waarover weinig 
functionele kennis aanwezig is, sluit 
al snel niet meer aan bij de 
bedrijfsvoering. Een applicatie 
waarover veel functionele kennis 
beschikbaar is, is waarschijnlijk in 
staat veel bedrijfsprocessen te 
ondersteunen, respectievelijk 
ondersteunt waarschijnlijk ook veel 
bedrijfsprocessen. Nadrukkelijk moet 
hier onderscheid worden aangebracht 
in de functionele kennis over het 
bedrijfsproces en de functionele 
kennis over de applicatie. Bij deze 
vraag moet gekeken naar de kennis 
over de functionaliteit in een 
applicatie.

• 2: Er is vastgelegd welke 
functionaliteit in de 
applicatie wordt uitgevoerd 
(er mag ook sprake zijn van 
beschikbare kennis bij 
meerdere medewerkers)

• 0: De kennis over de 
functionaliteit in de 
applicatie is niet vastgelegd, 
of is slechts aanwezig bij een 
enkele medewerker

• 1: Er is sprake van een 
andere, niet hierboven 
genoemde, situatie

Tabel V2.1. Vragenlijst Business Waarde
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2. Vragenlijst Technische Waarde: 

Elke vraag kent de volgende opbouw: 

• Onderwerp en vraagstelling; 
• toelichting op de vraag;
• normering voor de score.

Onderwerp/ Vraag Toelichting op de vraag Normering

1. RB – Reactietijd 
veranderende 
bedrijfsdoelen of 
gewenste aanpassingen

Wat is de snelheid 
waarmee veranderende 
bedrijfsdoelstelling of de 
gewenste aanpassingen 
in een applicatie kunnen 
worden 
geïmplementeerd?

Deze parameter kan bijvoorbeeld 
gemeten worden door te kijken naar 
de tijd die nodig is om wijzigings-
voorstellen uit te voeren. Niet alleen 
de doorlooptijd is hier van belang. 
Ook kan er gekeken worden naar de 
productiviteitcijfers, die gelden voor 
de applicatie. Als richtlijn voor de 
beoordeling van de applicatie op dit 
gebied kan de FunctiePunt-Analyse 
gebruikt worden. Daarnaast kan ook 
de snelheid in beschouwing genomen 
worden waarmee verstoringen binnen 
deze applicatie worden opgelost. 
Omdat meerdere aspecten een rol 
kunnen spelen bij de beoordeling op 
dit punt is een absolute normering 
moeilijk aan te geven. Vooralsnog 
wordt daarom een relatieve score als 
normering aangehouden.

• 2: De reactietijd is korter 
dan de gemiddelde waarde

• 0: De reactietijd is langer 
dan de gemiddelde waarde

• 1: De reactietijd komt 
overeen met de gemiddelde 
waarde

2. LF – Logisch-
functionele structuur 

In hoeverre heeft de 
functionaliteit van deze 
applicatie een logische 
samenhang met de 
bedrijfspro-cessen 
alsmede een technische 
architec-tuur waarvan 
kan worden gesteld dat 
optimaal rekening is 
gehouden met aspecten 
als koppeling en 
ontkoppeling?

Een goede samenhang tussen de 
architectuur en de processen 
impliceert dat er een eenduidig 
verband is tussen de gewenste 
functionaliteit in de processen en de 
stukken code die de functionaliteit 
levert. Bijvoorbeeld, een bedrijfsregel 
hoort maar één keer geprogram-
meerd te zijn. Een goede logische 
functionele structuur leidt tot een 
efficiënter onderhoud en grotere 
mogelijkheden om de applicatie aan 
te passen aan nieuwe eisen. Deze 
vraag vereist inhoudelijke kennis over 
de wijze waarop functionaliteit is 
gecodeerd. Eén van de aspecten die 
hier in ogenschouw genomen moet 
worden is de toepassing van een 
architectuur bij de ontwikkeling. 
Ook moet gekeken worden naar de 
toepas-sing van bouwvoorschriften.

• 2: Er is sprake van een 
herkenbare architectuur in 
deze applicatie en er zijn 
bouwvoorschriften gebruikt

• 0: Er is geen architectuur 
toegepast, noch is er sprake 
van het gebruik van 
bouwvoorschriften

• 1: Voor deze applicatie geldt 
één van de aspecten 
architectuur of 
bouwvoorschriften
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Onderwerp/ Vraag Toelichting op de vraag Normering

3. CO – Correctief 
onderhoud

In hoeverre is correctief 
onderhoud van 
toepassing op deze 
applicatie?

Correctief onderhoud betreft het 
verwijderen van fouten, het is dus 
geen toevoeging van functionaliteit, 
maar het laten werken van bestaande 
functionaliteit. Veel correctief 
onderhoud indiceert een slechte 
technische staat van de applicatie en 
daarmee een slecht aanpasbaarheid 
(aangepast zijn aan de specificaties) 
van de applicatie. Dit correctief 
onderhoud neemt tevens budgettaire 
ruimte in beslag die had kunnen 
worden besteed aan functionele 
uitbreidingen. Wijzigingen, als gevolg 
van initieel niet geïmplementeerde 
functionaliteit, terwijl dit wel gewenst 
was, kan ook beschouwd worden als 
correctief onderhoud, Tot correctief 
onderhoud behoren ook 
productieverstoringen.

• 2: Correctief onderhoud 
vindt plaats met een lagere 
gemiddelde frequentie van 
1x per half jaar

• 0: Er is regelmatig correctief 
onderhoud, vaker dan 1 
keer per maand

• 1: Niet één van 
bovenstaande opties

4. SI – Systeem 
infrastructuur

In welke mate komt de 
systeeminfrastructuur 
overeen met de 
infrastructuur van andere 
systemen?

Een afwijkende, niet standaard 
infrastructuur, maakt aanpassing van 
de applicatie relatief moeilijk, omdat 
er geen gebruik wordt gemaakt van 
standaard kennis en/of standaard 
faciliteiten. Vaak zit de benodigde 
kennis bij slechts een beperkt aantal 
medewerkers.

• 2: de applicatie is 
ontwikkeld en gebouwd 
volgens, toekomstvaste, 
architectuurprincipes 

• 0: de applicatie heeft geen 
herkenbare architectuur

• 1: Slechts delen van de 
applicatie zijn ontwikkeld en 
gebouw op basis van 
architectuur

5. OI – 
Onafhankelijkheid 
ICT-componenten

In welke mate zijn de 
onderliggende ICT-
componenten van de 
applicatie onafhankelijk 
van elkaar?

Hierbij wordt gekeken naar de mate 
van ontkoppeling binnen de applicatie 
en tussen de applicatie en haar infra-
structuur. Een applicatie die met 
handen en voeten gebonden is aan de 
infrastructuur kan veel moeilijker 
aangepast worden dan een applicatie 
die gemakkelijk gemigreerd kan 
worden naar een andere 
infrastructuur.

• 2: componenten 
(onderdelen) kunnen 
makkelijk ontkoppeld en 
vervangen worden of zelfs 
op een andere infrastructuur 
geïnstalleerd worden

• 0: delen van de applicatie 
kunnen niet ontkoppeld 
worden, migreren naar een 
andere infrastructuur is niet 
mogelijk

• 1: delen kunnen wel 
ontkoppeld worden, maar 
niet gemigreerd
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Onderwerp/ Vraag Toelichting op de vraag Normering

6. SO – Systeem-
omgeving

In hoeverre heeft de 
organisatie voor-
waarden gecreëerd om 
instandhouding van de 
applicatie mogelijk te 
maken?

De systeemomgeving is het geheel 
van organisatie, mensen, en 
documenten waarbinnen de applicatie 
beheerd wordt. Het betreft hier het 
samenspel van functioneel en 
technisch beheer, waarbij ook een 
mogelijke sourcing van activiteiten in 
beschouwing genomen moet worden. 
Hier is met name ook het behalen van 
serviceniveaus, die in SLA’s zijn 
vastgelegd, van belang.

• 2: de organisatie kan direct 
reageren op mogelijke 
verstoringen en garandeert 
daarmee de instandhouding 
van de applicatie

• 0: van aantoonbare 
voorwaarden is geen sprake, 
ook kan er sprake zijn van 
een best-effort dienst-
verlening

• 1: de organisatie moet een 
externe leverancier 
inschakelen om de 
instandhouding te 
garanderen

7. CL – Continuïteit 
leverancier

In welke mate kan de 
continuïteit van de ICT-
componenten en vooral 
de applicatie door de 
leverancier worden 
gegarandeerd?

Zijn er garanties afgegeven over de 
continuïteit van de applicatie. Hier 
geldt ook of er met externe 
leveranciers afspraken zijn gemaakt 
over vervanging van verouderde 
apparatuur, die onlosmakelijk 
verbonden is aan een applicatie.

• 2: Door de dienstverlener 
van de ICT-diensten zijn 
aantoonbare garanties 
afgegeven over de 
continuïteit van de 
applicatie, door 
bijvoorbeeld een SLA of een 
afspraak in de 
dienstencatalogus

• 0: er zijn geen afspraken 
over de continuïteit

• 1: er zijn garanties, maar 
deze hebben hun werking 
nog niet aangetoond

8. GG – Gebruikers-
gemak

In welke mate is de 
applicatie gemakkelijk 
te gebruiken?

Hiervoor wordt gekeken naar de mate 
waarin de applicatie intuïtief gebruikt 
kan worden en naar de kwaliteit van 
de cursussen. Het beheeraspect dient 
bij deze vraag ook meegenomen te 
worden. Het gaat om het uitvoeren 
van de operationele activiteiten met 
betrekking tot deze applicatie. Zowel 
geredeneerd vanuit de gebruikers-
situatie als ook vanuit de beheertaken. 
Beoordeeld wordt het gemak 
waarmee gebruikers en beheerders 
met de applicatie aan de slag 
kunnen gaan.

• 2: de applicatie kent een 
korte inwerktijd voor 
gebruikers en beheerders: 
minder dan 8 uur

• 0: de applicatie kent een 
lange inwerk-tijd: meer dan 
24 uur

• 1: de inwerktijd zit tussen 8 
en 24 uur



57 | Handreiking Verantwoord Vernieuwen

Onderwerp/ Vraag Toelichting op de vraag Normering

9. MG – Metagegevens

Wat is de kwaliteit van de 
in de applicatie 
vastgelegde 
metagegevensdefinities, 
in relatie tot het 
bedrijfsgegevensmodel?

Metagegevens zijn een belangrijke 
voorwaarde voor het goed beheren 
van een applicatie omdat het inzicht 
geeft in de data die de applicatie 
creëert, gebruikt en eventueel 
uitwisselt met andere applicaties. 
Metagegevens zijn gegevens, die voor 
het bedrijfsproces niet bijdragen aan 
de functionaliteit, maar juist iets 
zeggen over de applicatie zelf of over 
de bedrijfsgegevens zelf. 
Metagegevens kunnen belangrijke 
informatie bevatten over de effec-
tiviteit of efficiëntie van applicaties en 
vormen daarmee handvatten voor 
onderhoud en instandhouding. Des te 
meer gegevens een applicatie hierover 
vastgelegd, des te hoger de score.

• 2: Er zijn metagegevens 
vastgelegd en worden daad-
werkelijk gebruikt voor het 
beheren van de applicatie

• 0: de applicatie kent geen of 
nauwelijks metagegevens

• 1: er zijn metagegevens 
vastgelegd, maar van een 
aantoonbaar gebruik is 
geen sprake

10. TD – Toeganke-
lijkheid technische 
documentatie

In hoeverre is de 
technische documentatie 
voor de verschillende 
ontwikkelaars 
toegankelijk en actueel?

Goede documentatie is in de praktijk 
een belangrijke voorwaarde om een 
applicatie aan te kunnen passen.

• 2: de documentatie is 
toegankelijk en actueel

• 0: de documentatie is er 
überhaupt niet of niet 
toegankelijk of niet actueel

• 1: overige situaties

11. TK – Technische 
kennisniveau

In hoeverre is technische 
kennis aanwezig om de 
applicatie naar behoren 
te kunnen onderhouden?

Hierbij is het van belang in hoeverre 
deze kennis op een acceptabel niveau 
binnen de organisatie aanwezig is. 
De aanwezigheid van bijvoorbeeld 
consultants en cursussen voor een 
bepaalde techniek in de markt en het 
tijdig ter beschikking hebben daarvan 
is ook van invloed op de score van 
dit punt.

• 2: Er is sprake van het intern 
aanwezig zijn van de 
benodigde kennis

• 0: De aanwezige kennis 
intern is beperkt of kwali-
tatief niet toereikend of er is 
een afhan-kelijkheid van 
ex-terne partijen zonder 
duidelijke afspraken over de 
ondersteuning (zonder SLA)

• 1: De benodigde kennis is 
intern beperkt aanwezig 
maar is er wel externe 
kennis aanwezig (met SLA

 

Tabel V2.2: Vragenlijst Technische Waarde 
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3. Inzicht: Volledige set ISO/IEC 25010:2011

ISO/IEC 25010:2011 

Definities van de categorieën en kwaliteitseigenschappen.

I. Productkwaliteit

2. Geschiktheid: mate waarin functies van een applicatie voldoen aan expliciete en impliciete 
kwaliteitsverwachtingen, bij gebruik onder gespecificeerde condities. N.B. dit betreft niet de 
mate waarin voldaan wordt aan de specificaties uit het functioneel ontwerp.

2.1 Functionele compleetheid: mate waarin de set functies alle gespecificeerde taken en 
gebruikersdoelen ondersteunt.

2.2 Functionele correctheid: mate waarin de applicatie de juiste resultaten met de gewenste 
nauwkeurigheid levert.

2.3 Functionele toepasselijkheid: mate waarin de functies de uitvoering van specifieke taken 
en het behalen van doelen faciliteren.

3. Prestatie-efficiëntie: prestaties gerelateerd aan de gebruikte hoeveelheid resources onder 
gespecificeerde condities.

3.1. Snelheid: mate waarin responsetijden, verwerkingstijden en doorvoersnelheid van een 
applicatie tijdens de uitvoering voldoen aan de wensen.

3.2. Middelenbeslag: mate waarin de hoeveelheid en type resources die gebruikt worden door 
een applicatie tijdens uitvoering voldoet aan de wensen.

3.3. Capaciteit: mate waarin de maximale waarden van een applicatieparameter voldoen aan 
de wensen (bijv. aantal items dat kan worden opgeslagen, het aantal gelijktijdige 
gebruikers en omvang van de gegevensopslag).

4. Uitwisselbaarheid: mate waarin een applicatie informatie uit kan wis-selen met andere 
applicaties en/of de gewenste functies kan uitvoeren terwijl ze deel uitmaakt van dezelfde 
hard- of softwareomgeving.

4.1. Beïnvloedbaarheid: mate waarin een applicatie haar gewenste functies efficiënt kan 
uitvoeren terwijl het een gemeenschap-pelijke omgeving en middelen deelt met andere 
applicaties, zonder schadelijke invloed op enige ander applicatie.

4.2. Koppelbaarheid: mate waarin twee of meer applicaties informatie kunnen uitwisselen en 
de uitgewisselde informatie kunnen gebruiken.

5. Bruikbaarheid: mate waarin een applicatie gebruik kan worden door gespecificeerde 
gebruikers om effectief, efficiënt en naar tevredenheid gespecificeerde doelen te bereiken in 
een gespecificeerde gebruiksomgeving.

5.1. Geschiktheidsherkenning: mate waarin gebruikers herkennen of een applicatie geschikt is 
voor hun behoeften c.q. functionele geschiktheid.

5.2. Leerbaarheid: mate waarin een applicatie gebruikt kan worden door gespecificeerde 
gebruikers om gespecificeerde leerdoelen te bereiken met betrekking tot het effectief, 
efficiënt, zonder risico en met tevredenheid gebruik van de applicatie in een 
gespecificeerde gebruiksomgeving.

5.3. Bedienbaarheid: mate waarin een applicatie attributen heeft die het gemakkelijk maken 
om ermee te werken.
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5.4. Voorkomen van gebruikersfouten: mate waarin de applicatie gebruikers beschermt tegen 
het maken van fouten.

5.5. Esthetica gebruikersinterface: mate waarin een gebruikersinterface het mogelijk maakt om 
een plezierige en voldoening gevende interactie aan de gebruiker te bieden.

5.6. Toegankelijkheid: mate waarin een applicatie gebruikt kan worden door mensen met de 
meest uiteenlopende kenmerken en mogelijkheden om een gespecificeerd doel te 
bereiken in een gespecificeerde gebruiksomgeving.

6. Betrouwbaarheid: mate waarin een applicatie gespecificeerde functies uitvoert onder 
gespecificeerde condities gedurende een gespecificeerde tijdsduur.

6.1. Volwassenheid: mate waarin een applicatie voldoet aan betrouwbaarheidsbehoeften 
onder normale werkomstandigheden.

6.2. Beschikbaarheid: mate waarin een applicatie operationeel en toegankelijk is op het 
moment dat men ze wil gebruiken.

6.3. Foutbestendigheid: mate waarin een applicatie werkt zoals bedoeld ondanks de 
aanwezigheid van hard- of softwarefouten.

6.4. Herstelbaarheid: mate waarin na een onderbreking van de dienstverlening de direct 
betrokken gegevens hersteld kunnen worden en/of de applicatie in de gewenste staat 
teruggebracht kan worden.

7. Veiligheid: mate waarin een applicatie informatie en gegevens beschermt zodat personen 
of andere applicaties de juiste mate van gegevenstoegang hebben overeenkomstig 
hun autorisatieniveau.

7.1. Vertrouwelijkheid: mate waarin een applicatie ervoor zorgt dat gegevens alleen 
toegankelijk zijn voor geautoriseerden.

7.2. Integriteit: mate waarin een systeemapplicatie ongeautoriseerde wijziging van 
computerprogramma's of gegevens verhindert.

7.3. Onloochenbaarheid: mate waarin kan worden bewezen dat acties of gebeurtenissen 
plaats hebben gevonden, zodat deze later niet ontkent kunnen worden.

7.4. Verantwoording: mate waarin acties van een entiteit gekoppeld kunnen worden aan die 
specifieke entiteit.

7.5. Authenticiteit: mate waarin bewezen kan worden dat de identiteit van een onderwerp 
of bron overeenkomt met hetgeen wordt beweerd.

8. Onderhoudbaarheid: mate waarin een applicatie effectief en efficiënt gewijzigd kan 
worden door de aangewezen resourcebeheerders.

8.1. Modulariteit: mate waarin een applicatie dusdanig is samengesteld uit afzonderlijke 
componenten, waardoor een wijziging van een component met minimale impact heeft op 
andere componenten.

8.2. Herbruikbaarheid: mate waarin een bestaande component hergebruikt kan worden.
8.3. Analyseerbaarheid: mate waarin het mogelijk is om effectief en efficiënt de impact van een 

wijzigingsvoorstel voor een applicatie te beoordelen, om afwijkingen en/of foutoorzaken 
vast te stellen of om onderdelen te identificeren die gewijzigd moeten worden.

8.4. Wijzigbaarheid: mate waarin een applicatie effectief en efficiënt gewijzigd kan worden 
zonder fouten te realiseren of kwaliteitsvermindering te veroorzaken.

8.5. Testbaarheid: de mate waarin effectief en efficiënt testcriteria vastgesteld kunnen worden 
voor een applicatie(deel) en waarin test uitgevoerd kunnen worden om vast te stellen of 
aan de criteria is voldaan.
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9. Overdraagbaarheid: mate waarin een applicatie effectief en efficiënt overgezet kan worden 
naar een andere (hardware- en/of software- en/of operationele- en/of gebruiks)omgeving.

9.1. Aanpasbaarheid: mate waarin een applicatie effectief en efficiënt aangepast kan worden 
aan andere hardware-, en/of software- en/of operationele- en/of gebruiksomgeving.

9.2. Installeerbaarheid: mate waarin de applicatie effectief en efficiënt geïnstalleerd of 
verwijderd kan worden in een gespecificeerde omgeving.

9.3. Vervangbaarheid: mate waarin een product een ander specifiek softwareproduct, met 
hetzelfde doel in dezelfde omgeving, kan vervangen.

II. Kwaliteit tijdens gebruik

1. Effectiviteit: nauwkeurigheid en volledigheid waarmee gebruikers gespecificeerde 
doelen behalen.

2. Efficiëntie: hoeveelheid resources die gebruikt zijn in verhouding tot de nauwkeurigheid en 
volledigheid waarmee gebruikers doelen behalen.

3. Tevredenheid: mate waarin gebruikersbehoeften vervuld worden als de applicatie gebruikt 
wordt in een gespecificeerde gebruiksomgeving.

3.1. Bruikbaarheid: mate waarin een gebruiker tevreden is met de voor de gebruiker 
waargenomen behaalde doelen, inclusief de resultaten en de gevolgen van het gebruik 
van de applicatie.

3.2. Vertrouwen: mate waarin een gebruiker of andere belanghebbenden erop vertrouwt dat 
de applicatie zich zal gedragen zoals bedoeld.

3.3. Genoegen: mate waarin een gebruiker tevreden is met het verwezenlijken van zijn 
persoonlijke wensen.

3.4. Welzijn: mate waarin een gebruiker tevreden is met zijn fysieke welzijn.

4. Risicobeperking: mate waarin een applicatie het risico beperkt voor economische status, 
mensenlevens, gezondheid of de omgeving.

4.1. Matiging economisch risico: mate waarin een applicatie de risico's beperkt voor financiële 
status, efficiënte werking, commerciële eigendommen, reputatie of andere middelen in de 
beoogde gebruikscontexten.

4.2. Matiging gezondheids- en veiligheidsrisico's: mate waarin een applicatie de risico's voor 
personen beperkt in de beoogde gebruiksomgevingen.

4.3. Matiging omgevingsrisico's: mate waarin een applicatie de risico's voor eigendommen of 
voor de omgeving beperkt in de beoogde gebruiksomgevingen.

5. Omgevingsdekking: mate waarin een applicatie effectief, efficiënt, zonder risico's en met 
voldoening gebruikt kan worden, zowel in de gespecificeerde gebruiksomgevingen als buiten 
deze initieel niet-expliciet gespecificeerde gebruiksomgevingen.

5.1. Omgevingscompleetheid: mate waarin een applicatie effectief, efficiënt, zonder risico en 
met voldoening gebruikt kan worden in alle gespecificeerde gebruiksomgevingen.

5.2. Flexibiliteit: mate waarin een applicatie effectief, efficiënt, zonder risico en met genoegen 
gebruikt kan worden buiten de initieel gespecificeerde gebruiksomgevingen.

Tabel V3.1. ISO/IEC 25010:2011



61 | Handreiking Verantwoord Vernieuwen

4. Inzicht: Applicatieregister (vast te leggen kenmerken)

Voor goed inzicht in een IV-landschap kunnen verschillende kenmerken van bijvoorbeeld applicaties 
worden bijgehouden voor LCM. In deze verdiepingsbijlage vermelden we een (niet uitputtende) uiteen-
zetting van de meest voorkomende eigenschappen van een applicatie, aansluitend op ISO/IEC 25010:2011 
en TIME, met een aantal voorbeelden.

• Standaardgegevens van een applicatie (gegevens om de applicatie te identificeren). Door deze 
eigenschappen te registreren wordt ervoor gezorgd dat applicaties niet meerdere keren opgenomen 
worden in het applicatieregister. Voorbeelden hiervan zijn applicatienaam, applicatie-ID, 
omschrijving van applicatie.

• Betrokkenen bij een applicatie per rol, dus gegevens van degenen die vanuit hun rol 
verantwoordelijk zijn voor (een deel van) een applicatie. Voorbeelden hiervan zijn de technische 
applicatiebeheerders, functionele applicatiebeheerders, eigenaar van applicatie, leverancier van een 
applicatie.

• Technische eigenschappen van een applicatie. Hiermee wordt bedoeld eigenschappen zoals de 
architectuur van een applicatie, database/server waarop de applicatie draait, programmeertaal, et 
cetera. Met zulke eigenschappen kunnen bijvoorbeeld architecten en CIO’s risico’s op technisch vlak 
bij een applicatie opsporen.

• Eigenschappen voor LCM; eigenschappen die inzicht geven in de levensfasen van een applicatie. 
Zulke eigenschappen zijn bijvoorbeeld status van applicatie, beschikbaarheid kennis van applicatie 
(intern, extern of niet beschikbaar), gepland uitfaseerjaar, verloopdatum van dienst- of 
onderhoudscontract.

• Informatie over de business/IT-alignment, eigenschappen van een applicatie die aangeven of de 
applicatie nog voldoet aan de eisen die het departement stelt, bijvoorbeeld de score op 
gebruiksvriendelijkheid, tevredenheid van informatievoorziening (IV), meldingen op gebied van IB.

• Gegevens over het gebruik van een applicatie, denk aan eigen-schappen van de bedrijfsprocessen 
die een applicatie ondersteunt en hoe de gebruikers deze ervaren. Voorbeelden hiervan zijn aantal 
incidenten, storingen, welk bedrijfsproces een applicatie ondersteunt.

• Informatie over de aantallen en duur van incidenten, de oplossingen en de doorlooptijden van 
die oplossingen.

Theoretisch gezien zijn er geen restricties aan het aantal te registreren eigenschappen in het applicatiere-
gister. Maar het is wel logisch dat hoe meer eigenschappen en gegevens je registreert, hoe meer werk 
nodig is om het applicatieregister continu bij te houden. Net zo logisch is dat je díe eigenschapen 
registreert waar later ook op gestuurd wordt en die dus gemeten gaan worden (relatie met bepalen BW, 
TW en ISO/IEC 25010:2011).

Een ‘minimum-set’ aan vast te leggen eigenschappen en gegevens relevant voor LCM en aansluitend op 
ISO/IEC 25010:2011 en TIME kan hier een goed middel zijn om een goed basisinzicht te hebben. 
Onderstaande set kan als minimum-set beschouwd worden vanuit het perspectief van LCM:

1. Naam applicatie
2. Id/code applicatie
3. Omschrijving functionaliteit van applicatie
4. Type applicatie (maatwerk, standaard pakket, et cetera)
5. Programmeertaal 
6. Vorm hosting van applicatie ofwel architectuurvorm (on premise, PaaS, SaaS, et cetera)
7. (Domein)server van applicatie
8. Aantal koppelvlakken 
9. Ondersteunend aan welk bedrijfsproces 
10. Eigenaar applicatie
11. Technische beheerder
12. Functionele beheerder
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13. Leverancier
14. Beginjaar gebruik van applicatie
15. Verloopdatum contract (onderhouds-)leverancier
16. Huidige status applicatie ofwel levensfase (TIME)
17. Gepland uitfaseerjaar
18. Aantal functiepunten / Story Points
19. Aantal gebruikers
20. Risico discontinuïteit van leverancier (hoog, gemiddeld of laag)
21. Dataclassificatie van applicatie (BBN1, BBN2 of BBN3) (beveiligingsniveaus uit BIO)
22. (Totale) kosten van applicatie
23. Omschrijving alternatieven voor applicatie
24. Afwijking van een applicatie met het N-beleid
25.  Alignment(score) met business (hoog, gemiddeld of laag)

5. Methodieken: voorwaarden om Agile te kunnen werken

Aan de hand van criteria is te bepalen welke manier van werken, traditioneel of Agile, het best bij de 
organisatie past. Die criteria zijn:

1. Aard van de organisatie (organisatie-inrichting, heersende cultuur).
2. Aard van het project (doel van project, randvoorwaarden).

Criterium 1: Aard van de organisatie
Cultuur
In een organisatie die erg gericht is op hiërarchie zal Prince2 beter tot zijn recht komen dan de Agile-
manieren van werken. Prince2 gaat immers uit van een ‘voorgedefinieerde organisatiestructuur’ terwijl er 
bij Agile-manieren van werken zelforganiserende teams van wisselende samenstellingen zijn. Naarmate 
een opdrachtgever meer de controle wil houden en niet kan of wil werken met zelforganiserende teams, 
past Agile werken niet.

Een ander aspect van cultuur heeft meer betrekking op de medewerkers van een organisatie. Als leden 
van een team afwezig of niet op tijd bij de teamoverleggen zijn, dan gaat dat ten koste van de communi-
catie en dat is een belangrijk principe van Agile werken. Ook als mensen gewend zijn aangestuurd te 
worden door een teammanager of afdelingsmanager dan is Agile werken in het begin best lastig. 
Agile-teams worden niet dagelijks aangestuurd. Zo is er bij Scrum geen projectleider maar een coach, de 
Scrum Master. Dit stelt natuurlijk eisen aan de communicatie, de samenwerking en het zelforganiserend 
vermogen. Niet iedereen kan daar mee omgaan.

Omvang
Als de organisatie zo klein is dat medewerkers werken aan meerdere projecten, gaan de voordelen van 
Agile snel verloren. Dan wordt namelijk het hele teamproces verstoord. Bij Prince2 speelt dat minder. 
Overigens is dat risico bij grotere organisaties ook mogelijk, namelijk wanneer steeds dezelfde personen 
bij projecten betrokken worden omdat zij beschikken over de kennis die nodig is.

Flexibiliteit
Agile-manieren van werken passen beter bij flexibele organisaties: organisaties waar niet alles in beton 
gegoten is en waar snel geschakeld kan worden tussen mensen. Agile werken vergt een lang leerproces 
waarin de teams fouten zullen maken. Die teams moeten de tijd en ruimte krijgen om zichzelf te 
organiseren. Naarmate er meer behoefte is aan vastigheid en risicoreductie, krijgt een traditionelere 
methode de voorkeur.
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Criterium 2: Aard van het project
Eenvoudig of klein project versus groot of complex project
Bij de kleine en daardoor wellicht wat eenvoudigere projecten moet rekening worden gehouden met het 
feit dat Agile werken veel communicatie vraagt in relatie tot het op te leveren projectresultaat. Of het die 
investering waard is, moet de organisatie zelf afwegen, wetende dat de succesratio ook bij kleinere 
projecten in het voordeel van Agile werken is (zie de eerder gepresenteerde figuur). Bij grotere en dan 
ook vaak wat complexere projecten komt Agile meer tot zijn recht. Belangrijk is dat de taken dan klein 
genoeg zijn te maken om ze in korte iteraties uit te voeren.

Plaats van werken
De essentie van Agile werken is dat teamleden ‘naast elkaar’ de taken uitvoeren en voortdurend van 
gedachten kunnen wisselen. Wanneer teamleden om wat voor reden dan ook geografisch gezien te ver 
van elkaar verwijderd zijn, is een Agile-aanpak niet de meest aangewezen aanpak. Ondanks alle moge-
lijkheden van nu (WebEx, Zoom, noem maar op) blijft het grote voordeel van Agile werken dan beperkt.

Rol van de afnemer
De afnemer is een van de belangrijkste partijen bij Agile werken. Met die afnemer vindt namelijk 
voortdurend afstemming plaats over de te bereiken resultaten. Wanneer er geen behoefte is aan 
afstemming met de klant, bijvoorbeeld in het geval van aanpassingen aan de infrastructuur, ligt een 
traditionelere methode (bijvoorbeeld waterval) voor de hand.

Innovatie
Naarmate een project innovatiever is, brengt het Agile werken meer voordelen, onder meer omdat Agile 
werken meer contact met de klant inhoudt. 

Praktijkvoorbeeld keuze 
projectmethodiek

DUO hanteert twee maatstaven om 
te bepalen welke manier van werken 
het best past:

• De mate van onzekerheid van het 
projectresultaat.

• De mate van onzekerheid van de 
projectweg (het proces waarlangs 
de realisatie van de verwachte 
deliverables geschiedt).

Figuur V5.1: afwegingskader manier van werken bij DUO

Op grond van bovenstaande criteria kan een organisatie bepalen of Agile werken bij de organisatie past. 
Als die keuze om Agile te werken dan eenmaal is gemaakt, is het zaak te borgen dat de gekozen manier 
naar behoren wordt toegepast. Met ‘naar behoren toepassen’ wordt ook bedoeld dat we ons t.a.t. 
moeten beseffen dat we een onderdeel zijn van de overheidsorganisatie en dat er t.a.t. verantwoording 
moet kunnen worden afgelegd over de doelmatigheid en effectiviteit van besteding van middelen 
(Comptabiliteitswet). 
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Op grond van bovenstaande criteria kan een organisatie bepalen of Agile werken bij de organisatie past. 
Als die keuze om Agile te werken eenmaal is gemaakt, is het zaak te borgen dat de gekozen manier naar 
behoren wordt toegepast. Met ‘naar behoren toepassen’ bedoelen we ook dat we altijd moeten beseffen 
dat we een onderdeel zijn van de overheidsorganisatie en dat we altijd verantwoording moeten kunnen 
afleggen over de doelmatigheid en effectiviteit van besteding van middelen (Comptabiliteitswet).

‘De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig 
uitgeeft. Onze wettelijke taak is het controleren van de inkomsten en uitgaven van het rijk en 
hierover rapporten wij één keer per jaar aan het parlement op Verantwoordingsdag (derde 
woensdag in mei).’
Bron: https://www.rekenkamer.nl/over-de-algemene-rekenkamer

Deze plicht om aan te tonen dat geld ‘zinnig, zuinig en zorgvuldig’ is besteed, maakt dat bij de toepassing 
van Agile-manieren van werken de verbinding met de planning- en controlcyclus en de begrotingscyclus 
belangrijker is binnen het rijk dan daarbuiten. Om deze reden zoeken we in de toelichting van de 
verschillende Agile-manieren van werken telkens die verbinding en lichten we die toe. Zo geven we zo 
veel mogelijk invulling aan de tweede doelstelling van de handreiking: de gemeenschappelijke taal (voor 
IV- en F- en auditkolom).

Tot slot nog het volgende over de voorwaarden: als er eenmaal een keuze is gemaakt om softwareont-
wikkeling op een Agile-manier te doen, dan betekent dat niet dat alle ICT-gerelateerde activiteiten op die 
manier moeten plaatsvinden.

6. Methodieken: Agile versus Prince2

Veel overheidsorganisaties hebben in het verleden de keuze gemaakt projecten volgens Prince2 aan te 
sturen. Hoewel in de praktijk nogal eens sprake is van PINO (Prince In Name Only), doet zich nu wel de 
vraag voor of Prince2 en Agile elkaar uitsluiten.

Het antwoord daarop is ontkennend. De structuur en degelijke basis van Prince2 en de snelle ontwikkel-
methode van Agile kunnen elkaar versterken als je deze twee combineert.

Van belang is dat Prince2 een projectmanagement-methodiek is en Scrum bijvoorbeeld niet. Scrum kan 
worden gezien als een softwareontwikkelmethodiek. Scrum biedt, met andere woorden, een methodiek 
en regels voor de Prince2-fase waarin de uitvoering - de ontwikkeling van software - wordt gedaan. Voor 
de voorbereiding en de overgang naar beheer schrijft Scrum dus niets voor. De templates van Prince2, 
bijvoorbeeld het ProjectInitiatieDocument dat bij de voorbereiding en rol speelt, kunnen dus voor het 
totale Prince2-project gebruikt blijven worden. Schematisch ziet het er dan als volgt uit:
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Figuur V6.1: Prince2 en Scrum

De conclusie voor nu luidt dus dat Prince2 en Agile elkaar zeker niet uitsluiten, er is eerder sprake van 
twee complementaire methoden.

7. Methodieken: Scum nader toegelicht

Multidisciplinaire teams vormen de basis van Scrum. Deze teams bestaan uit vertegenwoordigers van 
verschillende afdelingen. Deze Scrum Teams werken bij voorkeur in één ruimte, zodat ze snel en 
makkelijk kunnen overleggen. Het team moet flexibel, creatief, productief en zelforganiserend zijn. Dat 
stelt eisen aan de leden van het team. Ieder teamlid committeert zich aan het behalen van de door het 
team zelf bepaalde Sprintdoelen, waarbij elk teamlid gefocust is op de eigen taak. Openheid over de 
werkzaamheden is voor zowel de teamleden als de stakeholders van groot belang, net zo goed als 
onderling respect.

Het team wordt begeleid door een Scrum Master. Die heeft vooral een faciliterende rol. De Product 
Owner vertegenwoordigt of is de klant of opdrachtgever. De Product Owner specificeert de gewenste 
resultaten in de vorm van User Stories en plaatst deze User Stories in een lijst: de Product Backlog (dit is dus de 
werkvoorraad). De Product Owner deelt de werkvoorraad in naar prioriteit (de belangrijkste taak staan 
bovenaan in de Product Backlog).

Scrum Teams werken met Sprints of iteraties, deze duren een week tot een maand (in de praktijk 
gemiddeld twee weken). Bij Sprints staat van tevoren vast hoe lang een sprint maximaal duurt (time 
boxed), en wanneer deze uiterlijk is afgelopen. Bij aanvang van een Sprint worden de User Stories voor die 
Sprint bepaald en vastgelegd in de Sprint Backlog (een afgeleide van de Product Backlog). De Sprints 
resulteren in deelproducten, denk aan code, die worden Increments genoemd. In het geval er code wordt 
opgeleverd, is dat inclusief bijvoorbeeld tests en documentatie (het totale pakket). Na een Sprint is er een 
Sprint Review, dan wordt het product getoond aan de Product Owner.
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Intermezzo: wat zijn User Stories?

Een User Story is:

• Een beschrijving in enkele zinnen wat een klant of gebruiker (user) wil. Daarin staat wat de 
gebruiker van het product moet of wil doen (hiermee heeft de gebruiker dus invloed op het 
ontwikkelen van een systeem of product en uiteindelijk de functionaliteit ervan)

• Weinig gedetailleerd en moet bij wijze van spreken passen op een post-it.

Een User Story bestaat uit tenminste de volgende onderdelen:

• Beschrijving in de vorm van ‘Als [rol], wil ik [functionaliteit], zodat ik [reden]’.
• Gesprek of discussie over de details van de User Story. Deze worden vastgelegd. Dit gebeurt 

tijdens Backlog Grooming of de Sprint Planning.
• Testdetails waarmee je bepaalt of de User Story compleet is. Dit noem je de acceptatiecriteria en 

‘definition of done’ 45.

Een goede User Story is te herkennen aan de INVEST-kwaliteits-aspecten: 

• I – Independent: beschrijft functionaliteiten die onafhankelijk van elkaar geïmplementeerd 
kunnen worden.

• N – Negotiable: is onderhandelbaar, niet zoals bij traditionele projecten volledig 
voorgedefinieerd, maar het Scrum Team heeft zelf de ruimte om een User Story naar eigen 
inzicht zo goed mogelijk te realiseren.

• V – Valuable: is waardevol voor tenminste één van de stakeholders en die waarde wordt dan ook 
onderbouwd.

• E – Estimable: kan ervoor zorgen dat het Scrum Team de complexiteit en de benodigde 
capaciteit bepaalt om de User Story te realiseren.

•  S – Small: implementatie van de User Story dient korter te duren dan een sprint. User Stories die 
later gerealiseerd worden, kunnen langer duren. Een User Story die te groot is om in één sprint te 
realiseren, wordt ook wel een Epic genoemd.

• T – Testable: stakeholders en de Product Owner weten precies wat de User Story inhoudt en 
waarop deze beoordeeld wordt met testen, dit is geformuleerd in de acceptatiecriteria en de 
Definition of Done.

Het Scrum Team bestaat in termen van rollen uit de Scrum Master, de Product Owner en het 
OntwikkelTeam. Als vuistregel geldt dat het team niet groter mag zijn dan tien personen (denk aan de 
‘two pizza-rule’, dat wil zeggen dat een team te groot is als twee pizza’s niet genoeg is.). De bezetting van 
het Scrum Team moet zodanig zijn dat alle benodigde kennis aanwezig is, dus kennis van proces 
(business analisten), ontwikkelen code (programmeurs), testen, etcetera. Samenvattende tabel met de 
belangrijkste taken per rol:

45  De ‘Definition of Done’ is wat er is afgesproken over hoe een product opgeleverd moet gaan worden. Dat betreft 
dan de eisen aan documentatie, testen (bijvoorbeeld ‘getest door gebruikers en de afdeling beheer’, getest met 
welke apparaten en webbrowsers), locatie (acceptatieomgeving), etc.
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Scrum Master Product Owner Scrum Team

Zorgen dat Scrum-
aanpak juist wordt 
toegepast (denk aan 
Daily Stand Up).

Vertegenwoordigt de klant 
(eindgebruikers en stakeholders) in 
het team.

Ontwikkelt User Stories (worden 
opgenomen in Product Backlog), 
testcases en acceptatiecriteria

Teamcoach die het team 
faciliteert bij het 
behalen van 
doelstellingen.

Beheer van de Product Backlog 
(duidelijke omschrijvingen, 
prioriteren in overleg met klant).

In Product Backlog opgenomen User 
Stories vertalen naar op te leveren 
Product Increments (software-
opleveringen).

Beschermt het team en 
helpt bij oplossen van 
problemen die het team 
hinderen.

Communiceren van de visie en 
doelstellingen in de organisatie.

Ontwikkelen van applicatiecode, 
inschatten benodigde tijd en 
hoeveelheidgeld.

Accepteren van opge-leverde 
software (Product Backlog-items).

Testen adviseren Product Owner.

Tabel V7.1: belangrijkste taken per rol

8. Methodieken: Kanban nader toegelicht

In deze manier van werken staat het Kanban-bord centraal (zie de eerder toegelichte betekenis van het 
woord Kanban). Op dit bord wordt namelijk zichtbaar gemaakt hoe het werk door een aantal vooraf 
gedefinieerde stappen stroomt. Op die manier ontstaat overzicht en transparantie binnen het team. 

Voorbeeld van een eenvoudig Kanban-bord: een opsomming van de User Stories verdeeld naar: 

• De geprioriteerde User Stories (te doen).
• De User Stories die nu Onderhanden Werk (Work In Progress) zijn.
• De User Stories die in test zijn.
• De User Stories die afgerond zijn en dus opgeleverd.

Figuur V8.1. eenvoudig Kanban-bord (Agile Scrum Group)
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Kanban heeft de volgende principes:

1. Visualiseer het Onderhanden Werk.
2. Beperk de hoeveelheid Onderhanden Werk.
3. Trek het werk van de ene kolom (werkplek) naar de andere.
4. Monitoren, wijzigen, verbeteren.

Kanban is duidelijk wat ‘lichter’ dan het hiervoor besproken Scrum. Zo heeft Scrum vijf events en Kanban 
slechts één, en heeft Scrum een aantal rollen (Scrum Master, Product Owner, Scrum Team) die Kanban 
niet kent, Kanban maakt immers gebruik van de bestaande organisatie.

Bij Kanban wordt gestimuleerd zo min mogelijk taken tegelijk op te pakken (de zogenaamde hoeveelheid 
Onderhanden Werk ofwel de W.I.P. limiet) zodat de taken die wél worden gedaan ook zo snel mogelijk 
worden afgerond. Hierdoor creëer je focus, een snellere doorlooptijd en oplevertijd, lagere foutenkans en 
je bent wendbaarder bij wisselende prioriteiten. Bij Kanban worden (eerst) alle stappen (van het proces) 
inzichtelijk gemaakt.

Het invoeren van een Kanban-systeem is een evolutionair proces waarbij je begint met de focus op 
kwaliteit en het verlagen van Onderhanden Werk (naar de WIP-limiet). Vervolgens is het zaak zo vaak 
mogelijk op te leveren en de vraag af te stemmen op het doorvoertempo.

Om dit Kanban-systeem in te voeren, moet je de volgende stappen doorlopen:

1. Leg op een Kanban-bord het start- en eindpunt van een proces en de tussenliggende stappen vast. 
Hiermee wordt de status van het Onderhanden Werk zichtbaar, dus in welke fase het zit. 

2. Door aan het begin en eind van het proces wachtrijen toe te voegen, beheers je de instroom.
3. Bepaal hoe de signaalkaarten eruit moeten zien, welke gegevens je daarop vastlegt (denk aan 

vereiste opleverdatum, maar ook identificerende kenmerken).
4. Bepaal de maximale hoeveelheid Onderhanden Werk (WIP-limiet) voor iedere processtap. Zo wordt 

snel zichtbaar of het systeem meer of minder werk aan kan.
5. Bepaal vervolgens welke ‘producten’ worden geleverd. Elk product heeft zijn eigen afspraken over 

doorlooptijden en maximum aantal producten als Onderhanden Werk. Je kunt met verschillende 
kleuren post-its spelen om bijvoorbeeld de prioriteiten te duiden.

6. Het moet zichtbaar zijn wanneer bepaalde producten komen te vervallen.
7. Zorg dat alle afspraken over bijvoorbeeld doorlooptijden zijn vastgelegd.
8. Evalueer op reguliere basis of de gerealiseerde doorlooptijden overeenkomen met de geplande, of 

het aantal eenheden Onderhanden Werk omhoog kan of juist omlaag moet, etcetera.

Opvallende verschillen tussen Scrum en Kanban: 

Scrum Kanban

Een iteratieve aanpak met Sprints en vaste 
momenten om in productie te gaan.

Een continue stroom van werk (dus juist geen 
Sprints).

Vaste afspraken rondom Sprints en de 
verwachting dat iedereen deelneemt aan de 
Daily Standups.

Iedereen kan zijn eigen werkzaamheden op zijn 
eigen wijze blijven uitvoe-ren, dagelijkse sessies 
niet verplicht.

In de Product Backlog en Sprint Backlog zijn 
werkeenheden van vergelijkbare omvang 
opgenomen.

Taken en op te leveren producten verschillen bij 
Kanban vaak van omvang.
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Scrum Kanban

Hoe het team tot de oplossing komt is niet van 
tevoren helemaal uitgekristalliseerd.

Er is een gedefinieerd proces waarlangs de 
producten worden opgeleverd.

Voor de Sprints staan multidisciplinaire teams 
aan de lat.

De stappen in het proces bepalen wie er aan 
tafel zit.

Tabel V8.1: opvallende verschillen tussen Scrum en Kanban

Naast deze verschillen zijn er ook veel overeenkomsten. In de huidige praktijk is vaak een combinatie van 
Scrum en Kanban te zien, Scrumban. Daarbij heeft het team gekozen te werken volgens Scrum (dus met 
Sprints) maar het Kanban-systeem te gebruiken om bijvoorbeeld de doorstroom van User Stories te 
optimaliseren.

9. Methodieken: SAFe nader toegelicht

Doordat organisaties niet allemaal hetzelfde zijn, zullen SAFe-implementaties ook van elkaar verschillen. 
De onderstaande SAFe-principes vormen een aangrijpingspunt om in te schatten wat noodzakelijk is:

1. Besluiten worden genomen op grond van economische afwegingen, denk aan de kosten die 
gemoeid zijn met latere oplevering, de ontwikkelkosten, enzovoorts.

2. Een keuze voor de uiteindelijke oplossing kan zo lang mogelijk worden uitgesteld waardoor alle 
opties open blijven in het ontwikkeltraject. Gedurende het ontwikkeltraject kan dan het aantal 
opties verkleind worden.

3. Denk in systemen: het te realiseren product, de organisatie die het product maakt en de gebruikers 
zijn allemaal onderdeel van dat systeem.

4. Ontwikkel in kleine stappen, incrementeel, waarbij ieder increment bestaat uit korte iteraties en elke 
iteratie leidt tot verdere integratie van werkende onderdelen van een geheel.

5. Snel ontwikkelen vraagt snelle besluitvorming. Elke escalatie vraagt tijd, dus besluitvorming moet 
daar waar kan decentraal plaatsvinden.

6. Bevorder de intrinsieke motivatie van de ontwikkelaars door autonomie te bieden, en helderheid in 
de te bereiken doelstellingen en uiteindelijke resultaten.

SAFe heeft verschillende nieuwe rollen en events (rituelen). Het doel van deze nieuwe rollen en events is 
vooral het bereiken van een belangrijke mate van afstemming tussen de betrokkenen. SAFe is ook 
populair doordat het met herkenbare organisatorische lagen werkt. Per laag zijn bepaalde verantwoorde-
lijkheden verdeeld ten behoeve van afstemming, governance en de alignment.

SAFe werkt met niveaus die te vergelijken zijn met de traditionele niveaus (operationeel niveau, organi-
satieniveau en strategisch niveau) maar dan toch net iets anders. De SAFe-niveaus zijn:

• Team: het team is zelforganiserend en bestaat uit een Product Owner, Scrum Master en 
Development Team. Er wordt gewerkt met Scrum of Kanban aan een klein onderdeel van een 
groot product.

• Program: op dit niveau werken vijf tot twaalf Agile-SAFe-teams samen in de Agile Release Train 
(ART). Om het teamwerk goed af te stemmen, is er om de drie maanden een PI-Planning voor de 
teams. Hierin stemmen de Agile SAFe-teams hun toekomstige werk af en wordt de vervolgkoers 
uitgezet (dit laatste wordt gedaan door de Business Owners). De Business Owners zijn of 
vertegenwoordigen de klant en zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de doelen waar de 
Agile SAFe-teams de komende drie maanden aan gaan werken. Ook op dit Program-niveau heb je 
iemand die verantwoordelijk is voor het proces (Release Train Engineer), voor het product (Product 
Manager) en voor de techniek (System Architect). Eigenlijk is het programmaniveau al een kleine 
organisatie. Je zit dus op organisatieniveau.
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• Business Solution: indien nodig werken meerdere Agile Release Trains samen aan de ontwikkeling 
van een product. Dit kunnen honderden medewerkers zijn. Om die complexiteit te managen, is een 
extra laag nodig. Ook op dit niveau heb je iemand die verantwoordelijk is voor het proces (Solution 
Train Engineer), het product (Solution Management) en de techniek (Solution Architect). Er komt dus 
een hogere laag met Lean Agile Leiderschap (zoals dat zo mooi heet binnen SAFe) bij. Hiermee zit je 
nog steeds op organisatieniveau.

• Lean Porfolio Management: als de wens bestaat om als gehele organisatie in te kunnen spelen op 
veranderingen en kansen, worden op dit hoogste niveau Agile en Lean principes toegepast op de 
strategie. Epic Owners bepalen strategische thema’s in samenspraak met andere belangrijke 
stakeholders. Ook worden op dit niveau prioriteiten gesteld en Lean-Agile budgetten toegekend.

Deze niveaus hebben ook hun eigen events (kijk eventueel voor een korte toelichting op 
https://www.scaledagileframework.com):

• Programmaniveau:
 - Program Increment Planning > tweedaagse gebeurtenis waar alle betrokkenen van een ART bij 

betrokken zijn. Er is een standaard agenda.
 - Program Increments > bestaat uit ongeveer vijf Sprints, waarbij de eerste vier de uitvoerende 

sprints zijn en de vijfde de Innovatie- en PlanniningIteratie. Deze dient om wat als onafgerond 
kan worden gezien na de eerste vier alsnog af te ronden.

 - Scrum of Scrums (SoS)>dient om de onderlinge afhankelijkheden tussen de Scrum Masters te 
bespreken en om vervolgens te bepalen of er risico’s zijn die het halen van de doelstellingen in 
gevaar kunnen brengen.

 - PO Sync > Product Management Office gebruikt deze samenkomst om met de Product Owners 
vast te stellen of de programmadoelstellingen gehaald kunnen worden.

 - System Demo > tweewekelijkse sessie bedoeld om commentaar op te halen over de 
bruikbaarheid van de ontwikkelde oplossing.

 - Inspect and Adapt > laatste System Demo en een probleem-oplossingsworkshop.

• Business Solutions-niveau:
Hier moeten de ART’s op elkaar worden afgestemd om de gewenste Solution te realiseren. Events 
zijn dan:

 - Pre en Post-program Increment Events > hier wordt afgestemd welke Features door welke ART 
worden uitgevoerd (eventueel met ondersteuning van externen) tijdens de volgende Program 
Increment. Deze events vinden plaats voorafgaand (pre) en na afloop (post) van de PI-Planning 
events van de verschillende ART’s.

 - Solution Demo > tweewekelijks event om feedback op te halen met betrekking tot 
de bruikbaarheid. 

 - Inspect and Adapt-event > laatste Solution Demo en een probleemoplossingsworkshop.

• Lean Portfolio-niveau:
 - Strategy en ValueStream Budgetting (portfolioplanning) > periodiek moeten budgetten worden 

verdeeld zodat de ART’s en Agile Teams kunnen worden betaald.
 - Portfoliorapportage > periodiek verstrekt portfoliomanagement de portfoliorapportages. In 

deze rapportages zijn KPI’s opgenomen, een kwantitatieve analyse en een SWOT-analyse.

Overstappen op Agile SAFe kan fasegewijs en op basis van opgedane ervaringen kun je bijsturen. Het is 
dus niet nodig om als gehele organisatie direct over te stappen op SAFe (dat is ook een voorbeeld van 
Agile ontwikkelen!). SAFe kan op verschillende manieren worden toegepast.

Verschijningsvormen van SAFe:
Elke organisatie is anders. Anders dan bij Scrum worden organisaties juist gestimuleerd kritisch te 
kijken welke elementen ze kunnen gebruiken. Toch zijn er vier vormen om SAFe toe te passen. De eerste 
is vooral voor organisaties die starten met SAFe. De daaropvolgende configuraties zijn complexer. 
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Dat is SAFe voor gevorderden. De omvang van de applicatie ofwel de ontwikkel-uitdaging is bepalend. 
Als deze uitdaging groot is, zal er sprake zijn van scrum of scrums en release trains en volstaat niet een 
cyclus van vier weken met een team van zes tot negen personen. Grote organisaties kunnen ook veel 
kleine applicatieomgevingen hebben waar SAFe niet voor nodig is (te zwaar) en kleinere organisatie 
kunnen een omvangrijke applicatie hebben waar (drielaags) SAFe wel voor nodig is.

• SAFe Essential: de eenvoudigste manier om te starten. Er wordt Agile samengewerkt op teamniveau 
en op programmaniveau. Het gaat om vijf tot twaalf teams. Alle basiselementen zoals Lean-Agile 
leiderschap en Team Agility zitten hierin verwerkt. Bij implementatie van SAFe wordt vaak met deze 
configuratie begonnen.

• Safe Large Solution: bedoeld voor grote groepen medewerkers die samenwerken aan een grote en 
zeer complexe zakelijke oplossing (dienst of product) voor klanten. Meer Agile Release Trains 
(programma’s) draaien om het product te ontwikkelen. Er wordt samengewerkt op Team niveau, 
Program niveau en het overstijgende Solution niveau.

• Portfolio niveau: dit Portfolio SAFe wordt gebruikt voor organisaties waarin verschillende afdelingen 
of diensten de complexe producten of diensten ontwikkelen, maar waarbij nauwelijks of geen 
sprake is van afhankelijkheden. Elk product wordt ontwikkeld door een eigen Agile Release Train, 
waardoor management op Solution niveau niet nodig is. Ten opzichte van SAFe Essential komt er 
alleen een strategisch niveau bij.

• Full SAFe: bevat alle eerder beschreven niveaus van SAFe en is de uitgebreidste versie van SAFe. 
Deze verschijningsvorm is geschikt als organisaties verschillende grote, complexe producten 
ontwikkelen (denk aan de Belastingdienst, UWV, DUO, enzovoorts). Het gaat dan al snel om meer 
dan duizend medewerkers.

Tot nu toe lijkt het nog steeds op een traditionele organisatie met overzichtelijke, bekende niveaus. Wat 
maakt SAFe dan anders? Een belangrijk verschil is dat SAFe de organisaties conform het Lean-principe 
indeelt op basis van waardestromen. Daardoor worden traditionele afdelingen en diensten doorbroken. 
In de plaats van de afdelingen en diensten wordt er gewerkt in multidisciplinaire Agile Teams, die veel 
flexibeler zijn en daardoor sneller waarde leveren. Die Agile teams en de Lean Agile Leiders hebben ook 
nog eens regelmatig (face-to-face) contact, bijvoorbeeld tijdens de PI-Planning. Hierdoor is er veel meer 
ruimte voor overleg en bottom-up communicatie. Ook is er een nauwe klantbetrokkenheid op verschil-
lende niveaus. Een klant kan zelfs de actieve rol van Business Owner op zich nemen.

10. Methodieken: Prince2 Agile nader toegelicht

De Agilometer heeft zes aandachtsgebieden die de Projectmanager beoordeelt als ingeschat moet 
worden wat en hoe Agile bepaalde activiteiten kunnen. De score op deze aandachtsgebieden bepaalt hoe 
de besturingslaag ingevuld gaat worden. De zes aandachtsgebieden zijn:

1. Flexibiliteit ten aanzien van het op te leveren product > hoe belangrijk zijn alle eisen, moeten ze echt 
allemaal worden opgeleverd of kan het ook net wat minder?

2. Vrijheidsgraden bij communicatie > moeten er standaard geformaliseerde rapportages worden 
opgeleverd of kan de StuurGroep volstaan met toegang tot bijvoorbeeld Kanban-borden?

3. De mate waarin Agile is geaccepteerd binnen de organisatie > belangrijk is of ook het management 
de Agile-gedachte heeft geaccepteerd (zie ook de eerdere paragraaf ‘voorwaarden om Agile 
te werken’).

4. De mate waarin goed wordt samengewerkt > hierbij gaat het om de samenwerking tussen 
Projectmanager en StuurGroep, de samenwerking binnen het team, met de stakeholders, 
enzovoorts.

5. De mogelijkheid om increments (delen) op te leveren > kan er een versie met beperktere functionali-
teit worden opgeleverd die dan later wordt uitgebouwd?

6. Positief of negatief beïnvloedende omgevingsfactoren > is de Projectmanager extern, is er sprake 
van veel thuiswerken, etcetera.
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Bovenstaande vragen kunnen niet met alleen een ja of nee worden beantwoord. De analyse moet 
immers uitwijzen hoe Agile een project kan worden ingevuld. 

Bij sturen van een project zijn binnen Prince2 normaliter de rollen van opdrachtgever, senior gebruiker 
en senior leverancier van belang. Wanneer de zaken volgens plan gaan en er zich geen gekke zaken 
voordoen, kan echter ook hier de Product Owner het Agile proces sturen.

Bij beheersen van een fase / managen van productopleveringen ligt de focus op de op te leveren 
resultaten. Kenmerken van dit proces zijn transparantie, zelforganiserend vermogen, efficiënte en 
effectieve communicatie, flexibiliteit en samenwerking. De Projectmanager benut dit proces voor de 
afstemming met de ontwikkelteams. Deze ontwikkelteams kunnen op hun beurt gebruikmaken van 
Agile-manieren van werken, denk aan Scrum, Kanban, enzovoorts. 

In het proces managen van een faseovergang wordt beoordeeld hoeveel en welke increments zijn 
opgeleverd, wat de kwaliteit daarvan is, welke baten er zijn en of die baten al verzilverd kunnen worden. 
Hier wordt ook beoordeeld of de gekozen Agile-manier van werken effectief is geweest of dat er 
aanpassingen moeten plaatsvinden. 

In afsluiten van een project worden binnen Prince2 Agile de volgende activiteiten onderkend:

1. Beoordeling van resultaat versus plan.
2. Formele acceptatie door de gebruikers.
3. Evaluatie van de toepassing van Agile-manier van werken.
4. Afronden documentatie.
5. Formele overdracht aan klant (instemming van Product Owner).

Duidelijk is dat Prince2 Agile een afgeronder geheel vormt dan enkele andere manieren van werken 
binnen het Agile-domein. Dat komt met name door de traditionele aspecten,denk aan de afsluiting van 
het project, de documentatie, enzovoorts.

11. Methodieken: DevOps nader toegelicht

Uiteindelijk draait het er bij DevOps om onderstaande figuur sneller te doorlopen dan in de andere, wat 
meer traditionele, organisaties. Dat kan door tijdens iedere fase - waar mogelijk - gebruik te maken van 
gereedschappen om werk te automatiseren. Denk aan geautomatiseerd testen, geautomatiseerd 
versiebeheer, geautomatiseerd opleveren van documentatie, enzovoorts. 

Figuur V11.1. DevOps-activiteiten

Dev Ops
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Het startpunt voor de incrementele verbeteringen is het actuele proces; dat kan in kaart worden gebracht 
met Process Mining. Als het releaseproces efficiënt en effectief georganiseerd en verregaand geautomati-
seerd is, is er sprake van een Continuous Delivery Pipeline.

Dat sneller doorlopen van deze figuur kan ook alleen wanneer zoveel mogelijk wordt geautomatiseerd. 
Automatisering zorgt niet alleen voor tijdwinst, maar is ook betrouwbaarder en er ontstaat de moge-
lijkheid sneller feedback te krijgen. Aan de hand van die feedback kunnen de teamleden leren en het werk 
verder professionaliseren. Ten slotte verdwijnen door het verregaand automatiseren ook routinematige 
klussen, wat de motivatie van de teamleden ten goede komt.

Overigens wordt de kwaliteit van een product binnen DevOps niet alleen bepaald door feedback van 
de klant. Er worden namelijk ook verschillende metrics gemeten. Hiermee wordt de kwaliteit van het 
product voor de eindgebruiker sneller en diverser in beeld gebracht. Je meet bijvoorbeeldwat klanten 
echt doen (in plaats van wat ze zeggen te doen). De Technische Waarde en Business Waarde worden 
geautomatiseerd continu gemeten. Hierdoor krijgen de Product Owner en het team snelle en 
betrouwbare feedback over de meerwaarde van de kleine verbeteringen die kortcyclisch geïmplemen-
teerd worden.

Het team zal streven naar een continue flow van opleveringen, opleveringen waarbij nieuwe functies 
worden omgezet in klantwaarde. Dit kan worden ondersteund door op programmaniveau een 
Kanban-bord te vullen waar dit proces is afgebeeld (zie de eerder beschrijving van Kanban) en waar het 
Onderhanden Werk (Work In Progress) afgebeeld en beperkt wordt, waar het werk dat in de wacht staat 
wordt gemanaged, enzovoorts.

De fasen bij DevOps
Onderstaand volgen we de fasen zoals afgebeeld in de DevOps-figuur. Voor de overzichtelijkheid is een 
aantal fasen samengevoegd tot één activiteit:

1. Planfase: 
In de planfase doen DevOps-teams ideeën op en beschrijven ze de functies en mogelijkheden van de 
software die ze gaan bouwen. Ze houden de voortgang op verschillende niveaus bij, van taken voor 
één product tot taken die worden uitgevoerd op hele portfolio's van meerdere producten. Door 
Backlogs te maken, fouten op te sporen, softwareontwikkeling met Scrum uit te voeren, Kanban-
borden te gebruiken en de voortgang met die Kanban-borden en dashboards te visualiseren, kunnen 
DevOps-teams flexibiliteit en zichtbaarheid plannen.

2. Ontwikkelfase: 
Deze ontwikkelfase bestaat uit coderen, bouwen en testen en de integratie van code door de 
teamleden. DevOps-teams willen graag snel innoveren en opleveren zonder afbreuk te doen aan de 
kwaliteit, stabiliteit en productiviteit. Hiervoor gebruiken ze hulpprogramma's, automatiseren ze 
dagelijkse en handmatige stappen en voeren ze terugkerende activiteiten in kleine stapjes uit door 
middel van bijvoorbeeld geautomatiseerde testen.

3. Leveringsfase: 
Levering (release) is het proces waarbij applicaties op een verantwoorde, consistente en betrouw-
bare manier in productieomgevingen worden geïmplementeerd. In de leveringsfase ontwikkelen 
teams een releasebeheerproces met duidelijke, handmatige goedkeuringsfasen. Ook stellen ze 
geautomatiseerde ‘poorten’ in om software tussen de fasen door te verplaatsen totdat ze beschik-
baar worden gemaakt voor klanten. Door deze processen waar mogelijk te automatiseren, worden 
ze schaalbaar, herhaalbaar en gecontroleerd.

4. Beheerfase: 
De operationele fase bestaat uit het beheer en onderhoud en de bewaking van de software in 
productieomgevingen, plus het oplossen van eventuele problemen. Door over te stappen op de 
DevOps-manier van werken, zorgen teams voor systeembetrouwbaarheid en hoge beschikbaarheid 
en streven ze naar nul uitvaltijd, terwijl ze tegelijkertijd de beveiliging en het beheer versterken. 
DevOps-teams willen problemen identificeren voordat de klant hier iets van merkt en lossen 
problemen snel op wanneer die zich voordoen.
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Binnen DevOps zijn de afgelopen jaren twee ontwikkelingen zichtbaar. De eerste is de beweging naar 
BizDevOps. Deze variant van DevOps overbrugt de kloof tussen business en DevOps door de Business 
nadrukkelijk te betrekken in de ontwikkeling van nieuwe software. Meer samenwerking tijdens de 
ontwikkelcyclus leidt tot een snel en efficiënt resultaat, met bovendien veel meer toegevoegde waarde 
voor de business. 

Succesvolle BizDevOps-teams bestaan vaak uit drie rollen:

• Vertegenwoordigers van de business > leveren input vanuit de eindgebruikers en kunnen belangrijke 
input leveren voor gewenste functies van de applicatie/IV-component.

• Ontwikkelaars > bouwen de applicatie/IV-component, met nadruk op het technische werk dat nodig 
is om de vereiste integraties, modellen, beveiliging en performance te realiseren.

• Business analisten >praten met de business en werken samen met ontwikkelaars om de volledige 
levenscyclus van applicatie-oplevering uit te voeren. De analisten zijn onder meer verantwoordelijk 
voor het correct interpreteren van de eisen en wensen, voor de feedback van en naar de organisatie 
en voor het verifiëren van de gebruikerservaringen (die worden opgeleverd volgens eisen en 
wensen). Ze fungeren dus als vertaler tussen de business en de ontwikkelaars.

Een tweede ontwikkeling is de toepassing van een andere DevOps-variant, namelijk LegOps. Dit is een 
aanpak die moet zorgen voor grote verbetering van de I-uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving en 
beleidsinitiatieven, waarbij beleid en uitvoering blijvend samenwerken en zich integraal verantwoordelijk 
voelen voor een beleidsterrein. In de basis is LegOps een Agile-aanpak om tot een I-uitvoerbaar beleid te 
komen. LegOps, de samenvoeging van Legislatie en Operatie, heeft zijn oorsprong in Agile DevOps.
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Meelezers

Deze handreiking beoogt een handreiking ‘voor en door CIO’s’ te zijn; om deze reden zijn onderstaande 
mensen bereid geweest conceptteksten voor de hoofdstukken ‘mee te lezen’ en van commentaar 
te voorzien. Dit betekent niet dat zij zich daarmee aan de inhoud van (delen van) deze handreiking 
hebben gecommitteerd. 

Naam  Organisatie Functie

Aalst, Mark van DICTU Senior Management Consultant

Geveke, Bertjan DUO CIO

Hak, Jeroen I-Interim Rijk Project-/programmamanager

Jonker, Maarten Belastingdienst CIO

Kleczewski, Christi-aan AgileScrumGroup Consultant

Timmer, Frans EZK/LNV CIO-office

Veen, Jan Willem van ArchiXL Principal Consultant

Veerman, Niels Adviescollege ICT-toetsing Toetsspecialist

Wessel, Robert van ICTU Adviseur Architectuur

Geraadpleegde documenten en andere bronnen

Vernieuw Evolutionair, Adviescollege ICT-toetsing, 
https://www.adviescollegeicttoetsing.nl/publicaties/vernieuw-evolutionair 

Meten is weten, Adviescollege ICT-toetsing, 
https://www.adviescollegeicttoetsing.nl/publicaties/meten-is-weten 

Overzicht Adviescollege ICT-toetsing-adviezen en opvolging aanbevelingen (2015-2018), Kamerbrief en 
bijlage, 02-10-2019

Rapport Evaluatie Bureau ICT-Toetsing, AEF, 22-11-2018

Adviescollege ICT-toetsing-beleidsvoorlichting, Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, TwynstraGudde, oktober 2019

Wijziging instellingsbesluit Bureau ICT-toetsing, Kamerstuk, 03-09-2019 

Instellingsbesluit Bureau ICT-Toetsing, Kamerbrief, 10-07-2015 

Wijziging Adviescollege ICT-toetsing, Kamerbrief, 26-06-2018 

Ervaringen met Adviescollege ICT-toetsing-toetsen, Rapport Berenschot, Ver-donck Klooster & 
Associaties, 2017 

Adviescollege ICT-toetsing-evaluatie, Rapport Noordbeek, 9-11-2016



78 | Handreiking Verantwoord Vernieuwen

Uitkomsten ICT-portfolioproces Belastingdienst, Kamerbrief en bijlagen, 28 mei 2019 

Jaarraportage 2018 Bureau ICT-toetsing

Handboek Portfoliomanagement Rijk ICT-projecten, 2018 

De betekenis van ASL en ITIL AM voor applicatiebeheer, Machteld Meijer en Hans Boer. (z.d.) 
https://docplayer.nl/2673707-De-betekenis-van-asl-en-itil-am-voor-applicatiebeheer.html 

Besluit van 8 oktober 2018 tot wijziging van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering 
rijksdienst 2011, Staasblad 2018

Kamerbrief en rapport Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de over-heid, 15-10-2014 

Grip op informatievoorziening IT-governance bij ministeries, Algemene Rekenkamer, Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, vergaderjaar 2005-2006, 30 maart 2016 

Lessen uit ICT-projecten bij de overheid, Algemene Rekenkamer, deel A, 29-11-2007 

Rapport Aanpak van ICT door het Rijk 2012, Algemene Rekenkamer, 2013 

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(VII), Algemene Rekenkamer, 15-5-2019 

Staat van de rijksverantwoording 2019, Algemene Rekenkamer, 20-5-2020

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019, ministerie van Justitie en Veiligheid (VI), Algemene 
Rekenkamer, 20-5-2020

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(VII), Algemene Rekenkamer, 20-5-2020

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), 
Algemene Rekenkamer, 20-5-2020

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019, ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX), 
Algemene Rekenkamer, 20-5-2020

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019, ministerie van Defensie (X), Algemene Rekenkamer, 
20-5-2020

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), Algemene 
Rekenkamer, 20-5-2020

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019, ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), 
Algemene Rekenkamer, 20-5-2020

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV), 
Algemene Rekenkamer, 20-5-2020

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), 
Algemene Rekenkamer, 20-5-2020



79 | Handreiking Verantwoord Vernieuwen

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI), 
Algemene Rekenkamer, 20-5-2020

Twynstra Gudde Kennisbank, ‘ICT-architectuur’, https://www.twynstraguddekennisbank.nl/node/1403

Wikipedia, pagina ‘Product Lifecycle Management’ https://en.wikipedia.org/wiki/Product_lifecycle

‘Beheerst Vernieuwen’, Chris Verhoef, iBestuur, 31 oktober 2018

Management Platform, 17 april 2014, ‘verandermanagement in 9 stappen’, 
http://managementplatform.nl/verandermanagement-in-9-stappen/17/04/2014 

‘Handvatten voor het onderzoeken van agile softwareontwikkelingsprocessen’ van José Luis Sanchez 
Mejia, 17 april 2019, pag 2

Scaling Agile in organisaties, 2e geheel herziene druk, Henny Portman,2020 

Resultaten verantwoordingsonderzoeken AR 2019

Een vergelijking van een aantal departementen op dit vlak van inzicht aan de hand van de 
AR-rapportages ‘resultaten verantwoordingsonderzoek 2019’ levert het in onderstaande tabel 
opgenomen beeld op:

Departement AR-bevinding t.a.v. inzicht in 
applicatielandschap bij CIO gekoppeld aan 
LifeCycle Management

AR-kwalificatie t.a.v. 
inzicht gekoppeld aan 
LCM

V – Ministerie van BUZA • Inzicht in IV-landschap is aanwezig, maar 
niet volledig, planvorming en proces 
verdienen aandacht.

• Er is een architectuur voor het hele 
landschap, er zijn deelarchitecturen voor 
de onderdelen.

• Er is inzicht in de financiële aspecten van 
het landschap middels ontwikkel- en 
exploitatiebegrotingen.

• Eerste stappen zijn gezet in de inrichting 
van LifeCycle Management en 
bouwstenen zijn aanwezig.

-

VI – Ministerie van J & V • Risicovolle applicaties in beeld gebracht 
met een portfolio.

• Op centraal niveau geen inzicht in de 
levenscyclus en financiële aspecten van 
diverse andere applicaties.

Aandachtspunt

VII – Ministerie van BZK • Risicovolle applicaties in beeld gebracht 
met een risicokaart.

• Op centraal niveau geen inzicht in de 
levenscyclus en financiële aspecten van 
applicaties.

Aandachtspunt
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Departement AR-bevinding t.a.v. inzicht in 
applicatielandschap bij CIO gekoppeld aan 
LifeCycle Management

AR-kwalificatie t.a.v. 
inzicht gekoppeld aan 
LCM

VIII – Ministerie van 
OCW

• Inzicht in applicaties is er 
(applicatieregister), goede basis om te 
kunnen sturen op o.a. tijdig[e] 
onderhoud/vervangingen.

• Aan levensduur verbonden risico’s voor 
beleid zijn niet in register opgenomen 
(staan wel in vervangings- en 
investeringsagenda).

• Verworven inzicht moet nu worden 
toegepast op de volgende stappen van 
het LCM-proces.

-

iX – Ministerie van FIN • Niet op 1 centrale plek inzicht in het 
applicatielandschap van het hele 
ministerie en dus ook geen integraal plan 
voor beheer en onderhoud.

• Belastingdienst beschikt wel over inzicht 
van eigen applicaties door middel van 
een registratie.

Aandachtspunt

X – Ministerie van DEF • Inzicht in applicatielandschap, in de 
status van applicaties en de daaraan 
verbonden risico’s en financiële aspecten.

• Plannen om het LifeCycle 
Managementproces te verbeteren.

Voldoende

XII – Ministerie van 
I en W

• Onvoldoende centraal inzicht in het 
applicatielandschap en de daar aan 
verbonden financiële aspecten en risico’s.

• Onvoldoende centraal inzicht in de 
levenscyclus van alle applicaties en in 
welke levensfase zij zich bevinden.

• Wel initiatieven ter verbetering (o.a. 
uitbreiding CIO-office).

Onvolkomenheid

XIII – Ministerie van EZK • •Inzicht in welke applicaties gebruikt 
worden door middel van centraal register 
en landschapskaart (incl. RVO).

• •Op centraal niveau nog onvoldoende 
inzicht in de levenscy-clus van applicaties, 
er lopen wel initiatieven op dit gebied (1 
beleids-domein volledig doorlopen).

• •Register uit te breiden met levenscyclus, 
fin aspecten en risico’s.

Voldoende
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Departement AR-bevinding t.a.v. inzicht in 
applicatielandschap bij CIO gekoppeld aan 
LifeCycle Management

AR-kwalificatie t.a.v. 
inzicht gekoppeld aan 
LCM

XIV – Ministerie van LNV • Inzicht in welke applicaties gebruikt 
worden door middel van centraal register 
en landschapskaart (incl. NVWA).

• Op centraal niveau nog onvoldoende 
inzicht in de levenscyclus van applicaties, 
er lopen wel initiatieven op dit gebied (1 
beleidsdomein volledig doorlopen).

• Register uit te breiden met levenscyclus 
en financiële aspecten.

Voldoende

XV – Ministerie van SZW • Inzicht in welke applicaties gebruikt 
worden door middel van een centraal 
register.

• Onvoldoende inzicht in financiële 
gegevens van applicaties (zijn wel 
aanwezig in andere registraties maar niet 
direct gekoppeld aan centrale registratie.

• Geen actueel beeld van belang van 
applicaties voor processen en van 
technische kwaliteit.

• UWV heeft compleet inzicht en een plan.

-

XVI – Ministerie van 
VWS

• Inzicht in slechts een deel van de 
(risicovolle) applicaties (met name de 
nieuwe applicaties, vernieuwingen van 
bestaande applicaties en migraties).

• Er is geen centraal applicatieregister.
• Er is onvoldoende inzicht in de kosten van 

de applicaties en het onderhoud ervan.

Onvolkomenheid

Tabel B1: departementen en hun inzicht in de departementale applicatielandschappen
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Samenvatting normenkader LCM van Algemene Rekenkamer

Stap Normen

PLAN 1. Er is inzicht in het bestaande ICT-landschap, inclusief de daaraan 
verbonden risico’s. 

2. Er is inzicht in de status van de applicaties (inclusief levensfase) en de 
daaraan verbonden risico’s. 

3. Het departement heeft inzicht in de financiële aspecten van de 
applicaties, en van het ICT-landschap als geheel. 

4. Het departement heeft een (Informatie)plan dat de strategie en de 
doelstellingen ten aanzien van de inzet van ICT beschrijft; dit plan 
sluit aan bij de visie, strategie en beleidsdoelstellingen van het 
departement. 

5. Er is een integraal plan voor het in stand houden van de applicaties 
die de primaire processen van het departement ondersteunen. 

6. Er zijn specifieke plannen voor risicovolle applicaties. 

DO De verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk uitvoeren van de plannen 
(werken volgens plan, borgen van de benodigde financiële middelen, 
realiseren van verbeteringen in de applicaties) liggen bij de lijn-/uitvoe-
ringsorganisatie. Dit onderzoek is afgebakend tot de verantwoordelijkheid 
en taken van de departementale CIO. Normen voor het daadwerkelijk 
uitvoeren (proces ‘DO’) zijn dan ook buiten scope. De verantwoorde-
lijkheid van de departementale CIO betreft wel het monitoren van de 
voortgang en het bijsturen van het proces ‘CHECK’ en ‘ACT'. 

CHECK 7. De resultaten (uit stap ‘DO’) worden gemeten en de departementale 
CIO heeft inzicht in de voortgang.

8. Uitgevoerde plannen in stap ‘DO’ resulteren in verbeteringen bij ICT 
en/of business.

ACT 9. Er wordt een proces van evaluatie en controle doorlopen. 
10.  Het LifeCycle Managementproces wordt bijgesteld als daarvoor 

aanleiding is.

Tabel B2: Tabel met samenvatting AR-normenkader LifeCycle Management
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Begrippenlijst

Onderstaande begrippen zijn niet altijd breed geaccepteerde definities, het zijn vaak beschrijvingen 
waarmee de lezer de betreffende term in de context kan begrijpen.

Adviescollege ICT-toetsing: toetst op de risico’s en slaagkans van projecten die door de rijksoverheid en 
zelfstandig bestuursorganen (zbo’s) worden opgezet en waarbij ICT een belangrijke rol heeft. Het college 
geeft vervolgens een openbaar advies. Toetsen van het college worden uitgevoerd in opdracht van een 
minister of staatssecretaris, de Tweede Kamer of uit eigen beweging. Dit Adviescollege heette vroeger 
Bureau ICT-Toetsing (BIT). (https://www.adviescollegeicttoetsing.nl/) 

Agile ontwikkeling: een methode voor software ontwikkeling die aanpassingsvermogen, korte paden 
tussen ideeën en uitvoering en vereenvoudigde vormen van samenwerking benadrukt. Voorbeelden zijn 
o.a. Lean Development en Scrum.

Agile Release Train: een agile team bestaande uit meerdere Scrum Teams die gezamenlijk verantwoor-
delijk zijn voor het ontwikkelen van werkende software binnen een waardeketen. Elk team binnen de 
Agile Release Train beschikt over een afzonderlijke Product Backlog, Product Owner en Scrum Master en 
werkt overeenkomstig de principes van Scrum.

Agilometer: de Agilometer bestaat uit een zestal aandachtsgebieden die bij de inschatting van de 
toepassing van Agile binnen het project moeten worden beoordeeld. De zes beoordelingspunten zijn: 1: 
Agile acceptatie, 2: positief versterkende omgevingsfactoren, 3: de mogelijkheid om iteratief te 
ontwikkelen en incrementeel op te leveren, 4: vrijheid in communicatie, 5: mate van samenwerking en 6: 
flexibiliteit binnen het op te leveren product. De projectmanager voert deze analyse uit en bekijkt per 
aandachtsgebied in hoeverre een verbetering mogelijk en noodzakelijk is en geeft inzicht hoe Agile het 
project kan worden opgezet.

Applicatie: een applicatie (letterlijk: ‘toepassing’; vaak ook afgekort als app) is een computerprogramma 
dat bedoeld is voor eindgebruikers. Dit in tegenstelling tot een servertaak of andere taken die door een 
besturingssysteem op de achtergrond worden uitgevoerd. Een applicatie draait ‘op’ (of ‘onder’) een 
bepaald besturingssysteem.

ApplicatiePortfolioManagement (APM): APM is een raamwerk om software applicaties en services te 
managen > Er wordt een inventaris van applicaties bijgehouden waarbij een waarde aan de applicaties 
wordt toegekend op basis van factoren als de levensfase waarin de applicatie zich bevindt (lifecycle), hoe 
vaak de applicatie gebruikt wordt (metering), de kosten die zijn gemoeid om de applicatie in de lucht te 
houden (maintenance) en de relaties die de applicatie heeft met andere applicaties (dependencies). Op 
basis van deze waarden kan een gerichte keuze worden gemaakt of de applicatie in stand moet worden 
gehouden, of moet worden uitgefaseerd of moet worden vervangen (ValueBlue). 

Applicatieregister: register van applicaties en formaten die gebruikt worden bij het digitaal werken.

Architectuur: een beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op 
de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen (https://www.noraonline.nl/wiki/Architectuur).

BizDevOps: BizDevOps is een variant van DevOps en overbrugt de kloof tussen business en DevOps. 
Meer samenwerking tijdens de ontwikkelcyclus leidt tot een snel en efficiënt resultaat, met bovendien 
veel meer toegevoegde waarde voor de business. 

Burndown Chart: een grafiek die laat zien hoeveel werk er nog gedaan moet worden in de Sprint om 
het Sprintdoel te halen.

https://www.adviescollegeicttoetsing.nl/
https://www.noraonline.nl/wiki/Architectuur
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Business Waarde (BW): waarde van een applicatie voor de organisatie uitgedrukt in een aantal 
aspecten die die waarde bepalen, bijvoorbeeld de bijdrage die de applicatie levert aan de besturing van 
de organisatie.

Business / IT-alignment: effectief inzetten en gebruiken van informatietechnologie/informatievoor-
ziening (IT/IV) om zo de gewenste situatie van een organisatie te bereiken. Het kan ingezet worden om 
doelstellingen te behalen, zoals betere financiële prestaties of het verbeteren van de marktpositie. 

Daily Standup: korte, dagelijkse vergaderingen (± 15 minuten) met de Scrum Master en het Scrumteam. 
Het doel is elkaar op de hoogte houden van de voortgang van de Sprint en het opheffen van 
belemmeringen.

Demo: een informele bijeenkomst aan het einde van een Sprint waarin het team de resultaten van de 
afgelopen Sprint presenteert aan alle Stakeholders en geïnteresseerden van het project.

DevOps: een samentrekking van ‘development’ en ‘operations’ is een gebruik en een praktijk binnen 
softwareontwikkeling die tot doel heeft softwareontwikkeling (Dev) en softwareoperaties (Ops) samen te 
brengen. Het hoofdkenmerk van de DevOps-beweging is het benadrukken van automatisering en 
monitoring in alle onderdelen bij het bouwen van software, van integratie, testen, release tot 
deployment en infrastructuurmanagement. DevOps probeert te komen tot kortere ontwikkelcycli, een 
verhoogde frequentie van oplevering en een meer betrouwbare oplevering, in nauwe overeenstemming 
met de businessdoelstellingen. (Wikipedia)

Doelarchitectuur: beschrijft een toekomstig gewenste situatie (SOLL). Een doelarchitectuur wordt met 
name opgesteld om bestuurders binnen de rijksdienst (CIO’s en CIO-Beraad) zicht te bieden op de 
situatie zoals die over een paar jaar ontstaat. Een doelarchitectuur onderscheidt zich van de huidige 
architectuur (IST), ook wel ‘as-is’- architectuur genoemd en de oplossingsarchitectuur, ook wel ‘solu-
tion’-architectuur genoemd. De ‘as-is’-architectuur is een representatie van de architectuur die al is 
gerealiseerd en dus de huidige situatie weergeeft, in een ‘solution’-architectuur is de voorgestelde 
oplossing uitgewerkt. (EARonline.nl)

Epic: erg grote User Stories worden epic genoemd. De exacte omvang van een epic is niet gedefinieerd en 
niet van belang. Het geeft alleen aan dat de user story groot is, dat er nog geen details over bekend zijn 
en dat hij voorlopig niet gebouwd wordt

FunctiePuntAnalyse: functiepuntanalyse is een methode om de functionele omvang van een informatie-
systeem te meten. Functiepuntanalyse meet deze functionele omvang door te kijken naar voor 
gebruikers relevante functies en (logische) gegevensverzamelingen. De meeteenheid is de ‘functiepunt’ 
(FP). De omvang van een systeem wordt dus uitgedrukt in een aantal functiepunten

FunctiePunten (FP): functiepunten zijn een objectieve maat voor de omvang van een systeem. Daardoor 
kan de meeteenheid op diverse manieren worden benut.

Increments: een Increment is de uitkomst, de opgeleverde waarde na een tijdje werken. We noemen dit 
tijdje een Sprint of Iteratie, waarbij er een plan do check act cyclus doorlopen wordt. In Scrum duurt dit 
een maand of korter, in SAFe is de voorkeur vijf keer tweewekelijkse iteraties waarbij de laatste iteratie de 
Innovatie en Planning Sprint heet. In een waterval omgeving worden werkende product onderdelen na 
maanden of soms jaren opgeleverd. In Agile is het de kunst om zo snel mogelijk bewijs te leveren van het 
werk. Dat een iteratie kort duurt in Scrum of SAFe is de oplossing voor een probleem wat in de waterval 
omgeving bestaat. Het is dus een richtlijn om naar te streven. (Gladwell Academy)
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ISO/IEC 25010:2011: de ISO/IEC 25010:2011 vervangt sinds 2011 de ISO 9126 en beschrijft de onderstaande 
kwaliteitskenmerken van software. Het model voor productkwaliteit onderscheidt acht hoofdcategorieën 
die elk zijn onderverdeeld in kwaliteitseigenschappen, 31 in totaal. Naast het model voor productkwaliteit 
beschrijft de norm ook een model voor kwaliteit tijdens gebruik. Dit model onderscheidt vijf hoofdcate-
gorieën die zijn onderverdeeld in 11 kwaliteitseigenschappen. (Wikipedia)

IV-landschap: verzameling van applicaties en onderliggende infrastructuur en netwerkcomponenten ter 
ondersteuning van het proceslandschap.

Kanban: een Agile-manier van werken (procesframework) om kenniswerk-diensten (processen) te 
definiëren, managen, en verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan een dienst als klachtafhandeling, software-
development, of contentproductie voor een website. De kracht van Kanban zit ‘m vooral in het 
onzichtbare (kenniswerk) zichtbaar maken, en in de kunst om niet alles tegelijk op te pakken. 
(Agile Scrum Group).

Kanban-bord: een van de tools die kan worden gebruikt om Kanban te implementeren om werk op 
persoonlijk of organisatorisch niveau te beheren. (Wikipedia)

Legacy(-problematiek): een versie van software die gebaseerd is op inmiddels achterhaalde technologie, 
maar die voor de gebruiker nog steeds voldoet en daarom minimaal wordt onderhouden met kleine 
updates, waaronder beveiligingsupdates en bugfixes. Onderhoudsversies ontvangen geen nieuwe 
functies. Legacyversies zijn uitermate stabiel en bevatten over het algemeen weinig fouten. Dit komt 
doordat deze versies lang onderhouden worden en dus reeds uitgebreid getest zijn. Er kunnen meerdere 
legacytakken onderhouden worden, waardoor gebruikers van oudere versies beveiligingsupdates kunnen 
uitvoeren waarbij de werking van de software niet verandert. Vaak worden er legacyversies gebruikt in 
productieomgevingen om het steeds herschrijven van andere gerelateerde programma’s te voorkomen.

LifeCycle Management (LCM): een continu en cyclisch proces van inzicht verwerven, dat inzicht vertalen 
naar plannen (voor onderhoud, beheer, vernieuwing enz.), die plannen uitvoeren en tot slot het meten 
van het effect en eventueel bijsturen. 

Prince2: een acroniem van Projects in Controlled Environments, version 2, is een methode voor project-
management. Deze methode is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een 
project. PRINCE2 is ontwikkeld door de Britse semioverheidsorganisatie Office of Government Commerce 
(OGC). (Wikipedia)

Prince2 Agile: Prince2 Agile is een combinatie van de populaire methode Prince2 met een Agile aanpak. 
Prince2 biedt concrete en beproefde handvatten om onder meer een complexe omgeving en een langere 
termijnplanning te managen. (Forsa-advies)

Product Backlog: een visuele werkvoorraad van een project ofwel de huidige ‘to-do list’ die de 
projectdoelstellingen (User Stories) en prioriteiten daarvan bevat. Beheerd door de Product Owner. 
(Agile Scrum Group)

Product Owner: de persoon die verantwoordelijk is voor de Product Backlog en ervoor zorgt dat het 
team bezig is met de voor de business op dat moment belangrijkste functionaliteit.

ProductVisie (PV): geeft aan (i) welke positieve verandering het project in de organisatie gaat maken, (ii) 
wie daarvan gaan profiteren, en (iii) wat jouw organisatie eraan heeft. Een productvisie gebruik je om in 
een vroeg stadium alle neuzen dezelfde kant op te krijgen met betrekking tot een product of project. 
(Agile Scrum Group)
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Projectleider / Projectmanager: de persoon die verantwoordelijk is voor het zekerstellen dat het project 
de gewenste producten oplevert, binnen tijd, binnen budget en volgens de afgesproken kwaliteit. Hij 
faciliteert de Product Owner en het Scrum Team.

Release Backlog: hetzelfde als een Product Backlog, maar beperkt tot een release van het product.

Release Train Engineer: een rol in het Scaled Agile Framework (SAFe), een Agile framework voor het 
opschalen van Agile werken in organisaties. De RTE heeft in dit framework een rol die lijkt op die van een 
Scrum Master in het proces van Scrum, maar dan op grotere schaal. Een dienend leider en verantwoor-
delijk voor de kwaliteit van het proces van waarde creatie uitgevoerd door Agile teams in een Agile 
release train (ART). 

Repository: de letterlijke vertaling van het woord repository is bewaar- of opslagplaats. De centrale 
architectuur repository bijvoorbeeld is de plek waar alle organisatiebrede architectuurinformatie centraal 
wordt opgeslagen. De repository bevat alle concepten, relaties, documentatie en links die relevant zijn 
voor de architecten. Daarnaast bevat de repository ook uitgewerkte views, tabellen en lijsten en zijn er 
analyses en toekomstige (SOLL) architecturen in opgeslagen. 

Retrospectieve: vergadering die plaatsvindt na elke Sprint. De Scrum Master, Product Owner en het 
Scrum Team geven aan wat goed ging en wat er verbeterd moet worden in de volgende Sprint.

Roadmap: document waarin de plannen met betrekking tot IV-landschapselementen zoals applicaties 
worden uitgewerkt. Zo maakt een Roadmap zichtbaar of applicaties bijvoorbeeld in onderhoud blijven of 
op een nader beschreven termijn uitgefaseerd gaan worden.

SAFe: een afkorting van Scaled Agile Framework, is een raamwerk (framework): een verzameling van 
uiteenlopende methoden, principes en benaderingen voor de problemen die verstijfde organisaties 
ervaren in hun proces om meer wendbaar (Agile) te worden. De omschrijving die Scaled Agile zelf 
hanteert is ‘a knowledge base of proven, integrated principles, practices, and competencies for achieving 
business agility using Lean, Agile, and DevOps‘.

Scrum: Scrum is een procesframework om op een flexibele manier (software)producten te maken. Er 
wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, 
werkende (software) producten opleveren. Samenwerking is heel belangrijk en men moet snel kunnen 
inspelen op veranderende omstandigheden. Scrum wordt daarom vaak gebruikt bij producten waarvan 
de klant c.q. gebruiker nog niet goed weet wat hij wil en waarbij men al doende leert om de eisen en 
wensen beter te beschrijven en in bruikbare producten om te zetten. Vaak weet men pas wat men wil als 
men het eerste product, het prototype, ziet en dan worden alsnog de eisen aangepast. Scrum heeft de 
flexibiliteit om met laat wijzigende eisen en wensen om te gaan. Scrum valt onder de 
Agile-softwareontwikkeling.

Scrum Master: de ‘teamleider’ van het Scrum Team, leeft Scrumregels na en faciliteert, is verantwoor-
delijk voor het op correcte wijze uitvoeren van de Scrum aanpak. Dit wordt gedaan door ervoor te zorgen 
dat het hele team de Scrum theorie, werkwijzen en regels naleeft. De Scrum Master verleent service aan 
de Product Owner, het Scrum team en de organisatie. Dit zijn de belangrijkste Scrum Master taken:

• Zorgen dat elke stap van een Scrum project doorlopen wordt.
• Eventuele belemmeringen tijdens het project oplossen of uit de weg gaan.
• Zorgen dat iedereen begrijpt wat er gedaan moet worden en waarom.

(Scrum Guide.nl)

Scrum Team: iedereen die nodig is om de Sprint Backlog te kunnen ontwerpen, ontwikkelen en testen. 
Een Scrum Team is zelforganiserend, een formele teammanager ontbreekt hierin.
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Services: bouwblokken in IV-toepassingen die een specifieke functionaliteit uitvoeren, 
bijvoorbeeld: aanmelden.

Softwareontwikkeling: softwareontwikkeling is een deelgebied van de informatica dat zich bezighoudt 
met alle aspecten van het bouwen van complexe maar betrouwbare software tot informatiesystemen. 
Het is een vakgebied dat zich bezighoudt met methodes om een vraag of probleem in de werkelijkheid 
om te zetten naar een computerprogramma. (Wikipedia)

Solution Architect: werkt een technische solution (vaak een softwareoplossing) zodanig uit dat deze 
succesvol bij een organisatie geïmplementeerd kan worden. De solution architect is in die zin verant-
woordelijk voor de architectuur van de te leveren solution: dit kan een ICT- of business solution zijn, 
maar ook beide tegelijk.

Sprint: een iteratie van 3 á 4 weken waarin het Scrum Team zich concentreert op het realiseren van de 
doelstellingen gedefinieerd in de huidige Sprint Backlog.

Sprint Backlog: een to-do lijst voor een Sprint. Bestaat uit de User Stories die door de Product Owner zijn 
gedefinieerd als het hebben van de hoogste prioriteit. De Sprint Backlog wordt definitief gemaakt tijdens 
de Sprintplanning meeting door de Product Owner en het team.

Story Points: vertegenwoordigen een waarde die alleen relevant is voor het scrumteam, dat met punten 
kan inschatten hoe groot een item in de Product Backlog is. Het geeft het team de mogelijkheid om te 
bepalen welke items zij op kunnen pakken in een sprint. De Product Owner kan aan de Story Points zien 
welke items relatief duur zijn om door het team te laten maken. De punten geven dus een beeld van de 
omvang en de moeite die het kost om de items in de backlog door het team te laten maken. Dankzij story 
points kan een scrumteam voor zichzelf een eenheid creëren om User Stories in te schatten. De punten 
representeren een relatieve waarde, en kunnen voor elk team anders zijn.

System Architect: de systeemarchitect is een informatie- en communicatietechnologieprofessional. 
Systeemarchitecten definiëren de architectuur van een geautomatiseerd systeem om aan bepaalde 
vereisten te voldoen. (Wikipedia)

Technische Waarde (TW): technische conditie, uitgedrukt in kenmerken met betrekking tot architectuur, 
aanpasbaarheid, stabiliteit, enz.). (Raamstijn)

Timebox: vooraf opgelegde beperking van de hoeveelheid tijd die men aan een bepaalde activiteit wil en 
mag besteden. Dit om te voorkomen dat iets uitloopt. (Wikipedia)

TIME-model (Gartner): een model voor het classificeren van applicaties (application assessment), 
waarbij elke applicatie wordt beoordeeld op basis van de technische waarde (architectuur, aanpas-
baarheid, stabiliteit, enz.) en de business waarde. TIME is hierbij een acroniem voor: 1.Tolerate, 2.Invest, 
3.Migrate, 4.Eliminate. (Raamstijn)

User Story: een korte, eenvoudige beschrijving van een behoefte van de eindgebruiker. Een kort 
verhaaltje, geschreven vanuit het oogpunt van die eindgebruiker. Een User Story is geen functionele 
beschrijving, maar maakt duidelijk wat een eindgebruiker wil, of nodig heeft en ook waarom dat nodig is. 
De structuur van de User Story Wie? Wat? en Waarom?

• Als: (klant)
• Wil ik: (beschrijving van datgene dat ontwikkeld moet worden)
• Zodat ik: (beschrijving van de reden waarom dat ontwikkeld moet worden) (Agile Scrum Group)
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Verantwoord vernieuwen: vernieuwing langs een weg waarbij 3 vragen worden beantwoord: na de 
vraag WAT er vernieuwd of ontwikkeld moet worden, volgt de vraag HOE te vernieuwen en tot slot is de 
vraag HOE te implementeren. Met deze drie vragen is het domein van Verantwoord Vernieuwen 
gedefinieerd. (Inleiding)

Watervalmethodiek: een methode voor softwareontwikkeling (een proces voor de verwezenlijking van 
software), waarin de ontwikkeling regelmatig vloeiend naar beneden loopt (als een waterval). De 
ontwikkeling loopt door een aantal fasen, namelijk: definitiestudie/ analyse, basisontwerp, technisch 
ontwerp/detailontwerp, bouw, testen, integratie en beheer en onderhoud. Met deze methode hoopten 
de informaticabedrijven meer duidelijkheid te krijgen in hun software-projecten. Het watervalmodel is 
afgeleid van de traditionele manier van werken in grote projecten in de constructiebouw. De bedoeling 
van deze manier van werken is dat het project in verschillende fasen wordt opgedeeld. 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.

Work In Progress (WIP): binnen Kanban gebruikte term, de hoeveelheid werk waar je op een bepaald 
moment mee bezig bent. Managers vragen medewerkers zo snel mogelijk, als er een nieuwe taak de kop 
opsteekt, om dit op te pakken. Dit is een push model, waar werk aan de voorkant naar binnen wordt 
geduwd. Het gevolg hiervan is dat processen overvol raken. Je bent met zoveel dingen tegelijk bezig dat 
alles in doorlooptijd langer gaat duren. Je hebt het gevoel de regie over je eigen werk kwijt te raken en 
hebt het extreem druk terwijl concreet resultaat achterblijft. De Kanban Methode gaat uit van een Pull 
model. Pull betekent dat je pas nieuw werk het proces in ‘trekt’ als er capaciteit vrijkomt. Je stelt een 
limiet op de Work in Progress, een WIP-limiet.



Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie CIO Rijk
Postbus 20011 | 2500 EA Den Haag

Auteur
Peter Bosscher

Met dank aan Rèdjinald Lichtenberg

Redactie
Marieke Serruys

April 2021


	_GoBack
	Samenvatting
	Inleiding en leeswijzer
	Handreiking deel 1: WAT te vernieuwen/ontwikkelen
	Inleiding
	LifeCycle Management: cyclisch proces met vijf stappen
	Stap 1: verwerven van inzicht in het IV-landschap
	Stap 2: inzicht in IV-landschap vertalen naar plannen
	Stap 3: plannen uitvoeren
	Stap 4: meten van voortgang plannen
	Stap 5: evalueren

	Handreiking deel 2: HOE te vernieuwen/ontwikkelen
	Inleiding
	Beweging binnen en buiten de overheid: steeds meer Agile
	Waterval versus Agile 
	Wanneer past welke Agile-manier van werken het best?
	Scrum
	Kanban
	Scaled Agile Framework (SAFe)
	Prince2 Agile
	DevOps

	Hoe te starten met Agile werken?
	Handreiking deel 3: en dan IMPLEMENTEREN
	Inleiding
	Methoden om de vernieuwing te implementeren
	De keuze voor een methode onderbouwen
	Tot slot: aan de randen van ‘verantwoord vernieuwen’ 
	Verdiepingsbijlagen
	1.	Inzicht: LifeCycle Management volgens de AR
	2.	Inzicht: Vragenlijsten Business & Technische Waarde 
	3.	Inzicht: Volledige set ISO/IEC 25010:2011
	4.	Inzicht: Applicatieregister (vast te leggen kenmerken)
	5.	Methodieken: voorwaarden om Agile te kunnen werken
	6.	Methodieken: Agile versus Prince2
	7.	Methodieken: Scum nader toegelicht
	8.	Methodieken: Kanban nader toegelicht
	9.	Methodieken: SAFe nader toegelicht
	10.	Methodieken: Prince2 Agile nader toegelicht
	11.	Methodieken: DevOps nader toegelicht
	Bijlagen
	Lijst met geïnterviewden
	Meelezers
	Geraadpleegde documenten en andere bronnen
	Resultaten verantwoordingsonderzoeken AR 2019
	Samenvatting normenkader LCM van Algemene Rekenkamer
	Begrippenlijst
	5154-RIJK Handrijking Verantw Vernieuwen_37.pdf
	_GoBack
	Samenvatting
	Inleiding en leeswijzer
	Handreiking deel 1: WAT te vernieuwen/ontwikkelen
	Inleiding
	LifeCycle Management: cyclisch proces met vijf stappen
	Stap 1: verwerven van inzicht in het IV-landschap
	Stap 2: inzicht in IV-landschap vertalen naar plannen
	Stap 3: plannen uitvoeren
	Stap 4: meten van voortgang plannen
	Stap 5: evalueren

	Handreiking deel 2: HOE te vernieuwen/ontwikkelen
	Inleiding
	Beweging binnen en buiten de overheid: steeds meer Agile
	Waterval versus Agile 
	Wanneer past welke Agile-manier van werken het best?
	Scrum
	Kanban
	Scaled Agile Framework (SAFe)
	Prince2 Agile
	DevOps

	Hoe te starten met Agile werken?
	Handreiking deel 3: en dan IMPLEMENTEREN
	Inleiding
	Methoden om de vernieuwing te implementeren
	De keuze voor een methode onderbouwen
	Tot slot: aan de randen van ‘verantwoord vernieuwen’ 
	Verdiepingsbijlagen
	1.	Inzicht: LifeCycle Management volgens de AR
	2.	Inzicht: Vragenlijsten Business & Technische Waarde 
	3.	Inzicht: Volledige set ISO/IEC 25010:2011
	4.	Inzicht: Applicatieregister (vast te leggen kenmerken)
	5.	Methodieken: voorwaarden om Agile te kunnen werken
	6.	Methodieken: Agile versus Prince2
	7.	Methodieken: Scum nader toegelicht
	8.	Methodieken: Kanban nader toegelicht
	9.	Methodieken: SAFe nader toegelicht
	10.	Methodieken: Prince2 Agile nader toegelicht
	11.	Methodieken: DevOps nader toegelicht
	Bijlagen
	Lijst met geïnterviewden
	Meelezers
	Geraadpleegde documenten en andere bronnen
	Resultaten verantwoordingsonderzoeken AR 2019
	Samenvatting normenkader LCM van Algemene Rekenkamer
	Begrippenlijst




Accessibility Report


		Filename: 

		5154-RIJK Handrijking Verantw Vernieuwen_T.pdf




		Report created by: 

		Anniek van den Berge, anniek@optimaformabv.nl

		Organization: 

		Optima Forma bv




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


