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Survival of te fittest in het
snel leveren van duurzame
businesswaarde

In dit verhaal l igt de kern van agile werken besloten.

Rini van Solingen stelt in zi jn keynote presentatie dat
agile werken dé methode is om in een snel
veranderende wereld business waarde te creëren.

Om te il lustreren hoe snel de wereld verandert, laat Rini
van Solingen voorbeelden zien van hoeveel ti jd het kost
voor een product om een grote schare gebruikers te
kri jgen. Zo kostte het de telefoon 75 jaar om 50 mil joen
gebruikers te kri jgen, de televisie deed hier 1 4 jaar over
en de IPod, een recent product, deed er 3 jaar over.
Maar Angry Birds deed er slecht 35 dagen over om aan
deze 50 mil joen gebruikers te komen.

Hierin zien we dat deze ti jd steeds korter wordt. Dit
betekent ook dat gebruikers steeds eenvoudiger kunnen
overstappen naar het product van de concurrent. De
macht komt naar de consument toe: Consumer
Capital ism.

Deze verandering gaat vooral op voor de IT-wereld, waar
producten tegen nulkosten gereproduceerd en naar de
andere kant van de wereld gedistribueerd kunnen
worden. Door deze kenmerken komen nieuwe bedri jven
snel op – en kunnen bestaande bedri jven in korte ti jd ten
onder gaan.

Deze ontwikkelingen roepen om een omgeving waarin
flexibel op veranderende klantwensen en een
veranderende wereld ingespeeld kan worden. Je wilt
wendbaar en flexibel zi jn. Ook wil je voorspelbaarheid
met innovatie combineren. Hoe doe je dit? Volgens Rini
van Solingen door in een agile omgeving te gaan
werken.

Allereerst bepaal je een visie over je grote doelstel l ing.
Dit plan deel je op in kleine delen, die je in korte iteraties

oplevert. En bedenk: het plan bestaat om je er niet aan
te houden. Omdat je kleine delen oplevert, werk je
voorspelbaar. Ook ben je flexibel om je plan aan te
passen. Elke keer kijk je naar welk op te leveren
onderdeel de meeste business-waarde oplevert.

Het team dat deze onderdelen oplevert is stabiel en het
team werkt samen aan de iteratie. Op die manier is
overdracht – wat ti jd kost en kans op fouten geeft – tot
een minimum beperkt. Denk minder in rol len. Iedereen in
het team is tester en iedereen in het team is ontwerper.
Verder kun je in een team op mekaars kwaliteiten leunen
en het team kan individuele beperkingen van leden
compenseren. Rini van Solingen memoreert het Agile
Manifesto.

Als voorbeelden noemt hij de Wikispeed auto van Joe
Justice (zie zi jn TEDx presentatie op YouTube) en het
Finse bedri jf F-secure (IT beveil iging). F-Secure streeft
ernaar de leadtime te minimaliseren en de value
throughput te maximaliseren. Dit al les om de
klanttevredenheid te maximaliseren in het streven om
van je klant je ambassadeur te maken.

Stabiele cross-functionele teams die snel klantwaarde
leveren waarbij ze het resultaat transparant maken is
een kernonderdeel van Business Agil ity. Daarnaast werk
je in iteraties waarmee je de regels van het spel
verandert. Zo hoeft Wikispeed niet langer fysieke
botsproeven uit te voeren, maar worden
botsproefsimulaties geaccepteerd als bewijs van
veil igheid.

En als afsluiter geeft Rini van Solingen ons mee 'Van
doen leer je meer dan van denken'! Probeer op een agile
manier te gaan werken en reageer op de problemen en
uitdagingen die je onderweg tegenkomt.

Rini van Solingen begint zi jn presentatie door te vertel len over zijn
ontmoeting met zeezeiler Henk de Velde. Henk vertelde Rini dat hi j voor
zi jn solo-zeiltochten alti jd een plan maakt – en daarbij de vri jheid neemt
om daar alti jd van af te kunnen wijken en op het plan terug te kunnen
komen. In de woorden van Henk: ‘Als je zonder plan werkt gaat het mis.
En als je precies volgens plan werkt gaat het ook mis’.

Presentatie Rini van Solingen

door Johan Oldenziel

http://www.youtube.com/watch?v=x8jdx-lf2Dw
http://en.wikipedia.org/wiki/F-Secure



