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(Rembrandt van Rijn: De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp)

In deze presentatie sta ik stil bij wat voorbeelden uit mijn RE-praktijk. Dat is waar het lijk op dit plaatje
voor staat. Niet zozeer omdat het noodlottige voorbeelden betreft. Met het lijk wil ik aangeven dat
die voorbeelden in het verleden speelden. Mijn doel is om een stapje voorbij de voorbeelden te
zetten. Om met die voorbeelden zogenaamde werkingsmechanismen te illustreren: die mechanismen
die maken dat het werkte. De term heb ik uit Hans Vermaaks boek ‘Plezier beleven aan taaie
vraagstukken’.

Ik wil daarbij ook wijzen op de weerbarstige patronen die zich steeds weer voordoen in de vaak 
complexe praktijk van alledag. De valkuilen die echte veranderingen verhinderen.
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(Jan Steen: De kwakzalver)

Ik vertel wat ik bij ING heb meegemaakt in het Scrumteam-overstijgend meer volwassen worden van 
een organisatieonderdeel. Ik vertel wat ik binnen de Belastingdienst heb meegemaakt, bij het 
grootschaliger agile gaan werken met SAFe als hulpmiddel. Maar nogmaals: de voorbeelden die ik
geef zijn niet bedoeld om zonder nadenken te kopiëren.

Ik wil niet zijn als de kwakzalver die een keer iemand beter maakte met een middeltje en vervolgens
de rest van zijn leven iedereen dat middeltje wil aansmeren. Hoedt u voor mensen die pretenderen dé 
oplossing voor al uw problemen te hebben. Niet alleen is dat nogal pretentieus. Ook is het zeer de 
vraag hoe deze oplossing in jouw context gaat uitwerken. 

Dat is een van de eigenschappen van complexe systemen: oorzaak en gevolg zijn niet lineair te 
koppelen. Je wéét niet of jouw actie tot dit resultaat leidde. Er spelen in een beetje organisatie in een 
beetje verandering zóveel krachten – die elkaar ook nog eens weer beïnvloeden – dat zulk lineair 
denken onzin is.
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(Vincent van Gogh: Korenveld met kraaien)

Nevendoel van deze presentatie is je bewust te maken van veranderen in complexe adaptieve
systemen (CAS’sen), zodat je beseft dat doorhobbelen op de gebaande paden wel eens funest kan
zijn. Let wel: dit is geen inleiding tot, laat staan een volledige uitleg van CAS’sen. Daarvoor verwijs ik je 
graag naar het werk van Dave Snowden rond Cynefin en SenseMaker.

Ik heb het dus over werkingsmechanismen bij veranderingen in complexe adaptieve systemen.
Hoe heb je hier als RE-er mee te maken? Wel, als RE-er werk je in en aan veranderingen. Per definitie. 
Veranderingen aan processen, systemen en in organisaties. En veranderingen van mensen en van 
interacties tussen mensen. Doen alsof je ‘engineering’ bedrijft miskent nogal de realiteit van die 
complexiteit. Je focussen op één elementje van die verandering, daarmee bedrijf je op zijn best 
suboptimalisatie. Maar in het slechtste geval bewijs je de organisatie, de mensen die er werken en de 
klanten een heel slechte dienst.
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(Salvador Dalí: Solitude Paranoiaque Critique)
Voorbeeld 1: De motorkap
“Het moet kleiner,” is een van mijn mantra’s als coach in agile veranderingen. In plaats van het hele 
systeem te ontwerpen en het dan te gaan bouwen, kun je dat beter stukje bij beetje doen. In plaats 
van een release te vullen met twee of drie enorme wijzigingsverzoeken, kun je beter een backlog 
maken met veel kleinere user stories. In plaats van ‘volledige’ prototypes, kun je beter zoeken naar 
‘the smallest thing that could possibly work’. Hoe kleiner de brokjes werk, hoe sneller de feedback, 
hoe sneller bijgestuurd kan worden, hoe sneller waarde voor de klant. Niet meer alles of niks, maar 
stukje bij beetje steeds het belangrijkste realiseren. Kortom: het moet kleiner.
Het is te snappen dat dit noodzakelijk is (en wie een harde, wiskundige onderbouwing zoekt, moet 
Principles of Product Development Flow van Donald Reinertsen lezen). Maar het snappen is geen 
enkele garantie dat je het ook gaat doen. Dat is typisch zo’n weerbarstig patroon: mensen zeggen het 
één en doen het ander. Toch had ik de indruk dat we goede stapjes aan het zetten waren. Lang niet al 
het onderhanden werk was gerefined tot behapbare brokjes, maar het ging de goede kant op. Dacht 
ik. 
Tot ik van verschillende Product Owners eenzelfde verhaal hoorde. Dat ze met hun kleine user stories 
door de bouwteams waren teruggefloten. Of ze hun stories wilden ‘ontsplitsen’. Niet alleen een 
verschrikkelijk woord, maar ook totaal niet in lijn met de beweging die we hadden ingezet. Het 
argument van de bouwers was: “Als we de motorkap toch open hebben, kunnen we beter een aantal 
zaken tegelijk aanpakken.” Het klonk oh zo logisch en het was oh zo verleidelijk om in dit argument 
mee te gaan. De kracht van een goede metafoor.
Maar wás het zo’n goede metafoor? Toen ik het voor het eerst hoorde, gaf ik vol tegengas. Als een 
garage de meeste tijd kwijt is met het openen van de motorkap, dan is er iets niet in orde. Als het zó 
moeilijk is om de motorkap te openen en ‘m weer te sluiten, dan moet misschien dáár eens naar 
gekeken worden? Waren we hier niet om het echte probleem heen aan het manouvreren? Hoe zat 
het met de testautomatisering, was die wel op orde? Hadden we hier last van technische schuld die 
maar niet werd ingelost? 

Niet dat ik de dreigende vicieuze cirkel richting weer steeds grotere brokken werk wist te voorkomen, 
maar door de metafoor tegen zichzelf in te zetten, kon ik wel een ander perspectief schetsen. Een 
staaltje reframing waar ik nog steeds trots op ben.
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(Salvador Dalí: Gala Contemplating the Mediterranean Sea which at Twenty Meters Becomes the 
Portrait of Abraham Lincoln)

Wat zie je in dit portret? Het is zo’n 2 x 2,5m groot en als je er dichtbij staat zie je Gala die uitkijkt over 
de Middellandse Zee. Maar ga je op een afstandje van zo’n 20m staan, dan zie je het portret van 
Abraham Lincoln. Dalí was hier een meester in. Kijk je anders, dan zie je wat anders.
De manier waarop ik het motorkap-argument in een ander licht plaatste, is een voorbeeld van wat 
Hans Vermaak het openen van een venster noemt. Het werkzame mechanisme: het bevorderen van 
cognitieve diversiteit.

In weerbarstige omgevingen is de neiging maar wat vaak om wel te weten wat het probleem is. Om 
wel te weten wat we moeten doen. Andere geluiden worden dan al snel niet meer gehoord, en als je 
niet uitkijkt worden die andere geluiden niet eens meer geuit. 
Als RE-ers moeten we ons hiervan bewust zijn. Er is altijd meer dan wat er gezegd of gevraagd wordt. 
Luister naar de gebruikte metaforen en zoek of er ook andere naast kunnen staan. Moet je problemen 
bijvoorbeeld altijd aanpakken, of kun je er ook omheen bewegen? Zijn het wel problemen? Voor 
iedereen? Of de gevaarlijke metafoor van de organisatie als gesmeerde machine... Die organisatie 
bestaat uit ménsen! Voor je het weet behandel je die als schroefjes en moertjes.

Nogmaals: kijk eens of je het ook op een andere manier kunt bezien, voordat je meegaat in de 
gestelde vraag. 
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(José de Ribera: La dispute des philosophes)

Voorbeeld 2: Eén template of vijf?
Als de manier van werken verandert, lijkt het alsof alle vaste grond onder je voeten verdwijnt, alsof je 
in een moeras zakt. Dus zoeken we vastigheid. Op de een of andere manier hebben templates hierbij 
een vertrouwenwekkende uitstraling. We gaan agile werken, dat is lastig, maar als we een template 
hebben om onze features te specificeren, dan komt het wel goed. Kwaliteitseisen zijn heel belangrijk, 
laten we voor elk aspect uit ISO 25010 maar een hoofdstukje opnemen. Best ingewikkeld, een visie 
ontwikkelen voor een nieuw systeem, maar daar is vast toch wel al een template voor?
Geef ons een template, dat moet er toch zijn? We hoeven het wiel toch niet opnieuw uit te vinden? 
Daarbij: als ieder het voor zich gaat doen, zitten we binnen de korste keren met vijf varianten. Dat kan 
toch niet de bedoeling zijn?

Ja, dat is wél de bedoeling, althans, als we het erover eens zijn dat dit niet een eenvoudige vraag is in 
een eenduidige omgeving. Als we het erover eens zijn dat we in een complexe wereld leven, dan is 
het nodig dat we tunnelvisie voorkómen. In de woorden van Dave Snowden: avoid premature 
convergence. Als we te snel de neuzen dezelfde kant op hebben, dan kon het wel eens zijn dat we de 
verkeerde kant opgaan. 

Ik zie dus liever vijf teams die zelf ervaringen opdoen met hoe ze, zeg, een feature documenteren, én 
die hun ervaringen regelmatig uitwisselen en die van elkaars ervaringen leren en zo gaandeweg 
allemaal steeds beter worden; dan dat we op voorhand inzetten op één, uniforme manier die 
waarschijnlijk net niet voldoet en waar iedereen last van blijft houden.
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(Rafael: De Atheense school)

Voorbeeld 3: Georganiseerde onenigheid voor een betere visie
Bij de Belastingdienst gebruiken we het Scaled Agile Framework (SAFe) als hulpmiddel bij het meer 
agile worden. Een van de functies die we aan het inrichten zijn is het Release Management. SAFe 
beschrijft wat die club moet doen, dus ze konden meteen van start. Toch?
Nee, natuurlijk: SAFe is geen receptenboek. Wat SAFe beschrijft moet worden geïnterpreteerd en 
ingevuld in de context van déze organisatie. We moeten het eerst met elkaar eens worden over wat 
voor ons een release inhoudt. Waarmee het releasemanagement zich gaat bezighouden en ook: wie 
maken er deel van uit? Welke gremia, overleggen en rapportages worden hiermee overbodig? Deze 
vragen moeten gesteld en deze discussies gevoerd worden. De meningen verschilden danig, de 
discussies waren al meermalen hoog opgelopen.

Hier was ruimte voor wat Vermaak noemt: het scherp krijgen van taakconflicten en goed op te letten 
dat het niet om persoonlijke conflicten gaat. Taakconflicten moet je optimaliseren, persoonlijke 
conflicten hanteren. Omdat het in ons geval ging om een inhoudelijke vraag, konden we op zoek naar 
een werkvorm om dat taakconflict te optimaliseren. Daarvoor gebruikten we ritual dissent. Een 
werkvorm uit de koker van Dave Snowden waarin expliciet de onenigheid wordt opgezocht. In vijf 
groepen zijn de deelnemers in een aantal rondes een visiebord gaan maken, met daarin de 
stakeholders, hun behoeften en hoe het release management daaraan tegemoet zou kunnen komen. 
Steeds werden de tussenproducten (de producten, niet de mensen!) door een andere groep scherp 
bekritiseerd. Zo kon men kennisnemen van elkaars ideeën en verbeterden de afzonderlijke 
visieborden gedurende de sessie. Ook werd duidelijk waar uiteindelijk nog de fundamentele 
discussiepunten zaten. Toen het nieuwe releasemanagement met elkaar aan de slag ging, waren dat 
de eerste agendapunten!
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(Cornelis Cornelisz van Haarlem: De zondeval)

Voorbeeld 4: Een gekraakte vergaderkamer
In het verlengde van de vorige voorbeelden en werkingsmechanismen, ligt ook dat ik probeer 
burgelijke ongehoorzaamheid in organisaties aan te moedigen. Vooral in organisaties waarin het 
streven naar eenheid, grip en stabiliteit zit vastgekoekt in de cultuur. Onlangs was ik getuige van een 
Scrumteam dat het zat was te wachten tot ze langs formele weg een kamer kregen toegewezen. Ze 
kraakten een overlegkamer, reserveerden die voor de eerstvolgende weken en hadden zo eindelijk 
een plek waar ze samen konden werken. De eerste dagen werd er veel op hen gemopperd, maar al 
snel werd dit de nieuwe status quo. Er waren genoeg andere plekken waar vergaderd kon worden. 
Momenteel is een van de managers in de weer om geschikt meubilair te regelen.

In dit voorbeeld komen tal van werkingsprincipes langs die in complexe organisaties van belang zijn. 
Een team dat het belang inziet van bij elkaar zitten (Vermaak: organiseer rond werkprocessen: deze 
mensen werken samen, laat ze dan ook bij elkaar zitten.) Een andere is de cognitieve diversiteit die 
het team ontplooide: in vergaderkamers kan ook gewerkt worden. Dan is er het subversieve karakter 
van de kraakactie. In veel organisaties gebeurt er van alles, misschien wel dankzij de informele 
organisatie. Waarom die creativiteit niet open en bloot laten plaatsvinden? En dan is er ook nog de 
houding van het management die aangaf dat dit soort initiatieven wordt gewaardeerd. Ik denk dat ze 
hiermee een belangrijk signaal hebben afgegeven dat het veilig is om te experimenteren. Snowden 
hamert op het belang van safe-to-fail omgevingen. 

Is dit direct iets waar je als RE-er iets mee kunt? Ik denk het wel.
Maar zelfs als dat niet zo is: ik vond het een te mooi voorval om het niet te vertellen!
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(John William Waterhouse: A Tale from the Decameron)

Voorbeeld 5: Verhalen vertellen, verhalen luisteren
Tot slot wil ik wijzen op een werkingsmechanisme dat ik gedurende dit verhaal heb toegepast: het 
vertellen van verhalen. De voorbeelden die ik heb gegeven zijn niet bedoeld om rechtstreeks te
kopiëren, gaf ik al aan. Maar ze hebben wel een andere functie. Verhalen luisteren en verhalen 
vertellen is sinds de oertijd hét werkingsmechanisme voor het begrijpen van wat de ander bezighoudt, 
voor het geven van betekenis aan de wereld om ons heen. Zingeving voor RE-ers begint en eindigt 
misschien wel bij verhalen.

Nog twee voorbeelden. De projectmanager die een ochtendje meeliep op het callcenter, en met de 
mensen die daar werkten koffie dronk hoorde zo waar ze echt tegenaan liepen. Al die zaken waarover 
ze mopperden probeerde hij te zien als suggesties voor verbeteringen. Zo kwam hij erachter dat die 
nieuwe SAP-module die zijn project moest gaan opleveren echt geen oplossing voor hun urgente 
problemen zou leveren. De zaken waar ze tegenaan liepen, bleken met het bestaande systeem 
gewoon te kunnen – de medewerkers hoefden alleen geïnstrueerd hóe dat dan moest...

Laatste voorbeeld. Als mensen elkaar niet kennen, kun je een standard ‘rondje’ doen: naam, functie, 
afdeling. Maar hoe boeiend en zinvol is dat? Ik houd ervan om in allerlei settings te beginnen met het 
uitwisselen van verhaaltjes. Vertel bij wijze van kennismaking eens één gebeurtenis uit de afgelopen
week die er voor jou uitsprong. Iets waar je trots op bent. Of juist iets waar je mee worstelt, of waar je 
de mist bent ingegaan. Leuk én waardevol om te horen Door dit soort verhalen leren we elkaar veel
beter kennen. Zo blijkt al snel dat die anderen ook moeten dealen met de dingen waar jij voor staat. 
Het is waardevol om te horen hoe iemand zo’n situatie beleeft. 

Zingeving voor RE-ers begint en eindigt misschien wel bij verhalen.
De waarde die jij toevoegt in de verandering die we doormaken zou wel eens enorm veel kunnen 
stijgen als je je bewust bent van de weerbarstige patronen in een complexe praktijk en als je 
werkingsmechanismen kent om daaruit te ontsnappen.
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