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Ziet u dit steeds 
vaker op uw 

werk ?



Het “agile” zaadje is 
geplant en aan het 
ontkiemen.

Gefeliciteerd !



Ontwikkelt het plantje zich wel in de juiste richting ?

Zelfsturend of zelf-coördinerend  ?

Blijft er ook nog ruimte voor waterval  
projecten? En gezond verstand ?



Krijgt het plantje ruimte en voeding om zich gezond te “schalen” ?

Past agile werken wel bij de formele 
processen binnen een bestuur of  
aanbesteding binnen de overheid ?

Mogen we onze eigen tools (blijven) 
gebruiken ?

Wordt agile werken ook vanuit de top 
begrepen, gedragen en gestimuleerd ? 



Herkent u dit dan ook ?

• Agile activiteiten nog vrijwel 
onzichtbaar voor 
portfoliomanagement

• Strategische bijdrage van agile 
teams onduidelijk

• Wens om strategisch 
portfoliomanagement en agile 
uitvoering dichter bij elkaar brengen 
zonder de agile ontwikkeling te 
verstoren?
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Hoe zorgen we 
ervoor dat we met 

(scaled) agile de 
gewenste waarde 
kunnen oogsten ?



Scaling agile practices



Scaling agile practices



CAS aanpak:

1. Combine

2. Align

3. Scale further

Stapsgewijs de verbinding maken tussen de 

uitvoerende agile teams en strategische sturing

Scaling agile practices
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Maak alle veranderinitiatieven zichtbaar in één hybride portfolio: projecten en agile teams 

Formeer een portfolio team en gebruik een portfolio kanban om de besluitvorming en 

prioritering te ondersteunen en inzichtelijk te maken.

Stap 1: Combine



Concretiseer de verwachte strategische bijdrage en investering van elke portfolio 

initiatief en ga de realisatie volgen op de werkvloer. Ga persoonlijke interactie met de 

teams aan (sprint reviews!) om samen de klantwaarde te bespreken.

Stap 2: Align



Maak gebruik van agile programma’s of release trains (SAFe) om meer schaalbaarheid 

te creëren in de uitvoering. Dit is onder meer aan te raden bij veel agile teams of bij 

veel onderlinge afhankelijkheden tussen de verschillende initiatieven.

Stap 3: Scale



Demo van Fortes Change Cloud



• Portfolio funnel met verschillende, 
zelf te configureren stages in 
Kanban- en lijstweergave

• Hybride portfolio met waterfall én 
agile initiatieven in één overzicht

Hybride portfolio management
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• Uitwerking van idee naar onderbouwd 
initiatief door portfolio team op basis 
van zelf te configureren canvassen
zoals bijvoorbeeld “Value Statement” 
of “Business Case”

Hybride portfolio management
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• Transparante besluitvorming op basis 
van ingeschatte bijdrage aan 
strategische doelen en verwachte 
investering (tijd en geld)

Hybride portfolio management
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Bel of mail gerust voor een kennismaking of demo

Sander Nijenhuis

sales@fortes.nl

06 55 32 75 68
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