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� Voor reacties en nieuwe bijdragen van deskundigen: 

Henk Ester (h.ester@sdu.nl, (070) 378 03 97).

HANS BRANDS

Een jaar of zes geleden hebben we de badkamer ver-
bouwd. En nu is de douchehouder kapot.

Ik naar de bouwmarkt XXL. Nee meneer, van dat merk hebben we 
alleen het klusassortiment.
Ik naar de website van de fabrikant. Goed verzorgd. Met een paar 
klikken het kapotte onderdeel gevonden. Voeg toe aan winkelwagen-
tje. Klik. Bestellen? Gaat niet. Geen klik.
Een mailtje: kunnen ze onderdeel 97117000 leveren? Mailtje terug: 
uitsluitend via de vakhandel.
Naar de toonzaal voor keukens en badkamers. Weg. Ja, crisis hè; nee, 
geen idee of ze nog bestaan.
Ik naar de website van de toonzaal. Die is er wel. Matig verzorgd. In 
elk geval een mailadres.
Een mailtje naar de toonzaal: kunnen ze onderdeel 97117000 
leveren? Mailtje terug: via de loodgieter.
Ik naar de website van de loodgieter. Heeft ie niet. Hij zit bij zo’n 
cluster van loodgieters met een gezamenlijke website. Toch een 
mailadres.
Een mailtje naar de loodgieter: kunt u ons onderdeel 97117000 
leveren? Telefoontje terug naar mijn secretariaat: of ik kan terugbel-

len over onderdeel 97117000. Doe ik ’s middags als ik even tijd heb. 
Nee, de juffrouw van de service en de onderdelen werkt alleen ’s 
ochtends. De volgende ochtend belt ze zelf. Was bang dat ik een 
beroep zou willen doen op garantie. Of ik geen bezwaar had tegen 
de btw en de verzendkosten. Levertijd? Het ligt op voorraad bij de 
toonzaal, dus volgende week in huis.

Zo’n protocol, levering uitsluitend via de vakhandel, vráágt 
om vernieuwing. Het is uit de tijd. De vakhandel was 

vroeger noodzakelijk omdat zij het vak kende, maar is nu verworden 
tot handel in grote aantallen en voorraadcentrum. Zo’n rol kan 
overgenomen worden door een onderdelenservice.nl. Zijn de 
loodgieter en de toonzaal hun marge kwijt, maar ook al die 
uitzonderingen en het gedonder.
Menig protocol kan zo op de helling.
Wanneer de redenen die ooit achter het protocol zaten niet meer 
gelden: weg protocol.
Wanneer het protocol door niemand meer uitgelegd kan worden: weg 
protocol.
Wanneer het protocol heilig wordt verklaard: weg protocol.

Natuurlijk hebben wij mensen behoefte aan symbolen en 
ceremoniën om de wereld om ons heen te begrijpen en 

te beheersen. Geld is zo’n symbool. Maar als dat symbool niet meer 
uit te leggen is: weg ermee.
Sta ik dan achter de protesten tegen het kapitalisme zoals die nu 
gehouden worden, net zoals in de jaren zeventig? Nee, want er wordt 
geen beter alternatief geboden.
Sta ik dan achter opheffen van de monarchie? Nee, want het 
alternatief van een president is geen wezenlijk ander symbool en is 
duurder: het aantal ex-presidenten met recht op uitkering is vrij snel 
groter dan de omvang van een koninklijke familie.
Wat ik betoog is dat we ons niet moeten ingraven in: ‘dit moet zus, 
want het is het protocol’ of: ‘het kan niet anders, want zo zit het 
systeem in elkaar’.
Systemen mogen ons helpen de dagelijkse routine te verlichten, wij 
mensen zijn er om de uitzonderingen te kennen en te beheersen.
Daarbij hoort het kritisch blijven nadenken over regels en protocollen.
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Wanneer het protocol door 
niemand meer uitgelegd kan 

worden: weg protocol
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‘Agile architecting’ lijkt een veelbelovende manier 

om architectuur te bedrijven zonder vertragende 

bureaucratie. Een succesvolle toepassing ervan 

vereist echter wel een gemeenschappelijk beeld bij 

alle betrokkenen en aandacht voor de bedrijfskun-

dige aspecten. Er bestaat een belangrijk verschil, 

zegt Louis Stevens, tussen agile architecting en 

agilearchitectuur.

Agile  architecting
                architectuur   zonder bureaucratie

A
gilepraktijken, zoals ‘Agile 
Software Development’ en ‘Agile 
Testing’, staan de laatste jaren 

sterk in de belangstelling. Het onder-
werp komt aan de orde in talloze boeken, 
tijdschriften, conferenties, uitspraken 
van gezaghebbende deskundigen en de 
diensten van diverse zakelijke dienstver-
leners. Het Landelijk Architectuur 
Congres wijdde in 2010 een gehele 
‘track’ aan ‘agile architectuur’.
Agilepraktijken stellen de rol van de 
architect en van architectuur ter 
discussie. Zo poneerden in de Automati-
sering Gids van 10 juni 2011 de auteurs 
van het artikel ‘Architectuur en agile: 
ongelukkig huwelijk?’ de vraag of agile 
en architectuur wel samengaan. Ze zijn 
van mening dat architectuur en agile 
uitstekend kunnen samenleven, mits de 
architect zich dienend opstelt tegenover 
het ontwikkelteam en de architectuur 
kan ontstaan tijdens het softwareontwik-
kelproces. De auteurs lijken zich met 
hun conclusie te beperken tot ‘Agile 
Software Development’ en softwarearchi-
tectuur.
Niet alleen bij Agile Software Develop-
ment, maar ook in breder verband wordt 
het bedrijven van architectuur soms als 
te bureaucratisch ervaren. Voorbeelden 
van de gevoelde knelpunten zijn:
▪  de ambitie om in één keer een 

bedrijfsbrede en gedetailleerde 
architectuurblauwdruk (‘Big Design 
Up-front’) op te stellen;

▪  langdurig overleg met de betrokken 
partijen;

▪  geringe beïnvloedingsmogelijkheden 
voor de opdrachtgever;

▪  onvoldoende mogelijkheden voor de 
architect om te reageren op relevante 
gebeurtenissen;

▪  weinig zicht op voortgang;
▪  ongemakkelijke communicatie tussen 

bedrijfsarchitecten en softwarearchi-
tecten;

▪  uitgebreide en moeilijk leesbare 
rapporten;

▪  een resultaat dat bij oplevering al is 
verouderd.

Architectuur en agile mogen dan 
uitstekend kunnen samenleven, gezien 
de genoemde knelpunten blijkt er in de 

Direct bruikbare 
resultaten belangrijker 

dan uitgebreide 
documentatie

praktijk nog weinig sprake van een goed 
huwelijk.
De heersende opvattingen over Agile 
Software Development zijn in 2001 
verenigd in het ‘Manifesto for Agile 
Software Development’. Het manifest is 
een reactie op bestaande, als te bureau-
cratisch ervaren methoden voor 
softwareontwikkeling. Het succes van 

Agile Software Development en de soms 
als problematisch ervaren rol van 
architectuur nodigen uit te onderzoeken 
of het bedrijven van architectuur baat 
heeft bij het toepassen van het gedachte-
goed van het Agile Manifesto. Het is 
verleidelijk om de kernwaarden en de 
principes van het manifest een-op-een te 
gebruiken bij het vormgeven van agile 

architecting. Echter, bij het bedrijven van 
architectuur spelen ook onderwerpen 
een rol die van minder direct belang zijn 
voor softwareontwikkeling. Bij een een-
op-eenvertaling zouden deze onderwer-
pen onvoldoende aandacht krijgen.
Architectuur is geschikt als instrument 
om te borgen dat wijzigingen in de 
organisatie en de toe te passen hulpmid-
delen aansluiten bij de doelstellingen 
van de organisatie. Met architectuur in 
deze rol is het bedrijven van architectuur 
een continu proces in de steeds 
veranderende werkelijkheid van een 
organisatie. Zo is een bedrijfsarchitec-
tuur voortdurend in ontwikkeling als 
antwoord op bedrijfsvraagstukken die 
zich hebben aangediend of nog worden 
verwacht.
Over het algemeen vinden de in de tijd 
noodzakelijke architectuuraanpassingen 
en uitbreidingen plaats in projectver-
band. Soms is het enige doel van een 
dergelijk project het aanpassen of 
uitbreiden van de bestaande architec-
tuur. Vaker is het bedrijven van 
architectuur onderdeel van een project 
met een breder doel, zoals een organisa-
tieverandertraject of de realisatie van een 
softwareproduct. In alle gevallen moet de 
architectuur aansluiten bij de bestaande 
organisatie op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau.
De aansturing door de diverse besluit-
vormingsniveaus van een organisatie 
maakt het bedrijven van architectuur 

onderdeel van architecture governance 
en daarmee direct afhankelijk van de 
bedrijfsvoering. Het vormgeven van agile 
architecting vraagt daarom niet alleen 
om aandacht voor het bedrijven van 
architectuur zelf, maar ook om een 
integrale benadering die alle relevante 
bedrijfskundige aspecten aan de orde 

stelt. Een van de in het kader van ‘agility’ 
interessante theorieën uit de bedrijfs-
kunde is sociotechniek (zie kader).
Het uitwerken van het gedachtegoed van 
het ‘Manifesto for Agile Software 
Development’ en van een bedrijfskun-
dige theorie zoals sociotechniek, biedt de 
mogelijkheid tot het opstellen van een 
‘Manifesto for Agile Architecting’. 
Kernwaarden uit dit manifest zouden 
kunnen zijn:
▪  Complexe taken in een eenvoudige 

organisatie hebben de voorkeur boven 
eenvoudige taken in een complexe 
organisatie (De Sitter).

▪  Bijsturen naar aanleiding van de eerste 
resultaten, nieuwe inzichten of een 

gewijzigde werkelijkheid, heeft de 
voorkeur boven het volgen van een 
‘Big Design Up-front’.

▪  Direct bruikbare resultaten zijn 
belangrijker dan uitgebreide documen-
tatie.

Kortom, het succesvol toepassen van 
agile architecting vereist dat alle 
betrokkenen beschikken over hetzelfde 
beeld van agile architecting en duidelijke 
keuzes maken uit de waaier van 
mogelijkheden. Er zijn verschillende 
goede inspiratiebronnen. Het Agile 
Manifesto is vooral geschikt voor het 
vormgeven van het agileteamproces. Een 
bedrijfskundige theorie zoals sociotech-
niek is interessant vanwege de bedrijfs-
kundige aspecten.

Louis Stevens (louis.stevens@cerios.nl) is consultant bij 

Cerios te Baarn en lid van de NAF-werkgroep ‘Agile 

Architecting’.

Het begrip ‘agile’ is een veelgebruik-
te term met een scala aan betekenis-
sen. In het architectuurdomein wordt 
het in verband gebracht met zowel 
de architectuur zelf, als met het tot 
stand komen (of het bedrijven) van 
architectuur. In relatie met architec-
tuur heeft het meestal dezelfde 
betekenis als de termen ‘fl exibel’ of 
‘adaptief’. 
Het gebruik van agile als eigenschap 
van architectuur sluit aan bij het 
kwaliteitsdenken van de laatste 
decennia met betrekking tot 
informatiesystemen en software-
producten in termen van kwaliteits-
attributen als fl exibiliteit, robuustheid 
en schaalbaarheid. Op een dergelijke 
wijze benaderen bijvoorbeeld 
Clements et al. de kwaliteit van 
softwarearchitectuur in hun boek 
‘Evaluating Software Architecture’ uit 
2002.

Het manifest voor Agile Software 
Development richt zich niet zozeer op 
de softwareproducten zelf, als wel op 
het ontwikkelen daarvan (het 
voortbrengingsproces) en op de rol 
van ontwikkelaars in het ontwikkel-
proces. Met het gedachtegoed van 
het manifest als uitgangspunt om 
de bureaucratie van een ontwikkel-
proces te verminderen, ligt het voor 
de hand dat agile vooral betrekking 
heeft op het bedrijven van architec-
tuur en dus niet zozeer op architec-
tuur zelf.
Het is van belang te realiseren dat 
agile architecting en agilearchitectuur 
in belangrijke mate onafhankelijk 
van elkaar zijn: de praktijk laat zien 
dat het goed mogelijk is om op een 
niet-agile wijze een agilearchitectuur 
te realiseren. En er is geen reden om 
aan te nemen dat het omgekeerde 
niet het geval is.

     Architecting versus architectuur   
Een vaak gestelde vraag is of het op een 
agilewijze bedrijven van architectuur 
theoretisch gezien wel mogelijk is. De 
achterliggende gedachte hierbij is dat het 
op een agilewijze ontstaan van 
architectuur niet goed te combineren valt 
met de structuur en stabiliteit die 
architectuur verondersteld wordt te 
bieden. De aan teams gedelegeerde 
verantwoordelijkheid om op basis van 
voortschrijdend inzicht verregaande 
ontwerpbeslissingen te nemen en het 
ontbreken van een ‘Big Design Up-front’ 
lijken in strijd met een breed in de 
organisatie gedragen en toekomstbesten-
dige architectuur.
De zorg voor onvoldoende kwaliteit 
vanwege de dynamiek en het mandaat 
van een agileontwikkelteam lijkt 
ongegrond om de volgende twee 
redenen:
▪ Het bedrijven van architectuur als 
continu proces valt onder ‘architecture 

governance’. De aansturing en controle 
van architecture governance maken het 
mogelijk ook bij een agilewerkwijze 
voldoende kwaliteit af te dwingen.
▪ Agile architecting biedt tenminste 
dezelfde mogelijkheden om strenge 
kwaliteitseisen te realiseren als 
traditionelere werkwijzen: op gezette 
momenten vindt kwaliteitscontrole plaats 
en er is ruimte voor tussentijdse 
bijsturing.
De nadelen van een ‘Big Design Up-
front’, in de zin van een breed en 
gedetailleerd ontwerp, zijn bekend in het 
architectuurdomein. In plaats van een 
‘Big Design Up-front’ functioneert daarom 
een architectuur – in de vorm van een 
‘houtkoolschets’, principes, randvoor-
waarden, standaarden en specifi caties 
van toe te passen hulpmiddelen – 
doorgaans als kader voor projecten. Het 
kader geeft richting bij het realiseren van 
de ‘strategic fi t’ van het projectresultaat.

     Agility versus stability   

Sociotechniek richt zich op het 
verbeteren van de effi ciency en 
effectiviteit van het primaire 
bedrijfsproces, door met een integrale 
organisatievormgeving de complexi-
teit van de organisatie en daarmee 
bureaucratie te verminderen. De 
theorie heeft zich mede op basis van 
wetenschappelijk onderzoek 
ontwikkeld sinds het midden van de 
vorige eeuw.
Vanuit sociotechnisch perspectief 
ontwikkelt een organisatie zich onder 
druk van de omgeving door te 
voldoen aan de kenmerken van het 
ideaaltype dat past bij de huidige 
ontwikkelfase (met behoud van de 
kenmerken van het ideaaltype van 
een voorgaande fase). Sociotechniek 
is in het bijzonder van belang bij het 
tot stand brengen van de ‘fl exibele’ 
en ‘innovatieve’ organisatie als 
ideaaltypen. Enkele kenmerken van 
deze ideaaltypen zijn:
▪  hogere eisen van de klant aan 

keuzemogelijkheden;
▪ vraag naar unieke producten;
▪  aandacht voor soepele aanpassin-

gen en snelheidsverhoging;
▪  multidisciplinaire teams met 

verregaande mate van zelfsturing;
▪ breed inzetbare teamleden;
▪ korte communicatielijnen;
▪  veranderlijke, tijdelijke organisatie-

inrichting;
▪ werken voor de klant.
(Bron: ‘De moderne sociotechnische 
benadering’, Van Amelsvoort, 1999.)

     Sociotechniek   


