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zijn een interpretatie van deze regelcapaciteit: ‘ondernemende teams’, de 
‘organisatieactualiteit als drijfveer’ en ‘een faciliterend management’. 
‘Ondernemende teams’ richten zich op het interne functioneren van een 
architectuurteam, zoals Scrum voor een softwareontwikkelteam. ‘Organi-
satieactualiteit als drijfveer’ en ‘een faciliterend management’ richten 
zich op het externe functioneren. Bij Scrum krijgt dit beperkte aandacht. 
Hieronder volgen de eigenschappen, geformuleerd als principes.

1. Ondernemende teams
Een agile architectuurteam organiseert in belangrijke mate de eigen 
werkzaamheden. Het team beschikt over alle vaardigheden om het 
gewenste resultaat tot stand te brengen. Cruciale ontwerpbesluiten 
worden pas genomen op het moment dat het echt nodig is, zodat er 
ruimte ontstaat voor bijsturing, bijvoorbeeld naar aanleiding van 
voortschrijdend inzicht, een gewijzigde werkelijkheid, nieuwe wensen en 
nieuwe mogelijkheden. De geboekte resultaten worden periodiek in inter-
actieve presentaties getoond en alleen in detail vastgelegd als dit echt 
noodzakelijk is. De interactieve sessies bieden de betrokken partijen de 
gelegenheid om invloed uit te oefenen. De teamleden evalueren periodiek 
het werkproces en nemen zo nodig maatregelen ter verbetering.

2. Organisatieactualiteit als drijfveer
De organisatiewerkelijkheid en de actualiteit hebben voorrang bij de 
besluitvorming en de werkzaamheden van de architecten boven eventu-
eel eerder gemaakte en mogelijk verouderde plannen en blauwdrukken. 
Het architectuurteam is alert op relevante ontwikkelingen in de 

omgeving van de organisatie, de organisatie zelf en de projecten. Het 
team verenigt alle beslissingsbevoegdheid en materiedeskundigheid voor 
een vlotte besluitvorming zonder complexe overlegstructuren. De 
teamleden beschikken over voldoende mandaat van hun achterban om 
alle noodzakelijke beslissingen zelf te nemen. Ieder lid van het team 
houdt de partij die hij vertegenwoordigt, op de hoogte van de ontwikke-
lingen en bereikt consensus met die partij over cruciale beslissingen.

3. Een faciliterend management
Het management delegeert alle bevoegdheden die het architectuurteam 
nodig heeft om als ‘ondernemend team’ te kunnen functioneren. Het 
faciliteert deelname van voldoende bekwame vertegenwoordigers met 
een voldoende mandaat uit de betrokken geledingen van de organisatie. 
Het management bevordert het vertrouwen van de organisatie in het 
team. En zorgt ervoor dat de resultaten aansluiten bij de doelstellingen 
van de organisatie.

Aanpak
Agile architecting vereist aandacht voor zowel het interne als het 
externe functioneren van een architectuurteam. Omdat Scrum zich in 
belangrijke mate richt op het interne functioneren van een team, schiet 
zij tekort als methode voor agile architecting. Het is aantrekkelijk om 
een bestaande benaderingswijze als inspiratiebron te gebruiken. Zij 
moet aansluiten bij het agile gedachtegoed en de organisatie als geheel 
als uitgangspunt nemen. Sociotechniek is zo’n benaderingswijze. Het 
resultaat zijn principes die het interne en het externe functioneren van 
een agile team bepalen en aansluiten bij een wetenschappelijk 
onderbouwde en in de praktijk bewezen aanpak.

A
rchitecten moeten aansluiten bij de dynamische werkelijk-
heid van organisaties. In softwareontwikkeltrajecten is 
Scrum het succesvolle antwoord op de verwachte ‘agility’. 
Daarom is een voor de hand liggende gedachte Scrum te 
vertalen naar het architectuurdomein. Echter, een een-op-

eenvertaling van Scrum naar het architectuurdomein schiet tekort.
De reden dat een een-op-eenvertaling naar het architectuurdomein 
tekortschiet, is de organisatievorm waarvoor Scrum primair is bedoeld. 
Scrum is een methode voor het uitvoeren van projecten. Om een 
concreet resultaat binnen een bepaald tijdsbestek mogelijk te maken, 
heeft een project van tevoren vastgestelde kaders. De kaders geven het 
project richting en voorkomen dat de voortgang wordt gehinderd door 
buitensporige interactie met de projectomgeving. Daarom zijn projec-
ten tijdelijke organisatievormen die tot op zekere hoogte los staan van 
de staande (permanente) organisatie.
Scrum onderscheidt zich van veel projectmethoden door de mate waarin 
zij gevolg kan geven aan veranderingen tijdens het ontwikkeltraject. 
Maar ook softwareontwikkeltrajecten volgens Scrum bewegen zich 
binnen vaste kaders. Zo liggen de bedrijfsprocessen die een applicatie 
moeten ondersteunen, het applicatielandschap waar de applicatie wordt 
ingepast, en de infrastructuur waarop de applicatie gaat functioneren, 
bij aanvang vast. Daarom krijgt bij Scrum het interne functioneren van 
het team alle aandacht boven de interactie van het projectteam met zijn 
omgeving. Centraal staan de juiste ‘mind set’ en ‘soft skills’ van de 
teamleden, de integratie van de diverse disciplines, zoals die van de 
tester en de architect, en de agile teamprocessen, zoals de ‘Sprint 
Planning’, de ‘Daily Scrum’ en het werken in ‘time boxes’.
Een organisatie ziet zich ook gesteld voor vraagstukken die lastig in 
projectverband zijn op te lossen en intensief overleg verlangen met 
diverse organisatieonderdelen. Dit zijn vaak architectuurvraagstukken 
die de informatievoorziening van een organisatie als geheel betreffen. 
Zo kan een managementteam onder druk van de markt besluiten het 
accent te verschuiven van ‘operational excellence’ naar ‘customer 
intimacy’ en zich daarbij de vraag stellen in hoeverre de bedrijfsproces-
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sen en informatiesystemen hierop berekend zijn. Of men wil weten wat 
het betekent om niet meer te investeren in eigen legacysoftware en het 
primaire proces voortaan te ondersteunen met pakketsoftware, die deels 
door een ketenpartner als SAAS-oplossing wordt aangeboden.
Omdat het moment waarop genoemde vraagstukken zich aandienen, 
moeilijk te voorspellen is en het management snel een antwoord nodig 
heeft, is een agile aanpak gewenst. De vraagstukken hebben vaak een 
grote reikwijdte: ze kunnen tegelijkertijd de primaire bedrijfsprocessen, 
het applicatielandschap en de infrastructuur raken. Daarom moet de 
aanpak niet alleen agile, maar ook bedrijfsbreed zijn, met ruimte voor 
interactie met alle betrokken geledingen van de organisatie. Scherp 
afgebakende en min of meer op zichzelf staande projecten volgens 
Scrum, met een beperkte interactie met de omgeving, schieten in 
dergelijke situaties tekort. Daarom is een architectuurteam, zeker bij 
grotere organisaties, onderdeel van de staande (permanente) organisa-
tie. Als onderdeel van de staande organisatie kan het team overleg 
voeren met betrokken organisatieonderdelen, paraat staan als een 
architectuurgerelateerde gebeurtenis zich voordoet en zich voorberei-
den, bijvoorbeeld door de bestaande architectuurartefacten regelmatig 
te actualiseren (zie kader).

Inspiratiebron
Het bovenstaande houdt in dat voor voldoende ‘agility’ van de architec-
tuurfunctie een teamoverstijgende aanpak is vereist die uitgaat van de 
organisatie als geheel. Het is aantrekkelijk om als inspiratiebron voor 
agile architecting een wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk 
bewezen benaderingswijze te gebruiken. Een benaderingswijze die 
regelmatig met agile in verband wordt gebracht, is ‘Lean’ (zie kader).  
Zo wordt in de AutomatiseringGids van 30 augustus 2012 Scrum een 
methodische implementatie van Lean genoemd (‘Lean en Scrum: een 
Siamese tweeling?’). De auteurs baseren zich op Lean Software 
Development, een vertaling van het Lean-gedachtegoed naar het 
domein van softwareontwikkeling.
Een andere interessante benaderingswijze is ‘Sociotechniek’ (zie 
bijvoorbeeld het artikel ‘Gevraagd: nieuwe agile IT-principes’ in de 
AutomatiseringGids van 6 december 2012). Sociotechniek kent de 
begrippen interne en externe regelcapaciteit om het interne functioneren 
van een team en de interactie van een team met zijn omgeving in goede 
banen te leiden. De volgende drie eigenschappen van agile architecting 

meer weten over de implicaties van agile werken? 
Kijk op automatiseringgids.nl/agile

Lean
Lean is ontstaan uit het Toyota Production System (TPS) van de jaren vijftig. 
TPS werd het voorbeeld van andere toonaangevende auto-industrieën, 
ook in de westerse wereld en later ook voor andere bedrijfssectoren. Lean 
streeft primair naar waardecreatie voor de klant door het elimineren van 
verspillingen. Diverse bedrijfskundigen hebben het Lean-gedachtegoed 
aangepast en gepromoot (‘Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth 
in Your Organisation’, 1996, Womack en Jones). Lean Software Development 
is een vertaling van het Lean-gedachtegoed naar het domein van software-
ontwikkeling (‘Lean Software Development: an agile Toolkit’, 2003, Mary 
Poppendieck en Tom Poppendieck).

SOCiOTeChniek
Sociotechniek is ontwikkeld vanaf de jaren vijftig. een belangrijke aanleiding 
om het sociotechnische gedachtegoed te implementeren is de behoefte 
aan een vergrote flexibiliteit en innovatiecapaciteit van organisaties. een 
van de uitgangspunten van Sociotechniek is de interne en externe regel-
capaciteit. interne regelcapaciteit betekent: kleinschalige en zelfstandige 
werkverbanden gericht op het vervullen van een complete taak, teams met 
mogelijkheden voor het beheersen en verbeteren van het werkproces en 
het creëren van uitdagend werk, een juiste balans tussen centrale sturing en 
lokale autonomie en een coachende stijl van leiderschap (in plaats van een 
autoritaire stijl). externe regelcapaciteit betekent: een management dat de 
mogelijkheden creëert, stimuleert en bewaakt voor zelfsturing, afstemming 
op vergelijkbare organisatieniveaus en collectieve besluitvorming.  
(‘De moderne sociotechnische benadering’, Van amelsvoort, 1999).

PerManenTe  
arChiTeCTuurfunCTie
Grotere bedrijven hebben meestal een permanente architectuurfunc-
tie, waarbij de architectuurartefacten deels in tijdelijke werkverbanden 
(projecten) tot stand komen. Typische verantwoordelijkheden van de 
architectuurfunctie zijn het signaleren van behoeften en ontwikkelingen 
waarbij architectuur een rol speelt, het informeren en adviseren van de 
organisatie bij architectuurvraagstukken en het beoordelen en borgen 
van het kwaliteitsniveau van de architectuur, bijvoorbeeld door projecten 
te initiëren of in projecten te participeren. Deelname aan projecten stelt 
een architect in staat het ontwikkelteam te informeren over architec-
tuurkaders, bijvoorbeeld zoals die gelden bij het inpassen van de onder-
handen applicatie in het applicatielandschap, en te borgen dat het team 
zich zoveel mogelijk aan de kaders houdt. als lid van een project kan een 
architect de architectuur op onderdelen uitwerken en de resultaten na 
afloop van het project verwerken in een bedrijfsbrede architectuur.
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