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1. Inleiding
Agile werken is momenteel erg populair. Voor heel veel functies, die te maken hebben met IT of met
veranderen, wordt ervaring met agile werken gevraagd. In deze paper bespreken we specifiek de
relatie tussen agile werken en enterprise architectuur.
Allereerst wordt de oorsprong van agile werken beschreven en wordt ingegaan op de samenhang
tussen agile en werkwijzen zoals Scrum en LEAN. Vervolgens gaan we dieper in op agile werken zélf
en op het Agile Manifesto en op enkele bekende scaled frameworks: het Scaled Agile Framework en
het Disciplined Agile framework. Uiteraard allemaal voorzien van bruikbare bronnen waarmee je je
verder in agile kan verdiepen.
Daarna gaan we specifiek in op enterprise architectuur en agile vanuit twee verschillende
invalshoeken. De positie van de architect, de producten en processen van de architectuurfunctie in
een omgeving, waarin agile wordt gewerkt (architectuur in een agile omgeving). De twee
frameworks, SAFe en DAD, worden allebei specifiek op hun invulling van enterprise architectuur
beschreven en met elkaar vergeleken.
Vervolgens geven we een indruk wat het voor de invulling van enterprise architectuur betekent, als
de architectuurfunctie zélf gaat werken volgens de agile principes.
Deze paper eindigt met een aantal conclusies.

2. Oorsprong van agile
Het Agile Manifesto (Manifesto for Agile Software Development) werd opgesteld tijdens een
informele bijeenkomst van zeventien softwareontwikkelaars. Deze bijeenkomst vond plaats van 11
tot en met 13 februari 2001 in Utah. De basis voor de agile werkwijze is gelegd in het handvest van
het Agile Manifesto: 1

“Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software te ontwikkelen door in de praktijk
aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen. Daarom verkiezen we:





Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
Werkende software boven allesomvattende documentatie
Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten
wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.”

1

Ter illustratie van deze uitspraken: in de jaren 90, toen iedereen nog waterval werkte, was het niet
ongebruikelijk, dat een klant ieder van de meestal honderden pagina’s van een functioneel ontwerp
parafeerde, zodat wanneer deze – meestal jaren later – conform specificaties waren opgeleverd, er geen
discussie kon zijn: de klant had dit zelf gevraagd.
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Naast het handvest bestaat het nog uit een aantal Principes:
1. Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en
voortdurend opleveren van waardevolle software.
2. Verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen
benutten verandering tot concurrentievoordeel van de klant.
3. Lever regelmatig werkende software op. Liefst iedere paar weken, hooguit iedere paar
maanden.
4. Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken gedurende het
gehele project.
5. Bouw projecten rond gemotiveerde individuen. Geef hen de omgeving en ondersteuning die
ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren.
6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen in en met een
ontwikkelteam is door met elkaar te praten.
7. Werkende software is de belangrijkste maat voor voortgang.
8. Agile processen bevorderen constante ontwikkeling. De opdrachtgevers, ontwikkelaars en
gebruikers moeten een constant tempo eindeloos kunnen volhouden.
9. Voortdurende aandacht voor een hoge technische kwaliteit en voor een goed ontwerp
versterken agility.
10. Eenvoud, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel.
11. De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelforganiserende teams.
12. Op vaste tijden, onderzoekt het team hoe het effectiever kan worden en past vervolgens zijn
gedrag daarop aan.
Het handvest en de principes vormden een uitwerking van ideeën die halverwege de jaren negentig
zijn ontstaan, als reactie op methoden die te boek staan als waterval-ontwikkelmodellen, zoals SDM,
voor wie het nog kent. De waterval-methoden werden ervaren als bureaucratisch, traag en
bekrompen en zouden de creativiteit en effectiviteit van ontwikkelaars belemmeren. De zeventien
mensen die het Agile Manifesto samen hebben opgesteld vertegenwoordigden diverse Agile
stromingen. Na de publicatie van het handvest richtten enkele ondertekenaars de Agile Alliance op.
Dit is een non-profit organisatie, die ondersteuning geeft aan mensen, die het agile gedachtengoed
verder ontwikkelen met als doel software oplossingen effectiever, menselijker en duurzamer te
maken.
Deze inzichten over software ontwikkeling lopen overigens aardig in de pas met de inzichten uit de
organisatiekunde en verandermanagement. Bijvoorbeeld prof. Jaap Boonstra constateerde in zijn
oratie in 2000 ook al, dat veranderingen zich slecht vóóraf laten definiëren en plannen als gevolg van
de complexiteit van het veranderingsproces. Hij pleitte daarom voor een lerend vernieuwen, waarin
betrokkenen spelen met de dynamiek en de ambiguïteit van het proces en gezamenlijk
vernieuwingen vorm geven en daarvan voortdurend leren.
Het is principe 11 dat maakt, dat architecten zich expliciet tot het agile werken moeten verhouden.
Dit principe staat haaks op de ‘traditionele’ manier van architectuur bedrijven, zoals die in methoden
zoals TOGAF, GEA en DYA is neergezet. (Overigens passen deze methoden zich intussen ook aan aan
agile werken.) Dit principe heeft impact op de producten en processen van architectuur maar zeker
ook op de rol van de architect. Het vereist bovendien specifieke persoonlijke competenties om in een
zelforganiserende team van ontwikkelaars, analisten, testers, enz. als architect goed te kunnen
functioneren.
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3. Agile nader bekeken
Uit het agile manifest en de principes blijkt heel duidelijk, dat de ideeën achter agile zijn voortgekomen uit het software ontwikkelingsproces. Sinds 2001 is er echter veel gebeurd. In de loop van
de jaren zijn de principes verder uitgewerkt en vaak gecombineerd met inzichten en werkwijzen van
andere methoden. De agile werkwijze blijkt zeer vruchtbaar en lijkt de andere langzamerhand te
overvleugelen.
Agile betekent letterlijk behendig of wendbaar. Het kenmerk van agile werken is: focus op de waarde
voor de klant, kortcyclisch opleveren van werkende software, feedback van de klant op de werking
van de software en continu leren en verbeteren. Ontwikkelingen of veranderingen worden door een
multidisciplinair team gerealiseerd in een timebox (sprint) van meestal 2 weken. De benodigde
ontwikkelingen of veranderingen zijn door dit team gedetailleerd in concrete, kleine en behapbare
resultaten. Deze resultaten zijn opgenomen in de zogenaamde Product Backlog en worden daarom
Product Backlog Item (PBI) genoemd. Ieder PBI moet een concreet resultaat opleveren, dat op
zichzelf waarde toevoegt voor de organisatie.
De Product Backlog wordt bijgehouden door de Product Owner (PO). Iedere PBI wordt door het team
geschat op de tijd, die nodig is om het te realiseren. Bovendien wordt met elkaar vastgesteld
wanneer de PBI als afgerond mag worden beschouwd. Dit wordt de Definition of Done genoemd. Het
team bepaalt samen met de PO in welke volgorde de PBI’s het best kunnen worden gerealiseerd.
Daarbij spelen samenhang en afhankelijkheden natuurlijk een grote rol. Uiteindelijk bepaalt de PO in
samenspraak met de belanghebbenden in de organisatie welke PBI’s prioriteit krijgen en wanneer ze
worden uitgevoerd. De PO is er ook voor verantwoordelijk, dat de capaciteit van de juiste mensen
beschikbaar is in de sprint waarin een PBI wordt uitgevoerd.
De hierboven gebruikte termen zijn allemaal termen overgenomen uit de Scrum wereld. Agile is
oorspronkelijk vooral een denkwijze voor het omgaan met de complexiteit van het realiseren van
software. In de uitvoering is deze gecombineerd met onderdelen uit andere methoden of
werkwijzen. De kracht van agile werken is dat een project of programma zich – door steeds kleine,
bruikbare resultaten te realiseren – snel kan aanpassen aan veranderingen (vandaar de naam) in
wensen, eisen of planningen, zonder dat daarbij het eerder gedane werk verloren gaat of
achterhaald blijkt te zijn. Wat er gerealiseerd wordt zijn ook altijd de PBI’s, die van de PO, het team
en de betrokken belanghebbenden uit de organisatie, de hoogste prioriteit hebben gekregen en
daardoor voor alle betrokkenen op dat moment het meest bruikbaar zijn.
Scrum is helemaal overgenomen in de Agile werkwijze. Multidisciplinaire, zelfsturende teams, PO,
PBI, het zijn van oorsprong allemaal begrippen uit de Scrum wereld. Op de site Scrum Begrippen zijn
al deze termen en begrippen goed uitgelegd. Veel van de daar beschreven begrippen worden ook in
de agile werkwijze toegepast.
Een ander framework, dat goed aansluit bij het agile gedachtengoed is LEAN. LEAN is een denkwijze,
die gebruikt wordt bij het (her)inrichten van processen of werkstromen. (Deze kunnen natuurlijk ook
geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd zijn.) Het doel van LEAN is de waarde voor de klant/afnemer
maximaliseren, tegen zo laag mogelijke kosten (ofwel: inzet van middelen) voor de organisatie.
Daarbij zijn bijvoorbeeld de snelheid en de doorlooptijd van een proces natuurlijk van waarde voor
de klant. Deze twee doelen worden bereikt door het minimaliseren van ‘waste’ (verspilling) in het
proces.
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Verspilling wordt geminimaliseerd door bijvoorbeeld overbodige handelingen te elimineren,
wachttijden te reduceren, meer verantwoordelijkheid bij de uitvoering te leggen en controles uit het
proces te halen. Dit is er allemaal op gericht waarde voor de klant toe te voegen. Het voert te ver om
hier uitgebreid op LEAN in te gaan. Op de websites What is LEAN? en Principles of LEAN kan zo nodig
meer informatie over de LEAN aanpak gevonden worden.
Interessant is, dat ook LEAN vaak weer met een Scrum-achtige aanpak werkt. Daarom laten LEAN en
agile zich prima combineren. Dit kan op twee manieren: als in een agile project ook gewerkt moet
worden aan de (her)inrichting van processen. Maar je kan ook met de LEAN principes voor ogen de
werkwijze van de agile teams optimaliseren door verspilling in hun eigen processen te minimaliseren.
In de praktijk biedt de agile werkwijze een aantal sterke voordelen ten opzichte van een meer
traditionele projectmatige aanpak:
- Er wordt een continue stroom werkende producten opgeleverd;
- Er is erg veel aandacht voor de communicatie tussen alle belanghebbenden;
- Er wordt gehandeld vanuit samenwerking in plaats van vanuit onderhandelen;
- De lijnen tussen alle betrokkenen zijn kort;
- Er is een nauwe samenwerking tussen besturing, ontwikkeling en uitvoering;
- Het leidt tot duidelijke overzichten en hygiëne in administratie;
- Alles is erop gericht om de klantwensen van het begin tot het eind zo snel mogelijk te
realiseren.
Deze voordelen maken de agile werkwijze erg aantrekkelijk en leiden ertoe, dat ze momenteel zo
ongeveer overal wordt toegepast en allang niet meer alleen in de context van software ontwikkeling.

4. Scaled Agile
Agile methoden en werkwijzen zijn uitermate geschikt voor het werken (aan nieuwe software) met
enkele kleine teams. Agile werken met meerdere, soms geografisch verspreide teams, aan grote
oplossingen, of aan het verbeteren en in/aanpassen van legacy oplossingen leidt tot afstemmingsproblemen. Als reactie daarop zijn er een aantal strategieën en patronen ontwikkeld, die deze
uitdagingen moeten overwinnen. Het betreft dan grote ontwikkelingen (meer dan 20 ontwikkelaars).
Deze werkwijzen worden scaled agile frameworks genoemd.
Omdat we agile werken relateren aan enterprise architectuur en omdat enterprise architectuur zich
per definitie met grotere ontwikkelingen bezighoudt, is deze bespreking beperkt tot scaled agile
frameworks. Dit laat onverlet, dat er allerlei methoden zijn om agile werken onder architectuur in
kleine teams goed te implementeren of continu te verbeteren, maar die blijven hier buiten
beschouwing.
Op de website van ASK (Agile Scaling Knowlegde) staat een matrix waarin negen verschillende scaled
frameworks met elkaar vergeleken worden op een twintigtal aspecten. Er staan ook links in naar de
bijbehorende websites. Omdat niet alle scaled agile frameworks even goed, nuttig of belangrijk zijn,
hebben we deze matrix gebruikt om te bespreken methoden te selecteren. Als belangrijkste criteria
daarvoor hebben we de aspecten Completeness of coverage of "levels" en Availability of Details &
Support genomen. SAFe (Scaled Agile Framework) komt daar als beste uit en is naast Scrum-ofScrums het enige framework met een hoge adoptiegraad. DAD (disciplined Agile Delivery) is goede

10 september 2018

Pagina 5 van 22

Enterprise architectuur en Agile werken
tweede op de gekozen criteria. DAD heeft bovendien als voordeel, dat het ook buiten IT wordt
gebruikt en beoordeeld wordt als sterk in het onderdeel architectuur. Bovendien wordt het
toegepast in verschillende soorten organisatie. Om deze redenen zullen we hier SAFe en DAD verder
toelichten.
Dat neemt niet weg, dat er ook veel andere interessante raamwerken zijn. Zo scoort bijvoorbeeld
DSDM (Drive Strategy Deliver More) ook behoorlijk hoog, maar deze is vooral in de UK veel
geïmplementeerd. Ook nieuwere, zich nog ontwikkelende methoden, zoals RAGE, Scaled Professional
Scrum en Scrum at Scale kunnen op termijn interessant worden. Tenslotte heeft ook Large Scale
Scrum (LeSS) een aantal sterke punten, vooral voor het werken van de teams. Voor wat betreft de
uitwerking van de rol van architectuur, waar we hier naar op zoek zijn, zijn deze echter allemaal
nogal zwak. Maar al deze methoden ontwikkelen zich nog volop, dus het kan geen kwaad ze in de
gaten te houden.
Op de website van Agile Scaling staat nog een pagina met links, waar veel extra informatie te vinden
is over de verschillende scaled frameworks.

4.1

Scaled Agile Framework (SAFe)

Er is één framework voor scaled agile, die bij bijna iedereen bekend is en door bijna iedereen
geraadpleegd wordt: SAFe (Scaled Agile Framework). Een belangrijke bijdrage van SAFe is, dat het de
afstemming tussen de verschillende rollen, hun samenwerking en de productoplevering heeft
uitgewerkt over meerdere groepen van teams, die gezamenlijk een product opleveren, en die ieder
tot 10 agile teams kunnen omvatten 2. Het beschrijft daarbij ook de verschillende rollen en
verantwoordelijkheden, hun activiteiten en de producten, die ze opleveren. SAFe is primair gericht
op het opleveren van software. Het beschouwt dit proces min of meer als een productiefabriek.
Het SAFe framework heeft tot doel antwoord te geven op de volgende vragen:
‒ Hoe laten we de richting van de business en technische doelstellingen van de organisatie
samenlopen? Hoe verbeteren we de besluitvorming zodat de resultaten van de organisatie
verbeteren?
‒ Hoe leveren we nieuwe waarde in een voorspelbare frequentie, zodat de rest van de
organisatie daarop kan anticiperen en plannen? Hoe kunnen we de kwaliteit van onze
oplossingen verbeteren en onze klanten tevreden stellen?
‒ Hoe schalen we agile werkwijzen op van het team, naar het programma en de business unit
en over de hele onderneming, zodat we betere resultaten leveren? Hoe organiseren we
mensen rond waarde, zodat onze programma’s effectief waarde leveren en de vertraging en
bureaucratie vermijden, die inherent zijn aan een traditionele hiërarchische structuur? Hoe
managen en minimaliseren we afhankelijkheden tussen teams, programma’s en waarde
ketens?
‒ Hoe creëren we een omgeving, die samenwerking, innovatie en gestage verbetering
bevordert? Hoe kunnen we een beroep doen op de intrinsieke motivatie van de mensen, die
het werk doen? Hoe kunnen we onze cultuur veranderen, zodat deze falen tolereert en het
nemen van risico's en continu leren worden beloond? Hoe kunnen we helpen onze teams te
verbeteren zonder hen voor de voeten te lopen?
2

Dat is wel iets om in acht te nemen: SAFe richt zich op het in grote organisaties organisatie-breed (enterprise)
aan de lopende band agile produceren van bruikbare software met meer dan honderd teams en honderden
mensen. Als je scope veel kleiner is, is SAFe niet per se het meest geschikte framework om te implementeren.

10 september 2018

Pagina 6 van 22

Enterprise architectuur en Agile werken
‒

Hoe weten we wat onze Agile teams doen en hoe meten we hun prestaties?

Figuur 1 – Essential SAFe configuratie
SAFe onderscheidt vier configuraties: essential, portfolio, large solution en full SAFe. Essential SAFe is
weergegeven in de plaat hierboven. Bij portfolio SAFe en Large Solution komt er voor ieder een
specifieke laag op de Essential SAFe configuratie. Full SAFe omvat de twee lagen van Essential SAFe
met daarop de beide lagen: Large Solution en Portfolio. Op het tabblad resources onder de kop:
What is SAFe? worden al deze configuraties op hoofdlijnen beschreven.
De Essential SAFe configuratie vormt – uiteraard – de essentie van de inrichting en is het makkelijkst
te implementeren. Het beschrijft de essentiële onderdelen van het raamwerk. De team en de
programma laag vormen samen een organisatie structuur, die de Agile Release Train wordt
genoemd. Het doel van deze organisatiestructuur is namelijk om met alle betrokkenen een
voortdurende, stabiele stroom van oplossingen te realiseren. In de Agile Release Train is ook de rol
van System Architect/Engineer opgenomen.
De Large Solution SAFe configuratie is bedoeld om met meerdere Agile Release Trains en veel
verschillende stakeholders een grote en complexe oplossing te realiseren. Dit vindt typisch plaats in
de auto- en vliegtuigindustrie, maar ook bij de overheid. In de extra laag voor Large Solutions treffen
we dan ook een Solution Architect/engineer aan.
De Portfolio SAFe configuratie helpt om de uitvoering van het portfolio in samenhang te houden met
de strategie van de organisatie. Agile ontwikkeling wordt dan georganiseerd rond één of meer
waarde ketens. Het voorziet in de wendbaarheid van de organisatie door principes en kaders op te
stellen voor portfolio strategie, voor investeringen, voor agile portfolio operaties en voor LEAN
governance. In de portfolio laag treffen we dus de enterprise architect aan.
In de Full SAFe configuratie zijn alle vier de lagen en dus ook beide architectuurrollen opgenomen.
Het wordt gebruikt in organisaties, die grote, geïntegreerde oplossingen waarbij honderden mensen
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betrokken zijn, bouwen en onderhouden. In grote organisaties kunnen overigens ook meerdere
instanties van de hier genoemde SAFe configuraties geïmplementeerd zijn.
SAFe bevat SAFe een aantal in te regelen concepten, die de hele configuratie omspannen en daaraan
ondersteunend zijn:
‒ Metrics: voor de objectieve meting van de kwaliteit van
werkende oplossingen, het meten van voortgang van teams,
programma’s en portfolio’s.
‒ Shared services: een aantal gespecialiseerde rollen, die nodig
zijn voor het succes van een Agile Release Train, maar die niet
full time aan een specifieke trein kunnen worden toegewezen.
‒ Community of Practice (CoP): een informele groep van
teamleden en andere experts, die praktische kennis over
relevante domeinen met elkaar delen.
‒ Milestones: worden gebruikt om de voortgang in de richting
van een specifiek doel of gebeurtenis te volgen.
‒ Roadmap: wordt gebruikt om deliverables en mijlpalen mee te
communiceren.
‒ Vision: het beeld van de oplossing, die ontwikkeld wordt,
waarin de vereisten van klanten en belanghebbenden
zichtbaar zijn.
‒ System team: een gespecialiseerd team, dat assisteert bij het
inrichten en gebruiken van de agile ontwikkel omgeving,
inclusief continuous integration, test automatsering en
automatisering van de delivery pipeline.
‒ LEAN UX: het toepassen van LEAN principes op het ontwerpen
van de gebruikers interface (UI) en de gebruikers ervaring
(User Experience – UX).
Figuur 2 – Algemene voorzieningen
De kleine versie links geldt alleen voor essential SAFe, de uitgebreide versie rechts voor alle andere
configuraties.
Onderin alle SAFe configuraties staat de volgende balk:

Figuur 3 – Ondersteunende SAFe voorzieningen
In deze balk zijn een aantal algemene voorzieningen opgenomen, waarmee SAFe alle configuraties
ondersteunt. Deze omvatten:
‒ Lean agile leiders: het management is uiteindelijk verantwoordelijk voor de resultaten van de
organisatie. Leidinggevenden moeten getraind worden in de meer LEAN manier van denken
en handelen. SAFe beschrijft daarom een nieuwe stijl van leidinggeven.
‒ Kernwaarden: beschrijven het waardesysteem van SAFe: alignment, ingebouwde kwaliteit,
transparantie en uitvoering van programma’s.
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‒
‒
‒

‒

4.2

LEAN-agile mindset: LEAN-agile leiders zijn mensen, die levenslang leren en onderwijzen. Zij
begrijpen en omarmen de agile principes en praktijken.
SAFe principles: de SAFe praktijken zijn gebaseerd op negen principes die de agile methoden
samenvatten.
Implementation roadmap: het implementeren van de veranderingen, die nodig zijn om een
agile organisatie te worden, zijn voor de meeste organisaties een omvangrijke opgave. SAFe
ondersteunt dit proces met een implementatie roadmap.
SAFe program consultant (SPC): veranderaars, die hun technische kennis van SAFe
combineren met de motivatie om het software ontwikkelingsproces van hun organisatie te
verbeteren.

Gebruik van SAFe

De SAFe website is actueel, up to date en uitgebreid. SAFe combineert Agile met Scrum en LEAN. De
website heeft een uitgebreide woordenlijst (glossary), waarin termen en begrippen worden
uitgelegd. Bovendien bevat het een groot aantal case studies. De SAFe website biedt met andere
woorden zeer veel content om je verder te verdiepen in de wereld van het agile werken.
Maar doe dat wel met een kritische blik. Er is namelijk ook fundamentele kritiek op SAFe. Het
framework is om te beginnen sterk voorschrijvend. Het heeft weinig oog voor verschillen tussen
organisaties en biedt dus niet veel mogelijkheden om het op maat te snijden voor de specifieke
context waarin het moet opereren. Omdat het zo voorschrijvend is, dreigt bovendien het agile
uitgangspunt van zelforganisatie uit beeld te verdwijnen.
Doordat het raamwerk zo voorschrijven, zo weinig aanpasbaar aan de context én zo omvattend is, is
het moeilijk te implementeren. Het is als het ware alles of niets. SAFe heeft daarom als nadeel, dat
de implementatiekosten hoog zijn. In de praktijk leidt dit ofwel tot kritiekloos volgen en alles koste
wat koste implementeren ófwel alleen de krenten worden uit de pap gehaald, maar daarmee verlies
je de kracht van het geheel. Een succesvolle implementatie van SAFe is erg afhankelijk van goede
teams, die hun omgeving kunnen opvoeden. Een andere afhankelijkheid is, dat het plannen en
prioriteren van werkzaamheden gedragen moet zijn door de business stakeholders, anders lukt het
ook niet. Tenslotte zijn in SAFe veel ‘klassieke’ rollen gehandhaafd. Dit maakt het lastiger om écht
verandering door te voeren: mensen moeten dan immers bereid zijn dezelfde taken, hun dagelijkse
werkzaamheden, radicaal anders uit te voeren; een van de lastigste soort veranderingen om door te
voeren.
Ondanks deze kanttekeningen is SAFe een zeer bekend framework, dat veel geciteerd en veel
gevolgd – hoewel regelmatig ook als SINO: SAFe in Name Only – en vaak geraadpleegd wordt. De
kans dat je er als architect mee te maken krijgt, is daardoor tamelijk groot.

4.3

Disciplined Agile (DA)

Een ander scaled framework is DA (Disciplined Agile). Dit framework wil als reactie op SAFe juist
minder voorschrijvend zijn en biedt verschillende strategieën om het proces rond besluitvorming in
de unieke context van iedere organisatie te faciliteren. Het biedt een ‘lichtgewicht’ richtsnoer om
organisaties te helpen bij het stroomlijnen van hun processen, rekening houdend met de context, om
zo een solide basis voor de wendbaarheid van de organisatie (business agility) te creëren. Het doet
dit door te laten zien hoe verschillende activiteiten (software opleveren, IT operations, enterprise
architectuur, portfolio management, financiën, inkoop, enz.) samenwerken. Het framework laat ook
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zien waarop zij zich moeten richten, biedt een aantal mogelijkheden om dit te doen en beschrijft de
consequenties van iedere optie.
Zij gaan daarin bewust verder dan alleen het opleveren van software. De reden daarvoor komt voort
uit de doelen:
‒ Zorgen dat agile delivery teams succesvol kunnen zijn. Delivery teams moeten – om
succesvol te kunnen zijn – vaak samenwerken met mensen buiten het team, zoals enterprise
en infrastructuur architecten, beheerders, data managers, security officers, enz.. Willen
agile/LEAN teams succesvol zijn, dan moeten ook deze mensen agile/LEAN werken.
‒ Het bieden van een samenhangende strategie voor agile IT. De IT afdeling is een complex
geheel, waar de acties van het ene team invloed hebben op de acties van andere.
Verbeteringen in de werkwijze van het ene team dringen door in andere. Ieder gebied in IT
heeft zijn eigen ‘body of knowledge’ zoals Prince II, TOGAF, DAMA, ITIL, BiSL, enz. Het
probleem is, dat deze elkaar vaak tegenspreken en soms ook niet-agile/LEAN strategieën
verkondigen. Het DA framework laat zien hoe dit alles samenhangt op een flexibele manier,
die de realiteit van complexe, aanpasbare systemen ondersteunt.
‒ Ondersteuning van de Disciplined Agile Enterprise (DEA). Een disciplined Agile Enterprise is in
staat om te anticiperen en snel te reageren op veranderingen in de omgeving. Dat doet het
door een organisatie cultuur en structuur, die verandering faciliteren binnen de context van
de uitdaging waarmee de organisatie wordt geconfronteerd. Hiervoor is een lerende houding
vereist en LEAN en agile processen die innovatie bevorderen. Dit omvat dus ook een IT
afdeling, die in staat is LEAN en agile te werken.
‒ Context is relevant. Iedereen, ieder team, en iedere organisatie is uniek. Het gevolg is, dat je
een framework nodig hebt, dat je keuzes biedt, zodat je een aanpak voor de situatie waar je
voor staat op maat kan maken en die later evolueren. One size fits all frameworks zoals SAFe
lijken aantrekkelijk, maar doen vaak meer kwaad dan goed binnen de organisaties die ze
overnemen.
Het heeft de kernwaarden en de principes van het Agile Manifesto enigszins aangepast verwoord in
het Disciplined Agile Manifesto en heeft deze uitgebreid met een drietal nieuwe principes:
13. Gebruik en ontwikkel de waardevolle eigenschappen van het ecosysteem van uw organisatie,
en werk daarvoor samen met de personen die ervoor verantwoordelijk zijn.
14. Visualiseer het werk teneinde een vlotte doorstroom van opleveringen te bereiken terwijl
werk-in-uitvoering wordt beperkt tot een minimum.
15. Het ecosysteem van uw organisatie moet zich ontwikkelen om de agile teams te
ondersteunen en te versterken, terwijl het voldoende soepel blijft om ook niet-agile of
hybride teams te blijven ondersteunen.
Het framework hanteert zeven principes die allemaal discipline vereisen:
‒ Verruk je klanten: we verrukken onze klanten als onze producten en services niet alleen hun
behoeften en verwachtingen vervullen, maar deze overtreffen.
‒ Wees geweldig: geweldige teams zijn gebouwd rond gemotiveerde individuen, die de
omgeving en de ondersteuning krijgen, die nodig is om hun doelen te behalen.
‒ Pragmatisme: laten we zo effectief mogelijk zijn en dat kan betekenen dat we verder gaan
dan alleen maar agile zijn.
‒ Context telt: ieder persoon, ieder team en iedere organisatie is uniek. Laten we – gegeven de
situatie waar we voor geplaatst zijn – een effectieve strategie vinden en deze verder laten
evolueren.
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‒

‒

‒

Kiezen is goed: verschillende contexten vereisen een verschillende strategie. Teams moeten
eigenaar kunnen zijn van hun eigen proces en mogen experimenteren om te ontdekken wat
in de praktijk in hun situatie werkt. Doordat er verschillende opties met verschillende
consequenties zijn om uit te kiezen, stelt kiezen je in staat om je sneller te concentreren op
de betere opties.
Optimaliseer de werkstroom: je organisatie is een complex, adaptief systeem van
interacterende teams en groepen, die zich ieder voortdurend ontwikkelen en al doende
invloed hebben op elkaar. Om succesvol te zijn moet je ervoor zorgen, dat deze teams goed
op elkaar afgestemd zijn, goed afgestemd blijven en nog beter: hun onderlinge afstemming
verbeteren.
Organisatie bewustzijn: mensen zijn organisatie bewust wanneer ze gemotiveerd zijn om de
behoeften van de organisatie als geheel in beschouwing te nemen, zodat wat ze doen
positief bijdraagt aan de doelen van de organisatie en niet slechts aan de suboptimale doelen
van hun team.

DA beschrijft processen in vier lagen: Disciplined Agile Delivery (DAD), Disciplined DevOps,
Disciplined Agile IT (DAIT) en Disciplined Agile Enterprise (DAE). Iedere laag is een uitbreiding van de
vorige. Dat betekent, dat de verschillende lagen na elkaar geïmplementeerd kunnen worden. De
volgende laag bouwt voort op de resultaten van de vorige. En iedere implementatie van de volgende
laag kan weer tot veranderingen in de vorige laag leiden. Per laag is uitgebreid beschreven hoe de
verschillende onderdelen zich tot elkaar verhouden. Maar ook hoe de verschillende principes van het
Disciplined Agile framework zijn toegepast en welke keuzes er te maken zijn. Het complete model
wordt Strategic Agility at scale genoemd.

Figuur 4 – Strategic Agility at Scale (DA)
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Bij iedere beschrijving wordt verwezen naar relevante artikelen en blogs. Daarnaast is er nog een
pagina met links naar allerlei bronnen, zoals boeken, blogs discussie forums, enz.. Al met al is de
website ook erg rijk en compleet, alleen moet je de weg weten in het framework om deze te vinden.
Dit maakt de site minder toegankelijk.

4.4

Andere bronnen

Naast de hier beschreven frameworks zijn er natuurlijk ook andere bronnen om meer informatie te
verkrijgen over agile werken in het algemeen. Hierboven is de site van Agile Scaling al genoemd.
Er zijn ook andere goede woordenlijsten (glossaries) beschikbaar op internet:
‒ Op de website van de Agile Alliance is over agile begrippen een goede woordenlijst te vinden;
‒ Ook de agile glossary van Solutions IQ is een goede lijst waarin ook veel SAFe begrippen zijn
opgenomen;
‒ Ook Innolution heeft een goede glossary.
Tenslotte om om te lachen (of huilen, afhankelijk van je context):

Ter lering ende vermaak
Het LAFABLE framework
(Large Agile Framework Appropiate for BIG Lumbering Enterprises)
http://lafable.com/#

5. Architectuur in een scaled agile omgeving
Omdat we het hier niet hebben over het voortbrengingsproces van software, maar over architectuur,
gaan we – na de algemene introductie van agile werken in het vorige hoofdstuk – inzoomen op
architectuur en agile werken. Daarbij maken we onderscheid tussen twee verschillende situaties:
1. Architectuur in een omgeving, waar software op een agile manier wordt gerealiseerd;
2. Architectuur, die zélf op een agile manier tot stand komt.
Architectuur bedrijven in een omgeving, waar software (of de organisatiestructuur, het beleid, de
procesinrichting, …..) op een agile manier wordt gerealiseerd, is niet zonder meer verenigbaar met
traditionele manieren van architectuur bedrijven. Dit heeft de afgelopen jaren tot hevige discussies
binnen de architectuur community geleid en doet dat in de praktijk nog steeds.
Laten we voorop stellen, dat agile werken met als doel het voortbrengen van betere software, een
aantal voordelen heeft. Een product owner heeft de succesfactoren van agile werken in de praktijk
als volgt geformuleerd:
‒ De nadruk van de werkwijze ligt op de voortdurende communicatie met alle stakeholders;
‒ Er is minder afstand tussen architectuur en de teams;
‒ Daardoor is de feedback loop korter, dus er is een snellere feedback op de architectuur;
‒ De initiële architectuur wordt continue beproefd en bijgesteld;
→ Daardoor wordt het architectuur product snel beter en meer gedragen.
‒ Elke dag worden kleine keuzes gemaakt (kosten/baten, prioriteit, kwaliteit).
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‒
‒

Er is sprake van een zeer grote voorspelbaarheid van het resultaat.
Er kan geëxperimenteerd worden volgens de regel: “It’s good enough for now, and safe
enough to try”.

In het artikel Agile technieken verrijken architectuur geven de auteurs aan dat het sterke van agile
werken is, dat er als een collectief wordt geopereerd. Dit geldt in het algemeen. Specifiek voor
architectuur geldt, dat architectuurkeuzes in een collectief beter gemotiveerd, beter begrepen en
direct toegepast worden. Architecten moeten dan niet op hun eiland blijven zitten, maar onderdeel
worden van het collectief. Dat de rol van de architect verandert in een agile wereld staat buiten kijf.
Hoe precies is nog niet helemaal uitgekristalliseerd.

5.1

Architectuur in Scaled Agile (SAFe)

Als we vanuit het oogpunt van architectuur weer naar de twee besproken frameworks kijken, dan
zien we daar al flinke verschillen. We kijken allereerst naar SAFe.
In de vier SAFe configurations worden twee architectuurrollen genoemd: de system en solution
architect/engineering in de Program en Large Solution laag en de enterprise architect in de Portfolio
laag. Merk op dat de rol van enterprise architect dus niet voorkomt in de Program en de Large
Solution configuratie. Dat impliceert dat de enterprise architect bij SAFe vooral een rol speelt in het
bewaren van de samenhang tussen ontwikkelingen.
De enterprise architect in SAFe bevordert aanpasbare ontwerp- en ontwikkelingspraktijken. De
enterprise architect is tevens de aanjager van architectuur initiatieven voor een portfolio. Hij of zij
faciliteert het hergebruik van ideeën, componenten, services en bewezen patronen die de
verschillende oplossingen in een portfolio overstijgen.
Allerlei ontwikkelingen in de organisatie (fusies & overnames, veranderingen in onderliggende
technologieën, de concurrentiepositie, opkomende standaarden en andere factoren) duwen
organisaties in een richting die de verantwoordelijkheden (en vaak ook het inzicht) van een agile
team ver te boven gaan. Enterprise architecten hebben het soort kennis en gezag dat de
verschillende agile release trains overstijgt. Enterprise architecten voorzien in een strategisch
technische richting die de resultaten kan verbeteren. Deze strategie kan aanbevelingen voor
technologie stacks voor ontwikkeling en operations omvatten, maar ook uitspraken over
interoperabiliteit, API’s of hosting strategieën. Omdat de enterprise architecten incrementele
implementatie koesteren en omdat ze aangesloten blijven bij het werk van de teams, levert deze
werkwijze resultaten op.
De rol van solution architect wordt uitgevoerd door een individu of een klein team. Zij definiëren een
gezamenlijke technische en architectonische visie voor de onder handen oplossing. Zij valideren
technologische aannames en evalueren alternatieven. Zij nemen deel aan het definiëren van de
hoog-over functionele en niet-functionele vereisten. Dit is inclusief het analyseren van technische
compromissen, het vaststellen van de primaire componenten en subsystemen. Ze begrijpen de
context van de oplossing en werken samen met de teams, klanten en leveranciers om de
geschiktheid voor het doel zeker te stellen.
Architect/engineering speelt een cruciale rol in het afstemmen van de teams op de gezamenlijke
technische richting naar de uitvoering van de visie en de roadmap.
SAFe beschouwt agile architectuur als een verzameling waarden en werkwijzen, die de actieve
evolutie van het ontwerp en de architectuur van een systeem ondersteunen gedurende het
implementeren van nieuwe mogelijkheden van het systeem. Bepaalde overstijgende architectuur
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besluiten moeten gecentraliseerd worden. Echter, de meeste ontwerpbeslissingen zijn de
verantwoordelijkheid van de agile teams. Zíj moeten het emergent (opkomend) design in
overeenstemming brengen met de intentionele architectuur:
‒

‒

Emergent design – voorziet in de technische basis voor een volledige evolutionaire en
incrementele benadering van implementatie. Dit helpt ontwikkelaars om te reageren op
onmiddellijke behoefte van gebruikers, omdat het ontwerp tevoorschijn komt terwijl het
systeem gebouwd en ingezet wordt.
Intentionele architectuur – dit is de verzameling doelgerichte en geplande architectuur
initiatieven, die het ontwerp, de performance en de bruikbaarheid van de oplossing
verbeteren en richting geven aan ontwerp en implementatie over verschillende teams heen.

Figuur 5 – Intentional architecture versus Emergent design (SAFe)
Een belangrijk architectuur concept in SAFe is nog de architectural runway (startbaan). Dit is de
verzameling van bestaande code en technische infrastructuur, die nodig is om korte termijn functies
te implementeren zonder dat uitgebreide redesign nodig is met de bijbehorende vertraging. Deze
runway moet aanwezig zijn, willen de teams snel waarde kunnen leveren.

5.2 Architectuur in
Disciplined Agile (DA)
Anders dan bij SAFe is bij
DAD architectuur
vertegenwoordigd in ieder
team in de rol van
architectuur owner.
De architectuur owner is de
eigenaar van de
architectuur beslissingen
van het team en degene,
die de het maken en
evolueren van het overall
ontwerp van de oplossing
faciliteert. Hoewel de
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architectuur owner vaak de senior ontwikkelaar van het team is (of met een functie zoals technisch
architect, software architect of solution architect) is dit zeker geen hiërarchische positie. Zij hebben
een technische achtergrond en een grondige kennis van het business domein.
In het geval een oplossing
door twee of meer
subteams wordt
gerealiseerd moeten de
werkzaamheden van de
subteams gecoördineerd
worden door een
leadership team.
De taak van het
architectuur team is een
architectuur strategie te
formuleren op het niveau
van het programma. Zij
communiceren deze
strategie naar zowel IT als
business belanghebbenden. Zij laten deze strategie
evolueren op basis van de
inzichten, die zij opdoen
terwijl ze met de
ontwikkelteams en
anderen samenwerken.
Tenslotte lossen zij
technische issues op, bijvoorbeeld over interfaces of de technische infrastructuur op architectuur
niveau. Dergelijke teams worden ook wel agile architectuur team of zelfs enterprise architectuur
team genoemd. De taken, die ze uitvoeren, zijn in ieder geval gelijk aan die van de enterprise
architect.
De rol van enterprise architectuur komt alleen voor op het niveau van Disciplined Agile IT (DAIT).
Volgens DAD is een agile enterprise architectuur een flexibele, makkelijk uitbreidbare en makkelijk
evoluerende verzameling van structuren en processen, waarop de organisatie is gebouwd. Agile
enterprise architectuur is het gezamenlijk en evolutionair verkennen en eventueel modelleren van
het ecosysteem van een organisatie op een contextgevoelige manier. De enterprise architecten
moeten daarom bereid zijn om samen te werken en de bouwteams moeten bereid zijn nauw samen
te werken met de enterprise architect.
Bij enterprise architectuur gaat het zevende principe van DAD: Organisatie bewustzijn een
belangrijke rol spelen. Mensen zijn organisatie bewust wanneer ze gemotiveerd zijn om de
behoeften van de organisatie als geheel als ijkpunt te nemen, zodat wat ze doen altijd positief
bijdraagt aan de doelen van de organisatie en niet slechts aan de suboptimale doelen van hun team.
Dit organisatiebewustzijn is om verschillende redenen van belang:
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‒
‒
‒

Je kan levertijd en kosten verlagen door niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden en
bestaande voorzieningen te hergebruiken. Hierdoor wordt echte waarde gecreëerd.
Door nauw samen te werken met professionals op enterprise niveau is het voor DAD teams
eenvoudiger om direct de goede richting te kiezen.
Het vergroot de kans dat het bouwteam bijdraagt aan het optimaliseren van de organisatie
als geheel en niet alleen aan het oplossen van het probleem waaraan ze werken. Dit op zijn
beurt verhoogt de effectiviteit van het team, waardoor de time-to-market wordt verkort.

Enterprise architectuur heeft in DAD een aantal taken:
‒ Belanghebbenden ondersteunen
‒ Bouwteams ondersteunen
‒ Onderhandelen over technische afhankelijkheden
‒ Verschillende gezichtspunten op de organisatie onderzoeken
‒ Het architectuur raamwerk op maat maken
‒ De enterprise architectuur verder ontwikkelen
‒ De roadmap(s) doorontwikkelen
‒ De enterprise architectuur vastleggen als document/model of als werkend voorbeeld
‒ Architectuur besturen
De workflow met andere IT teams ziet er in DAD als volgt uit:

Figuur 8 – Workflow enterprise architectuur in DAD
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Merk op, dat er in het workflowdiagram op verschillende punten feedback vanuit andere teams naar
enterprise architectuur wordt gegeven.

Figuur 9 – Workflow binnen het enterprise architectuur team in DAD
Het enterprise architectuur team voert bij DAD vier hoofdtaken uit:
‒ Het opstellen van een initiële architectuur. De enterprise architecten zullen verschillende
dagen doorbrengen met het ontwikkelen van de eerste, hoogwaardige modellen van de
initiële enterprise-architectuur. Dit gebeurt in een sessie, waarbij de scope de hele
organisatie is, niet een enkele oplossing. Het primaire doel van deze sessie is dat het EA-team
een gemeenschappelijk begrip ontwikkelt, op zijn minst op een hoog niveau, van de huidige
staat van de enterprise-architectuur. En daarnaast een visie voor hoe het team deze zou
willen zien evolueren.
‒ Samenwerken met de belanghebbenden uit de business. Enterprise architecten werken
regelmatig samen met belanghebbenden uit de business om hun behoeften te begrijpen, om
een beeld van de toekomst te vormen en hen kennis te laten nemen van de mogelijkheden
en beperkingen van technologie.
‒ Samenwerken met IT belanghebbenden. Enterprise architecten werken het grootste deel van
hun tijd (meestal 80 tot 90%) als lid van een bouwteam. Door dit te doen, brengen zij hun
kennis, visie en vaardigheden op een pragmatische, praktische manier naar het team. In
Disciplined Agile Delivery (DAD) teams zullen ze vaak de rol van architect owner op zich
nemen. Enterprise-architecten werken ook samen met andere IT-belanghebbenden, zoals
technici bij operations, datamanagement, enzovoort, om ook hun behoeften te begrijpen.
‒ Evolueren van architectuur assets. Het Enterprise Architectuur team, of op zijn minst het
deel van het team dat beschikbaar is, zal op regelmatige basis bijeenkomen om de assets van
de enterprise architectuur te evolueren op basis van hun ervaringen. Wanneer een nieuw
belangrijk onderwerp zich voordoet, zoals de mogelijke acceptatie van een nieuw platform of
een fusie met een andere organisatie, kan de EA ervoor kiezen agile modelleringssessies te
plannen om het onderwerp te verkennen.
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5.3

Beoordeling Safe en DAD op enterprise architectuur

We hebben al eerder aangegeven, dat het SAFe framework in het algemeen een aantal nadelen
heeft. En dat Disciplined Agile beoordeeld wordt als sterk op het gebied van architectuur. Dat laatste
wordt door de beschrijvingen van architectuur in beide frameworks bevestigd:
‒ SAFe hanteert een erg enge definitie van enterprise architectuur: bevordert aanpasbare
ontwerp- en ontwikkelingspraktijken. De vier hoofdtaken van architectuur uit DAD, die
hierboven beschreven staan, stroken veel meer met de gangbare opvattingen over
enterprise architectuur.
‒ SAFe is ook bij architectuur erg sterk gericht op software ontwikkeling. Enterprise
architectuur gaat echter over organisatie ontwikkeling. Daarvoor is in SAFe niet altijd oog.
‒ Bij DAD maakt een architectuur owner deel uit van ieder ontwikkelteam. Bij SAFe staan de
system engineers apart van de teams.
‒ DAD geeft een duidelijke rol voor het architectuur team, waarin de architectuur owners
samenwerken aan het evolueren van de architectuur strategie op basis van hun opgedane
inzichten en ervaringen in de teams. Of en hoe de system engineers bij SAFe samenwerken
blijft in het midden.
‒ Omdat DAD stapsgewijs kan worden geïmplementeerd, is het relatief eenvoudig om
architecten in de rol van architectuur owner aan agile teams toe te voegen, zonder dat de
hele architectuurfunctie en de besturing van de organisatie direct agile moet gaan werken.
De rest van de architectuurfunctie komt pas aan bod als je DA IT gaat implementeren. Hoe
dit bij SAFe zou kunnen is onduidelijk.
Kortom: DAD is inderdaad een beter scaled agile framework op het gebied van architectuur en
bovendien – zelfs alleen voor architectuur – vrij eenvoudig te implementeren en stapsgewijs te
verbeteren. Als je vanuit architectuur invloed kan uitoefenen op de keuze van een scaled agile
framework, kan je het beste DAD adviseren.

6. Architectuur bedrijven volgens Agile principes
6.1

Ook architectuur kan profiteren van een agile werkwijze

Zelf architectuur bedrijven volgens agile principes is een hoofdstuk apart. Het geheim van het agile
realiseren van architectuur zit hem, net als bij het agile voortbrengen van software, in het op een
andere manier kijken naar het resultaat. Een agile ontwikkelteam niet in één keer een hele applicatie
op, maar in plaats daarvan een continue stroom van bruikbare stukken software. Op dezelfde manier
zou een agile architect niet in één keer een zogenaamd big design up front (BDUF) opleveren, maar
een continue stroom van architectuurbeslissingen die stap voor stap de onzekerheden en risico’s
rond complexe ontwikkelingen onder controle brengen.
Critici beweren dat BDUF niet flexibel is ten opzichte van de projecteisen, dat BDUF-ontwerpers een
kristallen bol hebben en problemen kunnen voorzien zonder gebruik te maken van bijvoorbeeld
prototypes of ten minste wat onderzoek te verrichten naar de implementatie.
Bij de BDUF worden de projecteisen in de beginfase het liefst bevroren, zodat de functionaliteiten
vast staan. Hierdoor kan men in theorie de verschillende fases uit het watervalmodel achter elkaar
doorlopen, zonder eerder gedane stappen te moeten herhalen of de resultaten te herzien. Deze
werkwijze strookt echter niet met de realiteit, waarin eisen op elk moment aan verandering
onderhevig zijn en nieuwe inzichten en vereisten verderop in het traject aan het licht komen – zeker

10 september 2018

Pagina 18 van 22

Enterprise architectuur en Agile werken
bij grote veranderingen in complexe organisaties en/of complexe omgevingen. Ook komen later in
het traject onvermijdelijk onverwachte problemen en voortschrijdende inzichten naar boven. Een
agile software ontwikkelmethode kan hier juist goed op inspelen.
Een BDUF benadering leidt tot een aantal nadelen:
‒ Het verlaagt de kans dat veranderingen van inzicht tijdens het realisatietraject worden
omarmd, immers: je moet dan waarschijnlijk veel werk overdoen.
‒ Het vergroot de kans op slechte besluiten, omdat je in het begin van een project het minste
weet van het probleem, dat je moet oplossen en van de omstandigheden waarmee je
geconfronteerd gaat worden.
‒ Het vergroot de kans dat je visie genegeerd zal worden door de ontwikkelaars.
‒ Het vermindert de motivatie van ontwikkelaars, die krijgen steeds meer het gevoel, dat hun
inzichten er verder niet toe doen.
Los van de pretenties van BDUF, die zelden worden waargemaakt, worden architectuurprosessen zelf
ook vaak gezien als traag 3, onhandig en bureaucratisch en wordt er getwijfeld aan de toegevoegde
waarde van architectuur. Kortom: architectuur zou weleens van een meer agile benadering kunnen
profiteren.
Er zijn dus goede redenen om ook te kijken naar hoe architectuur zélf meer agile kan werken. Ook
een architectuurteam kan namelijk profiteren van alle inzichten in en ervaringen met hoe een team
zou kunnen opereren om sneller toegevoegde waarde te leveren voor haar belanghebbenden. Dit
staat helemaal los van of het voortbrengingsproces in de rest van de organisatie al of niet agile is
georganiseerd en of er daarvoor een framework is geïmplementeerd. Wel is het natuurlijk zo een
architect in een agile omgeving niet aan hoeft te komen met BDUF en dus sowieso zelf ook meer
agile zal moeten gaan werken. Door ervaring met een agile voortbrengingsproces verandert immers
ook de opvatting over wat een architect zou moeten doen en zou moeten bijdragen.

6.2

De Agile Architect

Die nieuwe inzichten in de rol, de taken en de competenties van de architect zijn goed verwoord op
de Agile Architect website. De Agile Architect constateert, dat ondanks de successen agile nog steeds
niet vaak toegepast wordt in grotere organisaties of bij projecten. Een van de redenen daarvoor is
dat de agile methoden worden beoordeeld als zwak op het gebied van enterprise architectuur (zoals
we ook hier gezien hebben) en als niet echt aangesloten op de realiteit van het opleveren van grote
systemen voor complexe organisaties in complexe omgevingen. De Agile Architect beoogt meer
agility naar architectuur te brengen en meer architectuur naar agility.
Anders dan de scaled frameworks kijkt de Agile Architect niet alleen naar software ontwikkeling: de
beste oplossing hoeft geen nieuwe applicatie zijn. Bovendien: we hebben allang niet meer de
controle over de ontwikkeling van alle software, die we gebruiken. Een agile architect moet kortom
ook handmatige oplossingen, pakketten en legacy systemen in beschouwing nemen.
De Agile Architect is kritisch over bepaalde aspecten van agile. Bijvoorbeeld de uitspraak: “Embrace
change.”

3

Zie hiervoor bijvoorbeeld de blog De kosten van een architectuur.
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Er zijn drie gevaren als deze uitspraak te letterlijk wordt genomen:
‒ Te snel weggooien terwijl de context snel verandert, requirements niet stabiel zijn of niet
begrepen worden, of er geen overeenstemming is tussen de verschillende stakeholders;
‒ Verlies van stabiliteit voor het systeem als geheel;
‒ Complexiteit voor de ontwikkeling als veranderingen worden doorgevoerd zonder hun
algemene aspecten te abstraheren of het ontwerp te herstructureren.
De architect moet verandering omarmen, maar tegelijkertijd complexiteit controleren. Daartoe moet
hij of zij het gezichtspunt van toekomstige gebruikers, ontwikkelaars en beheerders kennen en korte
termijn vereisten extrapoleren naar de toekomst. Ook moet de architect de aspecten van het
ontwerp identificeren, die zonder meer gewijzigd moeten kunnen worden, en die welke controle en
planning vereisen.
Een agile ontwikkelingstraject werkt anders en met een andere snelheid dan minder agile delen van
de organisatie. Dit is niet per se slecht, het is wel een realiteit. Dit kan een soepel gang van zaken
hinderen. De architect moet elke partij helpen de behoeften van anderen te begrijpen, in plaats van
iedereen blij maken of juist blokkades opwerpen. De architect kan bovendien een belangrijke
bijdrage leveren aan de wendbaarheid van een project door de ontwikkelaars te beschermen tegen
onnodige bureaucratie om hen heen.
De belangrijkste verantwoordelijkheid van een architect: de belangen van een brede groep
belanghebbenden in balans brengen en houden. Daarom moeten we een veel geraffineerder
uitgangspunt nemen, dan alleen het prioriteren van op te leveren software aan de gebruikers. De
agile architect moet leren om de behoeften van een verscheidenheid aan stakeholders met elkaar in
evenwicht te houden en om zijn of haar eigen werkwijzen en voortbrengingsprocessen efficiënter te
maken door agile technieken te gebruiken. Tegelijkertijd moet hij of zij ervoor zorgdragen, dat
niemand kan schipperen met het enterprise belang, wat ten koste gaat van het geheel.
Een goede agile architect kenmerkt zich kortom door zijn of haar houding: alle huidige en
toekomstige stakeholders begrijpen, een hoog-over beschouwingsniveau, de bereidheid om ideeën
uit allerlei bronnen te accepteren en toe te passen, en erkennen dat mensen belangrijker zijn dan
processen en tools. Met andere woorden: een Agile Architect is iemand, die de kerndoelen van agile
architectuur omarmt en deze kan waarmaken:
‒ Lever werkende oplossingen – de beste oplossing hoeft geen uitgebreide software
ontwikkeling te zijn;
‒ Maximaliseer de waarde voor de belanghebbenden – de architect moet ervoor zorgen, dat er
optimaal gebruik wordt gemaakt van de verschillende middelen, die de diverse
belanghebbenden investeren in het project;
‒ Vind oplossingen, die de tegemoet komen aan de doelen van alle belanghebbenden;
‒ Maak de hierop volgende stap mogelijk – de oplossing is een deel van een groter geheel, het
moet robuust genoeg zijn om bestand te zijn tegen de volgende verandering;
‒ Beheer verandering en complexiteit – de oplossing moet verandering mogelijk maken; de
agile architect moet verandering ondersteunen.
Een goede architect toont begrip van de materie, is pragmatisch en kan een gedeeld belang tussen
conflicterende belangen tot stand brengen. Een architect kijkt daarbij niet alleen naar de fase coding
en deployment. Hij of zij fungeert als verbinder tussen ontwikkelaars, management en andere
groepen en besteedt veel tijd aan vertalen en bemiddelen tussen deze verschillende
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belanghebbenden. Een ware architect heeft ervaring in verschillende rollen en op verschillende
terreinen. (En het hebben en gebruiken van ervaring heeft meer te maken met een houding dan met
leeftijd.)
De architect modelleert en documenteert: om te begrijpen, om oplossingen te creëren en om te
communiceren. Een agile architect gebruikt informele methoden en promoot agile documentatie:
goed genoeg, maar niet overdadig.
Om dit alles te kunnen bewerkstelligen, moet de architect zich houden aan zeven ‘Golden Rules’:
‒ Waardeer mensen – gemotiveerde mensen zijn je belangrijkste voordeel, mensen zijn geen
onderling uitwisselbare werk units.
‒ Communiceer! – wees je bewust van verschillende doelgroepen en communiceer met hen op
een passende wijze, ook in documenten en (keuze van) modellen.
‒ Minder is beter (less is more) - modelleer om een reden: communiceren of begrijpen, gooi
dingen weg, de simpelste oplossing is meestal de beste.
‒ Omarm verandering: plan het, beheers het – verandering gaat altijd komen, en je krijgt iets
nooit in één keer goed; accepteer dat dingen groeien en evolueren; geef daar ruimte voor en
geef er structuur aan.
‒ Kies de oplossing, die juist is voor de organisatie als geheel – wees moedig in je besluiten en
laat niet één belanghebbende het besluitvormingsproces domineren.
‒ Lever kwaliteit – plan en ontwerp om te testen, test voordat je gaat coderen, maak een
prototype, lever regelmatig en frequent architectuur producten op, zorg dat de interfaces
tussen de processen en producten uit andere werkgebieden duidelijk en goed gedefinieerd
zijn.
‒ Modelleer en documenteer op een agile manier – hierover is zelfs een gespecialiseerde
website (Agile Modeling, overigens niet beperkt tot enterprise architectuur) waarop onder
andere een aantal zeer behartigenswaardige enterprise modelling anti-patterns met hun
oplossing zijn gepubliceerd.
De Agile Architect maakt niet nauwkeurig onderscheid tussen verschillende architectuurrollen.
Architectuur heeft in haar visie drie belangrijke aspecten:
‒ Het ‘grand design’ en hoe dit voldoet aan de verschillende doelstellingen van de
belanghebbenden;
‒ De structuur, die ten grondslag ligt aan het grand design en hoe deze voldoet aan de
kwaliteitseisen;
‒ Het ‘zichtbare ontwerp’ en hoe de gebruikers dit begrijpen. Verschillende aspecten van dit
ontwerp zijn belangrijk voor verschillende mensen. Voor een gebruiker is dat de
gebruikersinterface. Voor een programmeur zijn dit de ontwerppatronen en de
klassenstructuur. Voor beiden levert de architect een visie en duidelijke, consistente
metaforen en richtlijnen.
Iedere architect zou deze visionaire rol moeten omarmen en zich moeten richten op hoe de
oplossing en de structuur van het systeem voldoen aan de behoeften van alle belanghebbenden en
echte waarde opleveren voor de belanghebbenden.
Het moge duidelijk zijn, dat niet iedere architect bereid is en/of over de juiste persoonlijke
competenties beschikt om op deze wijze succesvol als agile architect te functioneren. Deze manier
van werken stelt met name hoge eisen aan de sociale en communicatieve vaardigheden van de
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architect. Bovendien vereist het wederzijds respect en vertrouwen om goed samen te kunnen
werken. En daarvoor is het soms nodig om status en macht los te laten. Er is misschien ook sprake
van enige angst: in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden architectuur produceren,
betekent dat je kwetsbaar bent. Dit soort veranderingen kunnen natuurlijk leiden tot een sterke
weerstand tegen agile werken bij architecten, die voortkomt uit emoties en dus niet met rationele
argumenten bestreden kunnen worden. En dat kan het implementeren van agile werken in de
architectuurfunctie erg lastig maken.

7. Samenvatting
Agile werken is hot, niet meer weg te denken en beperkt zich allang niet meer tot het softwareontwikkelingsproces. Agile werken heeft zeer succesvol aspecten van de Srum en LEAN werkwijze
geadopteerd, en wordt meer en meer ook in andere domeinen dan alleen software ontwikkeling
toegepast.
De vraag hier was specifiek naar de relatie tussen agile werken en architectuur. Om deze vraag te
beantwoorden moesten we naar scaled frameworks kijken. Immers: wanneer sprake is van meerdere
teams, die gezamenlijk aan een grote oplossing werken, dan spreken we van scaled agile. Omdat
enterprise architectuur zich per definitie met grote ontwikkelingen bezighoudt, hoeven we dus alleen
scaled frameworks te beoordelen.
We hebben uit de scaled agile frameworks gekozen met behulp van de ASK matrix en op basis van de
aspecten: Completeness of coverage of "levels" en Availability of Details & Support de frameworks
SAFe (Scaled Agile Framework) en DA (Disciplined Agile Delivery) geselecteerd. Beide frameworks zijn
in hun algemeenheid beschreven.
Vervolgens is in meer detail gekeken naar (enterprise) architectuur in beide frameworks. Daaruit
bleek, dat SAFe toch nog sterk gericht is op software ontwikkeling en minder op organisatie
ontwikkeling, terwijl organisatie ontwikkeling juist het onderwerp is van enterprise architectuur. DAD
is een beter scaled agile framework op het gebied van architectuur en bovendien – zelfs alleen voor
architectuur – vrij eenvoudig te implementeren en stapsgewijs te verbeteren. De conclusie was, dat
als je vanuit architectuur invloed kan uitoefenen op de keuze van een scaled agile framework, je dan
het beste voor DAD kan adviseren.
Tenslotte hebben we bij de Agile Architect gezien, dat door agile te werken in plaats van Big Designs
Up Front (BDUF’s) de opvatting over de rol en de bijdrage van de architect verschuift. De nadruk ligt
veel meer op samenwerking met alle mogelijke belanghebbenden. Deze verandering vereist andere
persoonlijke competenties en stelt met name hoge eisen aan de sociale en communicatieve
vaardigheden van een architect. Bovendien is het bij samenwerken soms nodig om status en macht
los te laten en om je kwetsbaar op te stellen. Dit kan leiden tot een sterke emotionele weerstand
onder architecten tegen agile werken, wat het implementeren ervan erg lastig kan maken.
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