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DE GEZAMENLIJKE WEG NAAR DE GEZAMENLIJKE WEG NAAR 

AGILE EN DATAGEDREVEN WER
AGILE EN DATAGEDREVEN WERKENKEN

eindresultaateindresultaat

FUNDAMENTFUNDAMENT

COACHEN COACHEN 

INTERVISIEINTERVISIE

In het strategisch kader leggen 
we de ambitie, de structuur, de 

rollen/verantwoordelijkheden en de 
processen vast.processen vast.

Aan de hand van een strategische vraag Aan de hand van een strategische vraag 
doorlopen we met de medewerkers, doorlopen we met de medewerkers, 
vanuit de verschillende Agile-rollen, vanuit de verschillende Agile-rollen, 

het proces. Hierin coachen wij hen op het proces. Hierin coachen wij hen op 
vaardigheden.

We borgen de nieuwe Agile 
werkwijze door feedback- 
en verbetermechanismen in 
te zetten. De medewerkers 

opereren zelfstandig, 
reflecteren gezamenlijk 
en verbeteren hun eigen 

werkwijze.

ZELFSTURENDE STRUCTUURZELFSTURENDE STRUCTUUR
Met het management en de Met het management en de 
medewerkers bepalen we medewerkers bepalen we 

samen de koers en reflecteren samen de koers en reflecteren 
we continu op het proces. we continu op het proces. 
Waar nodig passen we aan.Waar nodig passen we aan.
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AGILE WERKENAGILE WERKEN

ROUTEROUTE

vaardigheden.vaardigheden.

TRAINENTRAINEN
We trainen de medewerkers over We trainen de medewerkers over 

de structuur, het scrum framework de structuur, het scrum framework 
en de bijbehorende rollen. In de pilot en de bijbehorende rollen. In de pilot 

(WKC) gaan we (lerend) te werk. (WKC) gaan we (lerend) te werk. 
Samen geven we invulling aan de Samen geven we invulling aan de 

rollen.rollen.
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Harde kantHarde kant    
Ambitieniveau én visie bepaalt 
Rollen, verantwoordelijkheden en processen 
zijn opgesteld
Medewerkers zijn opgeleid en gecertificeerd 
Processen worden ondersteund 
Juiste tooling (software) 
Overdrachtsdocument 
Team- personeels- en opleidingsplannen
Ambassadeurs/trainers groep
Zachte kantZachte kant
Medewerkers beheersen Agile werken, en 
  Vertonen de juiste houding en gedrag
  Zijn getraind en gecoacht
  Werken integraal
  Worden bewust bekwaam door intervisies
  Blijven continu verbeteren door   
  intervisies
  De organisatie is in staat om kort-cyclisch     
  te sturen

ketenpartnersketenpartners

  De organisatie is in staat om kort-cyclisch     

In het strategisch kader leggen In het strategisch kader leggen 
we de ambitie, de structuur, de 
In het strategisch kader leggen 
we de ambitie, de structuur, de 
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we de ambitie, de structuur, de 

rollen/verantwoordelijkheden en de 
we de ambitie, de structuur, de 

rollen/verantwoordelijkheden en de 
we de ambitie, de structuur, de 

rollen/verantwoordelijkheden en de 
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 continu     verbeteren

FUNDAMENTFUNDAMENT

TRAINEN

COACHEN COACHEN 

INTERVISIEINTERVISIE

We stellen een realistisch ambitieniveau We stellen een realistisch ambitieniveau 
vast, maken een roadmap en richten een vast, maken een roadmap en richten een 
datafundament in aan de hand van de datafundament in aan de hand van de 

Möbius bouwstenen.Möbius bouwstenen.

We trainen de 
medewerkers over 
de structuur, het 

proces en de rollen 
van datamanagement. 
In diverse (Agile) pilots 
passen we deze kennis 
toe en bouwen we per 
pilot aan het vullen van 

het datafundament. 

Aan de hand van een strategische Aan de hand van een strategische 
vraag doorlopen we met de vraag doorlopen we met de 

medewerkers, vanuit verschillende medewerkers, vanuit verschillende 
rollen, het proces. Hierin coachen rollen, het proces. Hierin coachen 

wij de medewerkers op hun wij de medewerkers op hun 
vaardigheden en bouwen we aan vaardigheden en bouwen we aan 

het datafundament.het datafundament.

Implementatie van een continu Implementatie van een continu 
verbetercultuur met feedbackmechanismen.verbetercultuur met feedbackmechanismen.

STURINGS-STRUCTUURSTURINGS-STRUCTUUR
Met het management en de medewerkers 

bepalen we de koers en reflecteren we continu 
op het proces. Waar nodig passen we aan.

Top-down & Bottom-up

datavolwassenheiddatavolwassenheid

ad hoc data-
management
ad hoc data-ad hoc data-
managementmanagement

quickscanquickscan

Möbius Bouwstenen DGWMöbius Bouwstenen DGW
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We trainen de We trainen de 

medewerkers over 
We trainen de 

medewerkers over 
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medewerkers over 
de structuur, het 
medewerkers over 
de structuur, het 
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proces en de rollen 
de structuur, het 
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eindresultaateindresultaat
Harde kantHarde kant    
Ambitieniveau en visie bepaaltAmbitieniveau en visie bepaalt
Roadmap is vormgegevenRoadmap is vormgegeven
Governance is ingerichtGovernance is ingericht
Starten met het vullen van het datafundamentStarten met het vullen van het datafundament
Organisatie is in staat om data om te Organisatie is in staat om data om te 
zetten naar informatie (via agile)zetten naar informatie (via agile)
Eén uniforme landelijke watertaal, keten-Eén uniforme landelijke watertaal, keten-
overstijgendoverstijgend
Werken met sturingsinformatie / dashboardsWerken met sturingsinformatie / dashboards
Zachte kantZachte kant
Medewerkers ondergaan een cultuuromslag, en 
  Werken vanuit de klant- en databehoefte
  Medewerkers zijn databewust  
  Hebben de juiste houding en gedrag
  Zijn getraind en gecoacht
  Worden bewust bekwaam door intervisies
  Blijven continu verbeteren door intervisies
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