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Abstract 
Ondanks dat Agile als projectmethode in bijna alle IT-projecten wordt toegepast ondervinden nog 
steeds veel van deze IT-projecten problemen. Van traditionele IT-projecten is bekend dat cognitieve 
biases veroorzaakt door self-efficacy een oorzaak kunnen zijn van deze problemen binnen IT-
projecten door het ontstaan van menselijke fouten. Fouten door biases ontstaan door een vertekend 
beeld van de werkelijkheid. Dit verkennende onderzoek concentreerde zich specifiek op een situatie 
waarbij een onjuiste self-efficacy ontstaat binnen Agile IT-projecten. Een onjuiste self-efficacy is een 
situatie waarbij het geloof in eigen capaciteiten om een taak succesvol uit te voeren niet aansluit bij 
de feitelijke taakcomplexiteit. Achttien semigestructureerde interviews uit drie grote Nederlandse 
bedrijven zijn geanalyseerd. Gefundeerde aannames over de rol van een onjuiste self-efficacy werden 
bevestigd maar ook zijn nieuwe inzichten gevonden. Zo lijkt een onjuiste self-efficacy vooral bij 
planningsprocessen binnen Agile IT-projecten vaker voor fouten te zorgen dan bij traditionele IT-
projecten. Met name het goed classificeren van de taakcomplexiteit lijkt hierbij vaak fout te gaan. 
Opmerkelijk is dat hierdoor snel lage niveaus van self-efficacy kunnen ontstaan. Dit lijkt versterkt te 
worden door kenmerken van Agile en de IT-projectomgeving. Oorzaken, gevolgen en 
tegenmaatregelen worden gepresenteerd, evenals belangrijke limitaties, discussies en aanbevelingen 
voor vervolgonderzoek. 

Sleutelbegrippen 
Agile, self-efficacy, cognitive biases, Waterfall, IT-projects 
 
 
 

  



 
 
 

 

 
 

Samenvatting 
Agile is de meest gebruikte projectmethode voor IT-projecten, maar net als traditionele Waterval IT-
projecten ondervinden ook Agile IT-projecten nog vaak problemen. Cognitieve biases kunnen deze 
problemen veroorzaken binnen traditionele IT-projecten doordat een onjuist beeld ontstaat van de 
werkelijkheid. Hierdoor kunnen foutieve beslissingen genomen worden. Dit verkennende onderzoek 
heeft zicht specifiek gericht op de rol die een onjuiste self-efficacy speelt bij het ontstaan van deze 
menselijke fouten en problemen binnen de nieuwe context van Agile IT-projecten.  
 
Self-efficacy is het geloof in eigen capaciteiten dat een bepaalde taak succesvol kan worden 
uitgevoerd. Ervaringen uit het verleden beïnvloeden de hoogte van self-efficacy en niveaus kunnen 
zowel laag als hoog zijn. Elk individu zal hierdoor een niveau van self-efficacy hebben in relatie tot 
werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, dit is dus niet direct bias. Er ontstaat pas bias als 
door self-efficacy een onjuist beeld van de werkelijkheid ontstaat. In dit onderzoek hanteren we voor 
een situatie waarbij door self-efficacy bias ontstaat de classificatie ‘onjuiste self-efficacy’. Dit is een 
situatie waarbij het geloof in eigen capaciteiten van een team of individu om een taak uit te voeren 
niet aansluit bij de feitelijke taakcomplexiteit. Dit betekent dat de taak initieel eenvoudiger of 
complexer wordt geclassificeerd en waarbij pas achteraf of tijdens het uitvoeren van de taak wordt 
geconcludeerd dat dit niet juist was. Van traditionele IT-projecten weten we dat een onjuiste self-
efficacy voor biases en problemen kan zorgen. Een voorbeeld is dat projectmanagers met veel self-
efficacy binnen traditionele IT-projecten een onjuiste perceived risk of perceived control kunnen 
ervaren, waardoor uiteindelijk de bias escalation of commitment kan ontstaan. Dit is een fenomeen 
waarbij projectmanagers doorgaan met een falend IT-project en onnodig middelen blijven investeren. 
Projectmanagers kunnen hierbij ervaringen uit eerdere situaties meenemen, ook al waren deze 
situaties totaal anders. Ook kan self-efficacy een rol spelen bij de self-justification theory, hierbij 
proberen projectmanagers vooral die met een goed track-record, om de eerdere verliezen alsnog 
goed te maken waarbij risico’s worden genegeerd. In deze situaties geldt dat er sprake is van bias 
door een onjuiste self-efficacy van de projectmanager.  
 
Agile kent echter grote verschillen ten opzichte van traditionele projectmethoden zoals Waterval, 
zoals kort-cyclisch werken met meer feedback. Voor self-efficacy specifiek geldt dat deze vooral wordt 
bijgesteld op basis van feedback. Over deze rol van een onjuiste self-efficacy, bijvoorbeeld bij 
menselijke fouten, binnen Agile IT-projecten is nog niets bekend, terwijl door de andere 
eigenschappen van Agile een onjuiste self-efficacy ook binnen Agile IT-projecten voor problemen kan 
zorgen. Mogelijk is de rol zelfs anders door andere eigenschappen. Het doel van dit verkennende 
onderzoek was om met een brede scope de rol van een onjuiste self-efficacy binnen Agile IT-
projecten te onderzoeken. Dit heeft geresulteerd in de volgende hoofdonderzoeksvraag: 

“Welke rol speelt een onjuiste self-efficacy binnen Agile IT-projecten? 
 

De resultaten laten een aantal opvallende uitkomsten zien. Allereerst lijkt een onjuiste self-efficacy 
vaker een rol te spelen bij Agile IT-projecten dan bij Waterval IT-projecten. Maar liefst 83% van de 
interviewees kende een voorbeeld waarbij een onjuiste self-efficacy een negatieve rol leek te spelen, 
vooral bij het plannen van werkzaamheden. Hier zijn twee mogelijke verklaringen voor gevonden. 
Allereerst zijn er meer mogelijkheden voor een onjuiste self-efficacy om een rol te spelen. Dit komt 
omdat binnen Agile IT-projecten, door het kort-cyclisch werken, veel vaker een beroep wordt gedaan 
op de self-efficacy van individuen. Ook zagen we bij Waterval IT-projecten een bepalende rol voor de 
projectmanager, in tegenstelling tot de Agile teams waarbij de besluitvorming binnen de teams ligt.  
Hierdoor is het aantal personen die foutieve beslissingen kunnen nemen door een onjuiste self-
efficacy groter dan bij Waterval IT-projecten.  
 
Vanuit de literatuurstudie werd verwacht dat binnen Agile IT-projecten er sneller sprake zou zijn van 
een leereffect, door meer feedback als gevolg van Agile events in combinatie met het kort-cyclisch 



 
 
 

 

 
 

werken. In andere woorden: binnen Agile IT-projecten wordt sneller geleerd van fouten en hierdoor 
ontstaat snel de benodigde ervaring om fouten als gevolg van een onjuiste self-efficacy te voorkomen. 
Wat we echter vanuit de data van dit onderzoek zien, is dat de periode die hiervoor nodig is langer 
dan verwacht lijkt te zijn. Dit lijkt veroorzaakt te worden doordat binnen Agile IT-projecten sprake is 
van complexiteit, hectiek, onvolledige informatie en soms ook tijdsdruk door het kort-cyclisch werken 
met veel deadlines. Deze factoren lijken ervoor te zorgen dat een relatief lange leercurve ontstaat, 
waarbij zelfs een patroon mogelijk is waarbij teams enige tijd veel negatieve feedback te verwerken 
krijgen. Feedback zorgt ervoor dat self-efficacy wordt bijgesteld. Als een team onvoldoend ervaring 
heeft en de eerder vermeldde factoren van toepassing zijn, dan kan Agile ervoor zorgen dat een team 
in een korte periode veel negatieve feedback ontvangt waardoor lage niveaus van self-efficacy 
kunnen worden bereikt, er ontstaat een kans op een negatieve spiraal.  
 
Vanuit lage niveaus van self-efficacy kunnen vervolgens fouten ontstaan door biases. Een reactie kan 
zijn dat een situatie van onzekerheid ontstaat, waardoor teams zichzelf willen beschermen en 
defensiever gaan schatten. De kwaliteit van de informatie om de taakcomplexiteit te bepalen, lijkt de 
grootste veroorzaker van een onjuiste self-efficacy binnen Agile IT-projecten. Teams lijken vaak te 
worstelen met de tendens die heerst binnen Agile om zo min mogelijk te documenteren en meer te 
focussen op werkende software. In de praktijk zien we dat hierdoor de aandacht vaak grotendeels 
uitgaat naar de realisatieprocessen en niet naar voorbereidende processen. Het gevolg is dat hoog-
over informatie bij het team landt op basis waarvan zij de taakcomplexiteit (impact) moeten 
vaststellen. Hierbij vergelijken zij hun self-efficacy met hun perceptie van de taakcomplexiteit van de 
werkzaamheden. Maar als door de informatie de taak makkelijker lijkt dan deze in werkelijkheid is 
(bias), dan is de kans groot dat een hoge self-efficacy ontstaat. Als dit leidt tot een foutieve planning 
omdat de werkzaamheden te eenvoudig worden geclassificeerd, dan is de kans groot dat dit 
uiteindelijk leidt tot negatieve feedback vanuit stakeholders. Als dit patroon zich herhaalt, dan 
ontstaat een situatie van steeds meer twijfel en wordt self-efficacy bijgesteld naar een lager niveau. 
Deze situatie kan door het publieke karakter van Agile zelfs worden versterkt, omdat feedback vanuit 
publieke events meer impact lijkt te hebben. Bijvoorbeeld als teams binnen Agile IT-projecten andere 
teams wél planning zien halen tijdens publieke demo’s. Er zijn diverse gevolgen gevonden van een 
lage self-efficacy, zoals minder productiviteit. Waarschijnlijk omdat bekend is dat individuen met een 
hoge self-efficacy beter presteren dan individuen met een lage self-efficacy. Maar ook de 
samenwerking in het team kan onder druk komen te staan en het plezier in werk kan zelfs afnemen. 
Daarnaast zien we dat teams met veel ervaring ook vaak veel self-efficacy hebben. Net als bij 
onderzoeken in Waterval IT-projecten zien we hierbij dat deze individuen een bepaalde interesse 
hebben voor risicovol werk. Hierdoor kunnen fouten ontstaan omdat zij risico’s niet juist inschatten. 
Ook werkzaamheden met een repeterend karakter vormen een risico voor deze groep, vaak omdat 
irrationele besluitvorming ontstaat en later blijkt deze de situaties toch verschillend zijn. Vanuit 
algemene basisprincipes van self-efficacy weten we dat individuen met een hoge self-efficacy situaties 
met elkaar kunnen vergelijken, ook al zijn de situaties totaal anders. Dat lijkt dus bij Agile IT-projecten 
ook te gebeuren. 
 
Negatieve gevolgen door een onjuiste self-efficacy binnen Agile IT-projecten ontstaan vooral op de 
aspecten tijd en functionaliteit maar deze zijn relatief klein. Echter kan door de lange leercurve wel 
sprake zijn van een situatie dat deze gevolgen zich langer manifesteren, en dus over een langere 
periode meer impact hebben. Er zijn veel tegenmaatregelen gevonden, zowel vanuit de Agile 
methode als meer algemeen. Voor organisaties biedt dit rapport naast bewustzijn ook belangrijke tips 
om fouten als gevolg van een onjuiste self-efficacy te voorkomen en te mitigeren, of een onjuiste self-
efficacy te beïnvloeden. Wetenschappelijk bieden de uitkomsten van deze studie een richting voor 
relevant vervolgonderzoek en geeft het een eerste inkijk in de rol van een onjuiste self-efficacy binnen 
de context van Agile IT-projecten.  



 
 
 

 

 
 

Summary 
Agile is the most commonly used project method for information technology (IT) projects, but 
sometimes these Agile IT-projects face problems. Cognitive biases can cause an incorrect picture of 
reality within traditional IT-projects, which can lead to incorrect human decisions. This focus of this 
exploratory study is specifically on the role that incorrect self-efficacy plays in the origin of these 
human errors and problems within the new context of Agile IT-projects. 
 
Self-efficacy is the belief in one's own abilities that a particular task can be performed successfully. 
Past experiences influence the level of self-efficacy and levels can be either low or high. Each 
individual could therefore have a level of self-efficacy, based on experience, in relation to work that 
has to be performed. So self-efficacy on its own is not a bias. Bias only arises if self-efficacy creates an 
incorrect picture of reality. In this study, we use the classification 'incorrect self-efficacy' for a 
situation in which bias arises from self-efficacy. This is a situation where the belief in a team or 
individual's own abilities to perform a task does not match the actual task complexity. This means that 
the task is initially classified as simpler or more complex and only afterwards or during the execution 
of the task the conclusion arises that this was incorrect. We know from traditional IT-projects that 
incorrect self-efficacy can lead to biases and problems within IT-projects. An example is that project 
managers with a lot of self-efficacy within traditional IT-projects can experience an incorrect 
perceived risk of perceived control, which can ultimately lead to the bias escalation of commitment. 
This is a phenomenon where project managers continue with a failing IT-project and invest more 
resources unnecessarily. Project managers can include experiences from previous situations, even if 
these situations were completely different. Self-efficacy can also play a role in the self-justification 
theory, in which project managers, especially those with a good track record, try to make up for 
previous losses while ignoring risks. In these situations, there is bias due to incorrect self-efficacy on 
the part of the project manager. 
 
However, Agile has major differences compared to traditional project methods, such as working with 
short iterations and with more feedback. For self-efficacy specifically, it is mainly adjusted on the basis 
of feedback. The role of incorrect self-efficacy in Agile IT-projects is still unclear, while other 
characteristics of Agile could possibly mean that an incorrect self-efficacy can also cause problems 
within Agile IT-projects. The role may even be different due to different characteristics. The aim of 
this exploratory study was to investigate, with a broad scope, the role of incorrect self-efficacy within 
Agile IT-projects. This resulted in the following main research question: 

“What role does incorrect self-efficacy play in Agile IT-projects?” 
 
The results show a number of striking results. First of all, an incorrect self-efficacy seems to play a role 
more often in Agile IT-projects than in Waterfall IT-projects. Eighty-three percent of the interviewees 
knew of an example where an incorrect self-efficacy seemed to play a negative role, especially during 
the planning of work. Two possible explanations have been found for this. First of all, there are more 
possibilities for incorrect self-efficacy to play a role because of working with short iterations within 
Agile IT-projects creates a situation where individuals every time have to user their self-efficacy. We 
also know there was a determining role for the project manager in Waterfall IT-projects, but in Agile 
IT-projects a lot of decision-making is left to the teams themselves. As a result, the group of people 
who can make incorrect decisions due to an incorrect self-efficacy is larger than within Waterfall IT-
projects. 
 
The expectation from the literature study was that within Agile IT-projects there would be a faster 
learning cycle, due to more feedback as a result of Agile events in combination with short iteration 
working. In other words: within Agile IT-projects, people are learning quicker from their mistakes and 
this helps to establish the necessary experience to prevent mistakes as a result of an incorrect self-
efficacy. What we see from the data of this study, however, is that the period required for this 



 
 
 

 

 
 

experience building, appears to be longer than expected. This seems to be caused by complexity, 
hectic, incomplete information and sometimes time pressure within Agile IT-projects due to short 
iterations with many deadlines. These factors seem to create a relatively long learning cycle, even a 
pattern where teams have to deal with a lot of negative feedback for some time could be reality. 
Feedback ensures that self-efficacy is adjusted. But if a team has insufficient experience and the 
aforementioned factors apply, Agile can cause a situation where a team could receive a lot of 
negative feedback in a short period of time. This can eventually lead to low levels of self-efficacy and a 
negative spiral is possible. 
 
From low levels of self-efficacy, errors can then arise due to biases. A response may be that a 
situation of uncertainty arises, causing a demand for teams to protect themselves and estimate more 
defensively. The quality of information to determine task complexity seems to be the biggest cause of 
an incorrect self-efficacy within Agile IT-projects. Teams often seem to struggle with the tendency 
within Agile IT-projects, to document as little as possible and focus more on working software. In 
practice, we see that the focus is often largely on the building software processes and not on the early 
preparatory processes. As a result, abstract information reaches the team on the basis of which they 
must determine the task complexity (impact). Teams compare their self-efficacy with their perception 
of the task complexity of the work. But if the information makes the task seem to be easier than it 
actually is (bias), then there is a good chance that high self-efficacy levels will arise. If this leads to 
incorrect planning because the work is classified too simply, there is a good chance that this will 
eventually lead to negative feedback from stakeholders. If this pattern is repeated, a situation of 
increasing doubt arises and self-efficacy could be adjusted to lower levels. This situation can even be 
reinforced by the public nature of Agile within IT-projects, because feedback from public events 
seems to have more impact on self-efficacy levels. An example is that teams within Agile IT-projects 
see other teams achieve their planning during public demos while they are still struggling with 
planning activities. Various consequences of low level self-efficacy have been found, such as reduced 
productivity. Probably because it is known that individuals with high self-efficacy perform better than 
individuals with low self-efficacy. But the cooperation in the team can also come under pressure and 
the pleasure in work can even decrease. On the other hand, we see that teams with a lot of 
experience also often have a lot of self-efficacy. Compared to studies in Waterfall IT-projects, we 
recognize patterns that these individuals have a certain interest in risky work. This can lead to errors 
because they do not estimate those risk situations correctly (wrong perceived risk). Activities with a 
repetitive nature can also create a potential risk for incorrect decisions for this group. Often because 
irrational decision-making arises and the actual situation later turns out to be different than initially 
expected. From general basic principles of self-efficacy, we know that individuals with high self-
efficacy can compare situations, even if the situations are completely different. That seems to be 
happening with Agile IT-projects as well. 
 
Negative consequences due to an incorrect self-efficacy within Agile IT-projects mainly arise on the 
subjects of time and functionality, but these negative consequences are relatively small. However, 
due to the long learning cycle, a situation in Agile IT-projects is possible in which these consequences 
threaten the results of Agile IT-projects for a longer period. As a result these negative consequences 
could have more impact over a longer period of time. Many countermeasures have been found, both 
from the Agile method and more generally. In addition to awareness, this report also offers 
organizations important tips to prevent and mitigate errors caused by an incorrect self-efficacy, or to 
influence incorrect levels of self-efficacy. Scientifically, the results of this study provide a direction for 
relevant future research and provide a first insight into the role of an incorrect self-efficacy within the 
new context of Agile IT-projects.  
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1. Introductie 
Dit hoofdstuk start met de achtergrond van dit onderzoek. Tijdens de gebiedsverkenning wordt 
dieper ingegaan op belangrijke verschillen tussen Agile en Waterval. Dit resulteert in een 
probleemstelling. Aan de hand van de probleemstelling worden de onderzoeksvragen en de 
doelstelling gepresenteerd. Er wordt afgesloten met de maatschappelijke en wetenschappelijke 
relevantie en een beschrijving van de onderzoeksaanpak. 
 

1.1 Achtergrond 
In het verleden is aangetoond dat self-efficacy een rol kan spelen bij het ontstaan van cognitieve 
biases en dat daardoor problemen kunnen ontstaan binnen traditionele Waterval IT-projecten (Jani, 
2008 & 2011). Self-efficacy is het geloof in eigen capaciteiten om een bepaalde taak goed te kunnen 
uitvoeren (Bandura, 1995). Biases zijn systematische denkfouten die kunnen leiden tot irrationele 
besluitvorming (Kahneman, 2011). Voorbeelden van problemen binnen traditionele IT-projecten zijn 
budget- en tijdsoverschrijdingen (Keil et al., 2000). Biases die veroorzaakt kunnen worden door self-
efficacy zijn bijvoorbeeld overconfidence of een onjuiste perceived risk of perceived control (Jani, 
2008 & 2011). Vooral IT-omgevingen zijn vatbaar voor biases, dit komt met name door factoren zoals 
complexiteit, tijdsdruk en een overvloed aan informatie (Benschop, 2016). Bijna alle IT-projecten zijn 
‘Agile’ als nieuwe projectmethode gaan gebruiken (Cervone, 2010). Agile heeft echter andere 
eigenschappen, zoals kort-cyclisch werken met veel feedbackmomenten (Cervone, 2010; Andrei et al., 
2019). Ondanks andere eigenschappen hebben ook Agile IT-projecten nog steeds last van problemen, 
zoals tijdsoverschrijdingen (Magazinus & Feldt, 2011; The Standish Group, 2020). Over de mogelijke 
rol van biases door een (onjuiste) self-efficacy bij deze problemen is nog veel onduidelijk. Het doel van 
dit verkennende onderzoek is om meer inzicht te krijgen in die mogelijke rol binnen Agile IT-
projecten. 
  

1.2 Gebiedsverkenning 
Er zijn grote verschillen tussen Waterval en Agile als projectmethoden (Andrei et al., 2019; Khoza & 
Marnewick 2020). In tabel 1 zijn op een hoog abstractieniveau de belangrijkste verschillen 
opgenomen (Thummadi & Lyytinen, 2016).  

Tabel 1 - “Ostensive dimensions for method comparison” (Thummadi & Lyytinen, 2016, p. 10) 
Methode Applicatie Management Technisch Personeel 
Agile Flexibiliteit,  

reactievermogen. 
Impliciete  
communicatie. 

Informeel,  
simpele ontwerpen. 

Samenwerkend op 
dezelfde locatie in een 
chaotische omgeving. 

Waterval Stabiliteit,  
voorspelbaarheid. 

Document  
gestuurd. 

Formeel,  
complexe ontwerpen. 

Samenwerkend op 
verschillende locaties in 
een gestructureerde 
omgeving. 

 
Bij Agile wordt vooral ingezet op flexibiliteit en reactievermogen in tegenstelling tot stabiliteit bij 
Waterval. Het Agile Manifesto, een manifest wat de basisprincipes van Agile beschrijft, geeft hier een 
verklaring voor. Flexibiliteit en reactievermogen zijn nodig door de onvoorspelbaarheid van de nieuwe 
economie, deze kan turbulent zijn en bedrijven moeten snel kunnen reageren op veranderingen 
(Fowler & Highsmith, 2001). Agile biedt deze flexibiliteit door bijvoorbeeld parallel aan 
softwareontwikkeling te documenteren en door continu bij te sturen en te verbeteren op basis van 
feedback van klanten (Andrei et al., 2019; Turner & Boehm, 2003). Flexibiliteit ontstaat ook omdat 
Agile werkt met kort-cyclische iteraties (sprints) en kleinere minder complexe taken (Cervone, 2010). 
Agile is in tegenstelling tot Waterval minder document gestuurd en met meer (impliciete) 
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communicatie en onderlinge afstemming. Ontwerpen zijn eenvoudig en productopleveringen vinden 
vaak plaats (Turner & Boehm, 2003; Cervone, 2010).  
 
Vanuit deze informatie kunnen er voorzichtig al wat belangrijke punten voor dit onderzoek worden 
aangestipt door deze unieke eigenschappen van Agile te koppelen aan kennis over self-efficacy. Zo 
kunnen eenvoudigere taken mogelijk zorgen voor meer self-efficacy, omdat men meer geloof heeft in 
de eigen capaciteiten als de taakcomplexiteit lager ligt. Meer feedback kan mogelijk juist weer zorgen 
voor een snellere bijstelling van een onjuiste self-efficacy. En omdat veel vaker werkzaamheden 
worden gepland, wordt ook veel vaker de self-efficacy van individuen gebruikt.  
 

1.3 Probleemstelling 
Ondanks dat 98% van de IT-projecten Agile gebruiken zijn er nog steeds vaak problemen zoals 
tijdsoverschrijdingen (Khoza & Marnewick 2020; VersionOne 2018). Volgens een groot onderzoek 
door de Standish Group (2020) ging het in de periode 2015 t/m 2020 zelfs om 65% van de Agile IT-
projecten (Bijlage B). Eerder uitgevoerde studies vonden resultaten dat bij traditionele IT-projecten 
foutieve menselijke beslissingen door biases een oorzaak kunnen zijn van deze problemen (Mähring & 
Keil, 2008; Staw & Ross, 1989). Door biases ontstaat een onjuist beeld van de werkelijkheid. Een 
belangrijke bias is escalation of commitment (Staw & Ross, 1989). Dit is een fenomeen waarbij 
projectmanagers middelen in een falend Waterval IT-project blijven stoppen (Jani, 2008). Dit leidt 
vaak tot budget- (82%) en tijdsoverschrijdingen (91%) (Keil et al., 2000). Eerdere studies tonen aan 
dat self-efficacy binnen Waterval IT-projecten invloed kan hebben op escalation of commitment 
omdat bijvoorbeeld door een hoge self-efficacy risico’s foutief worden ingeschat (Jani, 2008 & 2011). 
Achteraf bleek dat sprake was van een onjuiste self-efficacy en dat daardoor biases waren ontstaan. 
Ondanks de problemen bij Agile IT-projecten is nog relatief weinig bekend over welke rol een onjuiste 
self-efficacy speelt bij fouten en problemen door biases. Juist kenmerken van Agile zijn direct te 
koppelen aan factoren die self-efficacy beïnvloeden. Bijvoorbeeld dat feedback self-efficacy bijstelt 
(Bandura, 1997) en juist een kenmerk van Agile is meer feedback. Deze andere eigenschappen van 
Agile kunnen ervoor zorgen dat fouten die ontstaan door een onjuiste self-efficacy nog steeds 
aanwezig zijn binnen Agile IT-projecten en problemen veroorzaken.  
 
De probleemstelling luidt hierdoor: 
“Menselijke fouten veroorzaakt door een onjuiste self-efficacy, kunnen ondanks Agile als nieuwe 
projectmethode, nog steeds voor problemen zorgen binnen Agile IT-projecten.” 
 

1.4 Opdrachtformulering 
De doelstelling van dit onderzoek is om meer inzichten te krijgen over de rol 
van biases door een onjuiste self-efficacy binnen Agile IT-projecten. Met ‘rol’ 
worden de deductieve thema’s van dit onderzoek bedoelt, Dit zijn 
‘oorzaken’, ‘gevolgen’ en ‘tegenmaatregelen’ voor biases veroorzaakt door 
een onjuiste self-efficacy. De self-efficacy van individuen wordt bijgesteld 
door feedback en self-efficacy wordt onder andere gebruikt om de 
taakcomplexiteit van het werk in te schatten. Hierbij wordt het geloof in 
eigen capaciteiten bepaalt of de taak succesvol kan worden voltooid. Self-
efficacy op zichzelf is geen bias, maar biases kunnen ontstaan als de 
taakcomplexiteit niet juist wordt ingeschat, wat leidt tot een onjuiste self-
efficacy (figuur 1). In deze situatie spreken we in dit onderzoek van een 
onjuiste self-efficacy, onjuist omdat achteraf de self-efficacy in relatie tot de 
feitelijke taakcomplexiteit niet juist was.  
 
Om een duidelijke scope te hanteren, worden vier dimensies onderzocht 
voor gevolgen, namelijk: tijd, budget, kwaliteit en functionaliteit. De 

Figuur -1 – Een onjuiste 
self-efficacy leidt tot een 
vertekend beeld van de 
werkelijkheid 
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hoofdonderzoeksvraag en deelvragen zijn beantwoord door een literatuurstudie in combinatie met 
verkennende interviews.  
 
De hoofdonderzoeksvraag luidt: 
Welke rol speelt een onjuiste self-efficacy binnen Agile IT-projecten? 
 
Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn vijf deelvragen opgesteld. Het doel van deelvraag 1 is om 
een lastig onderwerp als self-efficacy goed te begrijpen en te bepalen welke onderzoeksmethode(n) 
geschikt zijn en door andere studies eerder zijn gebruikt, ten bate van de interne validiteit.  
 
Deelvraag één luidt: 
 Wat is self-efficacy en hoe hebben andere studies self-efficacy onderzocht? 
 
Omdat nog niets bekend is over de rol van een onjuiste self-efficacy binnen Agile, is een beperkte 
fundering aanwezig voor een deductieve invalshoek. Hierdoor is gekozen om eerst de bestaande 
literatuur over self-efficacy binnen Waterval IT-projecten te bestuderen en vervolgens op basis van de 
uitkomsten naar overeenkomsten en verschillen tussen Waterval en Agile te zoeken. Hierdoor was 
het mogelijk om aannames te formuleren over de mogelijke rol van een onjuiste self-efficacy binnen 
Agile IT-projecten.  
 
Deelvraag twee luidt: 
 Wat is de rol van een onjuiste self-efficacy in Waterfall IT-projecten en welke aannames kunnen 

hierdoor worden gedaan voor de rol binnen Agile IT-projecten? 
 
De keuze is gemaakt om de hoofdvraag op te delen in drie deelvragen: oorzaken, gevolgen en 
tegenmaatregelen. Hierdoor werd het mogelijk om tijdens het analyseren van de kwalitatieve data de 
gegevens overzichtelijk te presenteren.  
 
Deelvragen drie t/m vijf luiden: 
 Welke oorzaken gelden voor een onjuiste self-efficacy binnen Agile IT-projecten? 
 Welke gevolgen gelden voor een onjuiste self-efficacy binnen Agile IT-projecten? 
 Welke tegenmaatregelen zijn aanwezig voor een onjuiste self-efficacy binnen Agile IT-projecten? 
 
De antwoorden op deelvragen één t/m vijf zijn terug te vinden in hoofdstuk vijf op basis van de 
kwalitatieve data uit de verkennende interviews en de literatuurstudie. 
 

1.5 Motivatie/ relevantie  
 

1.5.1. Wetenschappelijk 
Dit onderzoek is in twee opzichten relevant voor de wetenschap. Allereerst volgt het deels de 
suggestie op die Jani (2011) doet om hetzelfde onderzoek voor self-efficacy uit te voeren binnen een 
andere context. Dit onderzoek is weliswaar algemener door het verkennende karakter, maar 
onderzoekt wél de rol van self-efficacy binnen een andere context. Vanuit die brede scope kunnen 
bevindingen uit het onderzoek van Jani (2011) mogelijk worden bevestigd, of komen nieuwe inzichten 
aan het licht. Ten tweede is nog niet eerder onderzoek gedaan naar de rol van een onjuiste self-
efficacy binnen Agile IT-projecten. Eerder onderzoek richtte zich voornamelijk op Waterval IT-
projecten. Dit onderzoek kan nieuwe inzichten opleveren over de werking van self-efficacy in een 
omgeving waar een andere aanpak wordt gehanteerd, terwijl het einddoel (klantwaarde leveren) 
hetzelfde is. 
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1.5.2. Maatschappelijk 
Dit onderzoek is maatschappelijk relevant omdat veel Agile IT-projecten nog steeds problemen 
ondervinden (VersionOne, 2018; Hoda et al., 2018) en niet duidelijk is of biases veroorzaakt door een 
onjuiste self-efficacy hier een rol bij spelen. Uit voorgaande studies is naar voren gekomen dat biases 
problemen kunnen veroorzaken binnen Waterval IT-projecten. Dit onderzoek biedt organisaties een 
eerste inzicht over de rol die een onjuiste self-efficacy kan spelen binnen Agile IT-projecten. De 
uitkomsten van dit onderzoek kunnen bewustzijn creëren maar mogelijk ook praktische tips 
opleveren hoe organisaties een onjuiste self-efficacy kunnen herkennen en fouten als gevolg hiervan 
kunnen voorkomen of mitigeren.  
 

1.6 Aanpak in hoofdlijnen 
In het vervolg van dit onderzoek worden in hoofdstuk twee de uitkomsten van de literatuurstudie 
gepresenteerd. Hoofdstuk drie zal dieper ingaan op de gekozen onderzoeksmethode(n). De resultaten 
na de analyse van de kwalitatieve data worden in hoofdstuk vier gepresenteerd. Er zal worden 
afgesloten met hoofdstuk vijf, waarbij conclusies, discussies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
worden besproken.  
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2. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk worden onderzoeksaanpak en de uitkomsten van de literatuurstudie gepresenteerd. 
Tevens wordt ingegaan op biases en de rol van een onjuiste self-efficacy binnen Waterval IT-
projecten. Door Waterval IT-projecten te vergelijken met Agile IT-projecten worden aannames 
geformuleerd over de mogelijke rol van een onjuiste self-efficacy binnen Agile IT-projecten. De 
belangrijkste uitkomsten worden vervolgens in subsectie 2.6 besproken, in subsectie 2.7 worden de 
volgende stappen van dit onderzoek samengevat. 
 

2.1 Onderzoeksaanpak 
Het literatuur review proces beschreven door Saunders et al. (2019) is gebuikt om een systematische 
benadering voor het theoretische kader te volgen. Er is gebruikgemaakt van de meest uitgebreide 
bedrijfskundige database Business Source Premier. Tevens is Google Scholar gebruikt omdat self-
efficacy een breed (psychologisch) thema is. De volgende selectiecriteria zijn gebruikt:  
 Literatuurtype ‘peer-reviewd academic journals’ of ‘conference proceedings’; 
 Minimaal één citatie; 
 Engelstalig; 
 Zoekperiode; 
 Zoektermen. 

 
De zoekperiode was 2011 t/m 2022. Een aantal keren is hiervan afgeweken omdat basistheorieën 
over self-efficacy in de oude artikelen vastliggen. De eerste zoekactiviteit resulteerde in 207 mogelijk 
relevante artikelen waarvan er vijf zijn geselecteerd. Via de backward snowballing methode zijn 
vervolgens 26 relevante artikelen geselecteerd. Vervolgens zijn de referenties en de auteurs van deze 
publicaties bestudeerd en gebruikt tijdens nieuwe zoekacties, dit leverde nog één artikel op. Ook zijn 
vier (niet-wetenschappelijke) publicaties gezocht, omdat resultaten van Agile in anekdotische 
publicaties vastliggen. Via Google Scholar zijn nog eens zes artikelen geselecteerd. Vanuit het 
iteratieve proces zijn nog een aantal zoekopdrachten uitgevoerd waarbij nog eens acht artikelen zijn 
gevonden voor in totaal 50 artikelen. 
 
Onder andere de volgende zoektermen zijn gebruikt: waterfall, Bandura, Agile, self-efficacy, 
information systems, bias, SCRUM, PRINCE2, escalation of commitment. Het zoekproces en alle 
trefwoorden zijn te vinden in Bijlage A. 
 

2.2 Uitvoering 
 

2.2.1 Self-efficacy en biases in IT-projecten 
Veel Agile IT-projecten ondervinden problemen (The Standish Group, 2020), voorbeelden zijn budget- 
en tijdsoverschrijdingen (The Projectmanagement Institute, 2017). Deze problemen worden voor een 
groot deel veroorzaakt door menselijke fouten door cognitieve bias. Bias is het foutief verwerken van 
informatie (Staw & Ross, 1989). Vooral IT-projecten zijn vatbaar door complexiteit, veel informatie en 
tijdsdruk, hierdoor is ons brein eerder geneigd om irrationele beslissingen te nemen op basis van 
intuïtie en gevoel terwijl dat rationeel gezien niet logisch is (Benschop, 2016). 
Een bias die hierbij centraal staat is escalation of commitment, waarbij besluitvormers doorgaan met 
een falend project (Brockner, 1992). Deze projectescalatie bestaat uit vier dimensies: project, 
psychologische, sociale en organisatorische (Keil & Mann, 1997). Projectfactoren zijn kosten, baten, 
complexiteit en de duur van het project. Sociale factoren zijn onder andere de cultuur binnen een 
organisatie. Organisatorische factoren zijn de politieke omgeving waar het project zich in bevindt. 
Psychologisme factoren zijn zaken die managers doen geloven dat de situatie er beter uitziet dan dat 
deze in werkelijkheid is. Onder deze laatste categorie vallen biases. In dit onderzoek staat een onjuiste 
self-efficacy centraal waarbij het gaat om een mismatch tussen het geloof in eigen capaciteiten om 
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een taak succesvol uit te voeren en de feitelijke complexiteit van die taak. Bij Agile zijn factoren 
aanwezig, zoals meer feedback en een lagere taakcomplexiteit, die mogelijk wijzen op een andere rol 
van een onjuiste self-efficacy. Bijvoorbeeld dat door meer beslissingen binnen Agile en door meer 
personen, een onjuiste self-efficacy een veel bredere rol kan spelen. Hierdoor kan een onjuiste self-
efficacy binnen Agile IT-projecten een belangrijke veroorzaker zijn van problemen en is het relevant 
om deze rol te onderzoeken.  
 

2.2.2 Een onjuiste self-efficacy in Waterval IT-projecten 
In deze subsectie wordt ingegaan op de bestaande literatuur over de rol van een onjuiste self-efficacy 
binnen Waterval IT-projecten en (deels) een antwoord gegeven op deelvraag 2.  
 
Binnen Waterval IT-projecten kan een hoge onjuiste self-efficacy andere biases veroorzaken, zoals 
een onjuiste perceived risk en perceived control van projectmanagers, waardoor uiteindelijk 
escalation of commitment kan ontstaan (Jani, 2008 & 2011). Escalation of commitment heeft grote 
negatieve gevolgen voor tijd, budget, kwaliteit en functionaliteit (Keil et al., 2000). Ook kan self-
efficacy van invloed zijn op de bias illusion of control (Rudski, 2001). Bij deze bias heerst de perceptie 
dat de slagingskans hoger is dan feitelijk zou blijken indien deze basis van een rationele 
kansberekening zou worden berekend (Langer, 1975). De projectmanager speelt een cruciale rol bij 
escalation of commitment, omdat het de rol is die besluit bij tegenvallende resultaten of dit moet 
worden gecommuniceerd en beslist of het project langer moet doorgaan. Wanneer projectmanagers 
eerder risicovolle situaties succesvol hebben gemanaged zijn zij geneigd om in de toekomst ook 
risico’s niet uit de weg te gaan, dit zijn vooral managers met een hoge self-efficacy (Whyte et al., 
1997). De organisatorische inrichting met de projectmanager als enige initiator van het 
besluitvormingsproces is één van de oorzaken dat een onjuiste self-efficacy een negatieve rol kan 
spelen. Immers als daardoor foutieve irrationele besluiten worden genomen, dan is er niemand die 
dit kan voorkomen. Maar de oorzaak zit dus ook in eerdere (succesvolle) ervaringen omdat 
projectmanagers met veel self-efficacy en met een goed ‘track-record’, geneigd zijn om eerdere 
beslissingen goed te maken waarbij risico’s worden genegeerd. Deze situatie wordt gezien als self-
justification theory (Sleesman et al., 2012). Deze theorie gaat over personen die verantwoordelijk zijn 
voor verliezen en proberen om hun eerdere beslissingen te rechtvaardigen door extra middelen in te 
zetten (Staw & Ross, 1989).  
 
Een onjuiste self-efficacy wordt bij Waterval IT-projecten niet snel naar een juist niveau bijgesteld 
omdat er enkel feedbackmomenten aan het einde van het project zitten. Toch zijn er wel 
tegenmaatregelen, zoals het toepassen van ‘lessons learned’. Hierdoor kunnen fouten als gevolg van 
een onjuiste self-efficacy worden voorkomen (Jani, 2011). Het doel hiervan is om toekomstige 
situaties waarbij een onjuiste self-efficacy ontstaat te herkennen. Ook kunnen fouten als gevolg van 
een onjuiste self-efficacy worden voorkomen door een vier ogen principe toe te passen (Sleesman, 
2012). Hierbij gaat het om het voorkomen van escalation of commitment ontstaan door een onjuiste 
self-efficacy door beslissingen altijd door een tweede persoon te laten beoordelen. 
 

2.2.3 Een onjuiste self-efficacy in Agile IT-projecten 
Omdat over de rol van een onjuiste self-efficacy binnen Agile IT-projecten nog weinig bekend is, 
worden in deze subsectie aannames geformuleerd. Deze subsectie geeft (deels) antwoord op 
deelvraag 2. 
 
Feedback is één van de belangrijkste voorspellers van self-efficacy en het zorgt ervoor dat mensen 
hun doelen omhoog bijstellen in het geval van positieve feedback (Podsakoff & Farh, 1989; Campion 
& Lord, 1982). Een belangrijk verschil tussen Agile en Waterval is dat resultaten frequenter worden 
verkregen en er kortere feedback-loops zijn (Gheorghe et al., 2020; Andrei et al., 2019). Een eerste 
mogelijke oorzaak dat een onjuiste self-efficacy een andere rol speelt binnen Agile IT-projecten is dat 
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door meer feedback self-efficacy een boost kan krijgen. Bij Agile wordt gewerkt met simpele designs 
en kleine werkpakketten (Turner & Boehm, 2003). Individuen kunnen hierdoor meer self-efficacy 
hebben dat ze het werk kunnen realiseren. Een tweede mogelijke oorzaak dat self-efficacy een 
andere rol speelt binnen Agile IT-projecten is dus dat er meer self-efficacy kan zijn door eenvoudigere 
en kleinere werkzaamheden. Een derde mogelijke oorzaak voor een andere rol is dat er sprake is van 
tijdsdruk en hectiek. Agile IT-projecten bevinden zich vaak binnen een chaotische omgeving (Turner & 
Boehm, 2003) en het iteratieve proces van Agile met sprints zorgt voor een serie aan deadlines en 
tijdsdruk (Van Oorschot et al., 2015). Dit zorgt er mogelijk voor dat bij Agile sneller irrationele 
beslissingen worden genomen, omdat personen met veel self-efficacy vooral bij tijdsdruk minder 
opties overwegen en sneller het ‘taking the first option’ principe hanteren (Hepler & Feltz, 2012). 
Tijdsdruk kan hierdoor mogelijk als een enabler ervoor zorgen dat individuen de situatie niet juist 
beoordelen en dat daardoor een onjuiste self-efficacy ontstaat. Als door een onjuiste self-efficacy 
foutieve inschattingen worden gemaakt, dan kan dit leiden tot producten die niet voldoen aan 
requirements. Als herstelwerkzaamheden nodig zijn in een chaotische omgeving met veel deadlines, 
dan kunnen individuen mogelijk in tijdnood komen. Door het kort-cyclische proces met veel feedback, 
kan snel worden bijgestuurd. Hierdoor is de verwachtte impact op kwaliteit en functionaliteit klein, 
immers een fout in een prototype is minder ingrijpend dat een fout in het eindproduct bij Waterval 
(Bijlage D). Bij Agile wordt in tegenstelling tot Waterval veel nadrukkelijker de focus gelegd op kort-
cyclisch werken met sprints (Bijlage C). Korte implementaties dienen ervoor om de businesswaarde te 
creëren en om feedback te verzamelen (Cervone, 2010). In tegenstelling tot Waterval is dus relatief 
weinig geïnvesteerd op het moment dat feedback wordt ontvangen. Stel dat door een onjuiste self-
efficacy fouten zijn gemaakt en daardoor herstelwerkzaamheden nodig zijn, dan kan dit door de 
frequentie aan implementaties vaker voorkomen maar heeft dit een geringe impact op het budget. 
Echter is er ook een sterker leereffect door meer feedback waardoor mogelijk sneller dan in Waterval 
een juist beeld van de werkelijkheid ontstaat. Kort-cyclisch werken betekent tevens kleine 
werkpakketten, de fouten zijn hierdoor mogelijk ook kleiner waardoor het herstellen ook minder 
ingrijpend is voor de tijdsplanning. Een afwijking van 10% op een kleine taak (Agile) is immers minder 
impactvol voor het budget dan 10% afwijking op een grote taak (Waterval). Door veel meer feedback 
kan er sneller worden bijgestuurd. Tabel 2 bevat een samenvatting van de geformuleerde aannames 
voor oorzaken en gevolgen tot nu toe. 
 
Tabel 2 - Oorzaken en gevolgen voor self-efficacy 

 
Een tegenmaatregel binnen Agile is dat er meer sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
(Laanti et al., 2013). Een individuele onjuiste self-efficacy zoals we die kennen vanuit de self-
justification theory zou heirdoor niet voor moeten komen. Omdat individuen zich niet volledig 
persoonlijk verantwoordelijk voelen voor eerdere fouten, het gehele team is verantwoordelijk. Een 
tweede tegenmaatregel is het in groepsverband inschatten van werkzaamheden (Mahnič & Hovelja, 
2012), dit kan een onjuiste self-efficacy mogelijk voorkomen, omdat collega’s dit signaleren. Een 
derde tegenmaatregel is het kort-cyclisch werken met veel meer feedback. Dit kan ervoor zorgen dat 
een onjuiste self-efficacy sneller wordt bijgesteld naar een juist niveau door ervaring: “beter ten halve 
(Agile) gekeerd dan ten hele (Waterval) gedwaald”. 
 

Oorzaken Gevolgen voor self-efficacy 
Meer feedback Een hoge frequentie van positieve feedback kan mogelijk zorgen voor een 

hoge onjuiste self-efficacy en de kans op overmoedigheid. Aan de andere kant 
zorgt negatieve feedback mogelijk dat een onjuiste self-efficacy sneller wordt 
bijgesteld, waardoor individuen sneller leren van fouten. 

Minder complexiteit Door eenvoudigere taken hebben individuen meer self-efficacy dat ze het 
werk kunnen realiseren. 

Tijdsdruk Tijdsdruk tijdens de planning en het inschatten van werkzaamheden zorgt 
mogelijk voor een situatie dat een onjuiste self-efficacy een rol kan spelen. 
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2.2.4 Eerder uitgevoerde onderzoeken naar self-efficacy 
Self-efficacy is onderzocht tijdens een experiment (Jani, 2008 & 2011; Bandura, 1977 & 1990 & 2000; 
Whyte & Saks, 2007). Ook zijn in Bijlage E de gevonden interviewvragen uit vergelijkbare studies 
opgenomen en bestudeerd. Met name de gecontroleerde omgeving wordt als groot voordeel gezien 
(Jani, 2008). Een ander vergelijkbaar onderzoek naar de rol van biases die gerelateerd zijn aan een 
onjuiste self-efficacy, zijn door Nuijten et al. (2020) via semigestructureerde interviews en enquêtes 
onderzocht. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat interviews kunnen werken bij een 
verkennend onderzoek naar cognitieve biases. Volgens Saunders et al. (2016) is het interviewen van 
experts een goed meetinstrument voor een verkennend onderzoek. Vanwege de overeenkomsten 
met dit onderzoek is gekozen om semigestructureerde interviews te gebruiken, in hoofdstuk drie 
wordt dit verder onderbouwd. 
 

2.3 Resultaten en conclusies 
In tabel 3 is een samenvatting gepresenteerd van de belangrijkste uitkomsten van de literatuurstudie.  

Tabel 3 - Samenvatting van de verschillen tussen Waterfall en Agile voor een onjuiste self-efficacy 
 Traditionele IT-projecten Agile IT-projecten 
Oorzaken  Self-justification theory. 

 Projectinrichting. 
 Ervaringen uit het verleden. 

 Hogere frequentie feedback. 
 Minder complexiteit door kleinere 

werkpakketten. 
 Chaotische omgeving en veel 

deadlines zorgen voor tijdsdruk. 
Gevolgen Indirect via escalation of 

commitment: 
 Impact op tijd is sterk. 
 Impact op budget is sterk. 
Indirect via illusion of control: 
 Impact op tijd is sterk. 
 Impact op kwaliteit is sterk. 
 Impact op functionaliteit is 

sterk. 

Verwachtingen: 
 Impact op tijd is klein. 
 Impact op budget is klein. 
 Impact op kwaliteit is klein 
 Impact op functionaliteit is klein. 

Tegenmaatregelen  Delen van 
verantwoordelijkheid.  

 Lessons learned toepassen bij 
nieuwe producten. 

 Gezamenlijk inschatten van 
werkzaamheden. 

 Gedeelde verantwoordelijkheid 
voor de resultaten. 

 Kort-cyclisch werken zorgt voor 
sterker leereffect. 

 

2.4 Doel van het vervolgonderzoek 
De gefundeerde aannames vormen input voor een deductieve aanpak tijdens het vervolgonderzoek. 
Het doel is om te verkennen of deze aannames over de rol van een onjuiste self-efficacy binnen Agile 
IT-projecten inderdaad voor kunnen komen. Maar vanuit een inductieve aanpak kunnen er ook 
nieuwe inzichten aan het licht komen over de rol van een onjuiste self-efficacy die mogelijk alleen 
gelden voor Agile IT-projecten en dus in de bestaande literatuur nog onbekend zijn. 
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3. Methodologie 
Dit hoofdstuk beschrijft en motiveert de gebruikte onderzoeksmethode en gaat in op de validiteit, 
betrouwbaarheid en ethische aspecten. Het doel is om op basis van het ontwerp de juiste 
kwalitatieve data te verzamelen om deelvragen drie, vier en vijf en uiteindelijk de 
hoofdonderzoeksvraag te beantwoorden. 
 

3.1 Conceptueel ontwerp: keuze van 
onderzoeksmethode(n)  

Op basis van de uitkomsten van de literatuurstudie is vastgesteld dat nog niet eerder empirisch 
onderzoek is gedaan naar de rol van een onjuiste self-efficacy in Agile IT-projecten. Hierdoor is 
gekozen voor een verkennend en kwalitatief onderzoek omdat dit type onderzoek helpt om een 
fenomeen te verklaren, met name als het onduidelijk is hoe het zich precies gedraagt (Saunders et al., 
2019). Ook biedt dit type onderzoek flexibiliteit waardoor het mogelijk was om gedurende het 
onderzoek meer focus te leggen op bepaalde aspecten (Saunders et al., 2019). Een ander voordeel is 
dat het mogelijkheden bood om nieuwe aspecten verder te onderzoeken, wat op basis van de 
uitkomsten uit hoofdstuk twee mogelijk moest zijn. Als methode is gekozen voor semigestructureerde 
interviews. Dit bood de mogelijkheid om te reageren op antwoorden en door te vragen (Saunders et 
al, 2019). Andere methoden, zoals het experiment wat door Jani (2008 & 2011) is gebruikt om self-
efficacy te onderzoeken, bieden deze mogelijkheid niet. Het doorvragen is belangrijk omdat dit ook de 
mogelijkheid geeft om nieuwe gebieden te ontdekken die relevant kunnen zijn voor dit onderzoek 
(Saunders et al., 2019). 
 

3.2 Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
Dit verkennende kwalitatieve onderzoek vond plaats bij een grote Nederlandse 
verzekeringsmaatschappij die werkt met Agile IT-projecten. Dit onderzoek maakte eveneens 
onderdeel uit van een groter onderzoek, waarbij de rol van andere biases is onderzocht in Agile IT-
projecten. De kwalitatieve data is hierdoor afkomstig uit achttien interviews. Zes interviews zijn zelf 
afgenomen en de overige twaalf zijn uitgevoerd door twee mede-onderzoekers binnen twee andere 
organisaties. Door de bredere scope is een rijker beeld ontstaan van een onjuiste self-efficacy binnen 
Agile IT-projecten. Omdat ervaringen uit het verleden self-efficacy beïnvloeden, is gekozen om 
diversiteit aan te brengen in rollen en werkervaring (Bijlage H). Het is mogelijk dat teamleden met 
meer werkervaring ook bekend zijn met Waterval IT-projecten, waardoor een vergelijking mogelijk 
was tussen beide projectmethoden. De interviews zijn opgenomen met het softwareprogramma 
Microsoft Teams. De duur van de interviews was 90 minuten. Er is gekozen om één gesloten subvraag 
met een Likertschaal toe te passen, ook al is dit niet gebruikelijk voor een semigestructureerd 
interview. De gedachte hierbij was om het mogelijk te maken om de gevolgen relatief ten opzichte 
van elkaar te kunnen beoordelen. De interview guide bevat de interviewvragen (Bijlage F) en bevat 
tevens welke stappen voor, tijdens en na het interview zijn doorlopen.  
 

3.3 Gegevensanalyse 
De gegevens zijn geschikt gemaakt voor analyse door de kwalitatieve data eerst handmatig te 
transcriberen. Hierdoor is de security en privacy van alle deelnemers aan dit onderzoek geborgd. De 
getranscribeerde data is middels en thematische analyse geanalyseerd. Deze methode richt zich op 
het vinden van thema’s en patronen door data te coderen (Saunders et al., 2019). Deze toegankelijke 
methode is geschikt omdat er grote hoeveelheden data kunnen worden geanalyseerd (Saunders et 
al., 2019) en dit is relevant omdat er veel data is verzameld en initieel er weinig ervaring was met het 
analyseren van kwalitatieve data. Volgens Saunders et al. (2019) leidt deze analysemethode tot rijke 
beschrijvingen, verklaringen en theorievorming. Het is ook geschikt voor het begrijpen van de 
factoren die ten grondslag liggen aan menselijke houdingen en handelingen (Saunders et al., 2019), 
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wat aansluit bij het onderwerp. Dit onderzoek is een hybride vorm van zowel deductief als inductief 
onderzoek. Deductief omdat de gefundeerde aannames die zijn ontstaan vanuit de literatuur zijn 
onderzocht als thema’s. En inductief omdat op basis van de thematische analyse vanuit de data 
nieuwe inzichten konden ontstaan. Een belangrijke stap binnen deze analysemethode is het coderen 
van data. Het advies van Saunders et al. (2019) is gevolgd door de onderzoeksvragen hierbij centraal 
te stellen (Bijlage L). De keuze is gemaakt om eveneens subthema’s als een extra niveau toe te passen 
(Bijlage L). Door deze gelaagdheid was het mogelijk om tijdens de analyse resultaten te groeperen op 
elk gewenst niveau. Ook zijn codeerregels opgesteld en toegepast met het doel om transparantie te 
bieden en de reproduceerbaarheid te vergroten (Bijlage K). Voor het coderen is gebruikgemaakt van 
het veelgebruikte softwareprogramma ‘ATLAS.ti’ om kwalitatieve data systematisch te analyseren via 
de licentie van de Open Universiteit.  
 

3.4 Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische 
aspecten 

Interne validiteit gaat over de gebruikte onderzoeksmethode en of deze geschikt is om te meten wat 
‘we’ willen meten (Saunders et al., 2019). Ten behoeve van deze interne validiteit is onderzocht hoe 
andere studies biases succesvol hebben onderzocht om mede op basis hiervan een geschikte 
onderzoeksmethode te selecteren. Uit de literatuur blijkt dat semigestructureerde interviews vaker 
succesvol zijn ingezet voor het onderzoeken van biases (Nuijten et al., 2020). Controlevragen zijn 
gebruikt om sociaal wenselijke antwoorden en interpretatieproblemen te mitigeren. Voor het 
theoretische kader zijn bijna uitsluitend peer-reviewed academic journals en conference proceedings 
gebruikt en zijn andere filteropties toegepast. Ook is tijdens de onderzoekfase een pilot gebruikt voor 
het eerste interview met als doel om op basis van feedback verbeteringen aan te brengen in de 
onderzoeksvragen en gehanteerde informatie. 
 
De generaliseerbaarheid van de resultaten heeft te maken met de externe validiteit (Saunders et al., 
2019). De generaliseerbaarheid is verbeterd door de scope te vergroten en interviews af te nemen bij 
drie verschillende organisaties. De onderlinge samenhang creëerde echter ook een afhankelijkheid. 
Om dit potentiële risico te managen zijn goede afspraken gemaakt over de deadlines en het 
aanleveren van de definitieve onderzoeksvragen. Tevens zijn driewekelijkse meetings georganiseerd. 
Achteraf is dit goed verlopen en zijn er geen vertragingen opgelopen. Uit het literatuuronderzoek is 
gebleken dat veel organisaties niet volledig Agile werken (Serrador & Pinto, 2015), wat de 
generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten nadelig kan beïnvloeden. Een maatregel kon niet 
worden gevonden binnen de gekozen onderzoeksmethode, wel is tijdens de onderzoeksfase 
informatie verzameld over de Agile ‘maturity’ van de drie organisaties. In hoofdstuk vijf zijn de 
resultaten opgenomen als limitatie voor de generaliseerbaarheid. 
 
Voor de betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid zijn alle stappen van dit onderzoek beschreven en 
is de getranscribeerde kwalitatieve data gedeeld. Ook is het codeerschema aan de bijlage toegevoegd 
(Bijlage J), zodat kan worden vastgesteld hoe codes zijn toegepast en wat hun definitie is. Vanuit 
ethisch oogpunt zijn de ethische principes van Saunders et al. (2019) toegepast, waarbij alle 
interviews zijn geanonimiseerd, data vertrouwelijk en beveiligd is opgeslagen en deelname op 
vrijwillig basis was en op elk gewenst kon worden gestopt. Ook was het mogelijk voor de interviewees 
om een uitleg vanuit de Open Universiteit (OU) te ontvangen met een uitleg over de studie, het 
onderzoek en de mogelijkheid voor interviewees om zich te allen tijde terug te trekken. 
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4. Resultaten 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten na analyse van de kwalitatieve data afkomstig uit de 
verkennende interviews. Eerst wordt stilgestaan bij de interviewfase, hierna volgen de analysefase en 
de resultaten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting. 
 

4.1 Interviewfase 
De achttien interviews zijn tijdig en zonder problemen afgenomen, de duur van anderhalf uur was 
voldoende. Er is een goede mix ontstaan van verschillende Agile-rollen (Bijlage H). De interviews zijn 
afgenomen bij een groot Nederlands verzekeringsbedrijf (± 14.000 fte), een groot Nederlands 
hightechbedrijf (± 27.000 fte) en een groot Nederlands facilitair dienstverlener (± 27.500 fte).  
Het eerste interview was onderdeel van een pilot. Het doel hiervan was om feedback op te halen en 
eventueel zaken te verbeteren. Naar aanleiding van deze pilot zijn een aantal onderzoeksvragen 
aangepast op basis van feedback van interviewees, mede-onderzoekers en begeleider (Bijlage G). Zo 
is er gekozen om een Likertschaal toe te passen zodat hoog-over een aanname kon worden gedaan 
hoe de vier gevolgen zich relatief ten opzichte van elkaar qua impact verhouden. Dit was slechts één 
(sub)vraag. Ook is een vraag toegevoegd met als doel om globaal vast te stellen in hoeveel procent 
van de Agile IT-projecten self-efficacy een (negatieve) rol speelt, zodat iets kon worden gerapporteerd 
over de manifestatie. Als laatste is gekozen om de vragen eenvoudiger te formuleren omdat bleek dat 
er interpretatieproblemen konden optreden bij interviewees. 
 

4.2 Analysefase 
Voor het analyseren van de kwalitatieve data is gebruikgemaakt van het softwareprogramma 
ATLAS.ti. In figuur 2 zijn alle thema’s, subthema’s en codes opgenomen.  

Thema’s Manifestatie Oorzaken Gevolgen Tegenmaatregelen
*Subthema’s

 - Codes
- Manifestatie
- Manifestatie 

percentage
- Foutieve 

inschattingen
- Uitdagende 

werkzaamheden

*Methode
- -Feedback Agile
- -Hectische Agile 

omgeving
- Onvolledige 

informatie
- Repeterende 

werkzaamheden
- Tijdsdruk
- Transparantie en 

publieke karakter
- Werkzaamheden 

steeds eenvoudiger
- Zelfsturende teams
*Organisatie
- Beloningsstructuur
- Complexe omgeving
- Cultuur
- Geen Agile feedback 

events
- Nieuwe 

functionaliteit
- Ontwikkelen en 

presteren
*Persoon
- Beïnvloeding van 

buitenaf
- Competitie
- Persoon
- Persoonlijke 

feedback
- Succes (ervaring)
*Team
- Team
- Teamsamenstelling
*Technologie
- Technologische 

vooruitgang

*Functionaliteit
- Minder 

businesswaarde
*Budget
*Kwaliteit
- Algemene fouten
*Tijd
- Foutieve 

Inschattingen
- Ruimer inschatten
- Planning
- Meer Informatie 

Nodig
- Productiviteit
*Overig
- Defensiever minder 

vertrouwen
- Minder plezier
- Minder self-efficacy
- Individualisme
- Eenvoudigere 

werkzaamheden
- Relatie business
- Samenwerking team
- Tijdsdruk

*Mens
- Feedback geven
- Coaching
- Bewustzijn biases
*Cultuur
- Vertrouwde omgeving
- Ontslag
*Ervaring
- Ervaring
- Voorbereiding
- Meer afstemming
- Oefenen
- T-shaped
- Ruimer inschatten
*Team
- Teamsamenstelling
- Assesment
*Functionaliteit
- Code Review
- Metrics
*Methode
- Retrospective
- Planning poker
- Sprintreview
- Scrum Master
- Kort-cyclisch
- Slicen werkzaamheden
- Product Owner
- Refinement
- Velocity
- Dagstart

Figuur -2 - Volledige set aan thema’s, subthema’s en codes 



 
 
 

 

12 
 

Om de applicatie te leren kennen is gestart met het coderen van de eerste drie ‘eigen’ interviews op 
basis van het data-ontwerp (Bijlage L). Tevens zijn regels beschreven (Bijlage L) en toegepast voor het 
coderen en is een codeerschema (Bijlage J) bijgehouden. Op vijftien oktober zijn alle interviews 
getranscribeerd en geanonimiseerd gedeeld via een beveiligde locatie. De gelaagdheid met thema’s 
bood inderdaad de mogelijkheid om data te aggregeren op een hoger abstractieniveau, terwijl 
subthema’s het mogelijk maakte om meer details te verzamelen. Bijvoorbeeld over specifieke 
oorzaken die alleen gelden binnen Agile IT-projecten voor een onjuiste self-efficacy. Onder de 
subthema’s bevinden zich de specifieke codes.  
 
Theoretische saturatie 
Om vast te stellen of het aannemelijk is dat alle codes zijn verzameld, is de theoretische saturatie 
onderzocht (figuur 3). Hiermee kan worden vastgesteld of bij de laatste interviews een zekere 
verzadiging optrad, dit houdt in  dat de grootste groep codes al in de dataset aanwezig is en dit zegt 
iets over de kwaliteit van de data.  
 

 
Figuur -3 - Saturatie voor gevolgen, oorzaken en tegenmaatregelen 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat de saturatie imperfect is, ook al is een aanvullende maatregel 
genomen door twaalf extra interviews af te nemen. In de interviews veertien, vijftien en zestien is 
namelijk telkens nog één nieuwe code toegekend. Desalniettemin is dit een stevige basis om een 
verkennend inzicht te krijgen in de rol van een onjuiste self-efficacy binnen Agile IT-projecten. Maar 
hierbij moet dus wel rekening worden gehouden met een kans dat mogelijk oorzaken, gevolgen en 
tegenmaatregelen ontbreken. 
 

4.3 Onderzoekresultaten 
In deze subsectie worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Eerst zal worden gestart met het 
rapporteren van de manifestatie van een (onjuiste) self-efficacy in Agile IT-projecten. Vervolgens 
worden de gevolgen van deze manifestatie(s) bestudeerd. Hierna wordt stilgestaan bij de oorzaken, 
waarbij specifieke aandacht uitgaat naar kenmerken van Agile en verschillen ten opzichte van 
Waterval. Afgesloten wordt met tegenmaatregelen vanuit Agile als projectmethode. De subsectie zal 
worden afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. 
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4.3.1 Manifestatie 
Drieëntachtig procent van de interviewees kende een praktijksituatie waarbij een onjuiste self-
efficacy binnen een Agile IT-project een negatieve rol leek te spelen (figuur 4).  

 
Een belangrijke uitkomst omdat dit deel van de interviewees uit eigen ervaring kan putten en dit 
aantoont dat de data geschikt is om een onjuiste self-efficacy te onderzoeken. In drie van de vijftien 
interviewees is aangegeven dat in 100% van de Agile IT-projecten een onjuiste self-efficacy een rol 
speelt, het gemiddelde komt uit op 53% (Bijlage I). Een situatie waarbij een onjuiste self-efficacy een 
rol speelt lijkt zich vaker te manifesteren in Agile IT-projecten, al kan door het ontbreken van cijfers in 
Waterval IT-projecten geen goede vergelijking worden gemaakt. Waarschijnlijk zit dit verschil in het 
feit dat in tegenstelling tot Waterval IT-projecten veel vaker de self-efficacy van betrokkenen moet 
worden gebruikt omdat veel vaker beslissingen worden genomen. Dit wordt bevestigd door de data, 
omdat 87% verklaarde dat dit tijdens het plannen van werkzaamheden was. Zowel lage als hoge 
niveaus van self-efficacy komen voor. Een hoge onjuiste self-efficacy kan leiden tot fouten: “dat gaat 
lukken en dat er dan soms wel te makkelijk werd gedacht welke werkzaamheden er allemaal moesten 
worden uitgevoerd.” [Nr.16] Deze hoge niveaus lijken op een situatie die vanuit de literatuur als 
‘persistence’ wordt beschreven (Bandura, 1982): “het lukte hem gewoon niet en toch vond hij letterlijk 
dat hij beter was dan dat hij eigenlijk liet zien.” [Nr.5] Een ander fenomeen wat we terugzien in dit 
onderzoek en ook in de literatuur beschreven staat, is dat een hoge onjuiste self-efficacy kan leiden 
tot andere biases zoals overmoedigheid: “persoonlijk heb ik zelf af en toe ook wel van oh: dat is een 
moeilijk probleem, kan ik vast wel aan. En dan ga ik het oppakken en ja terwijl ik er misschien helemaal 
geen ervaring mee heb of gewoon eigenlijk niet zo goed weet hoe ik het op moet gaan lossen. Ja, dat is 
gewoon een stukje overmoedigheid.” [Nr.18] Daarnaast valt op dat binnen Agile IT-projecten snel lage 
niveaus van self-efficacy bereikt kunnen worden. In de volgende subsecties zal hier dieper op worden 
ingegaan. 
 

4.3.2 Gevolgen 
In tabel 4 zijn specifieke gevolgen opgenomen die door de brede scope zijn gevonden. Echter geldt de 
beperking hierbij dat niet altijd expliciet is gevraagd aan interviewees om deze gevolgen te koppelen 
aan één van de vier aspecten voor gevolgen van dit onderzoek. Hierdoor ontbreekt het subthema 
‘budget’. Als een koppeling wel gemaakt kon worden, dan werd dit zelf door interviewees uit eigen 
motivatie aangegeven. Dat budget hierdoor niet voorkomt, is mogelijk mede het gevolg dat er vaak 
een geringe impact is binnen Agile IT-projecten bij een onjuiste self-efficacy. Hier wordt later nog bij 
stilgestaan. Het subthema ‘overig’ bevat niet te classificeren gevolgen. De getallen tussen haakjes zijn 
telkens het aantal interviews waar de code is gebruikt. 
 
 
 

Figuur -4 - Interviewees met een praktijkvoorbeeld van een onjuiste self-efficacy 
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Tabel 4 – Specifieke gevolgen van een onjuiste self-efficacy en hun thema 

Functionaliteit Kwaliteit Tijd Overig 
- Minder 

business- 
waarde(1) 

- Algemene 
fouten (1) 

- Foutieve Inschattingen (13) 
- Ruimer inschatten (3) 
- Planning (3) 
- Meer Informatie Nodig (2) 
- Productiviteit (1) 

- Defensiever minder 
vertrouwen (3) 

- Minder plezier (2) 
- Minder self-efficacy (2) 
- Individualisme (1) 
- Eenvoudigere 

werkzaamheden (1) 
- Relatie business (1) 
- Samenwerking team (1) 
- Tijdsdruk (1) 

 
Patroon 
Op basis van de resultaten in tabel 4 is een grafische weergave gemaakt in figuur 5 van de verbanden 
die op basis van de antwoorden van interviewees lijken voor te komen binnen Agile IT-projecten voor 
gevolgen van een onjuiste self-efficacy. De rode draad zijn de foutieve inschattingen, dit is dus een 
situatie dat het geloof in eigen capaciteiten niet aansluit bij de feitelijke taakcomplexiteit. Er zijn 
indirecte gevolgen gevonden, zoals de relatie met de business die onder druk kan komen te staan, 
bijvoorbeeld omdat er aan het einde van een sprint minder businesswaarde is gerealiseerd dan was 
beoogd.  
 

Slechtere samenwerking 
van het team

Eenvoudigere 
werkzaamheden

Foutieve 
inschattingen

Kan na een periode leiden tot:

Onjuiste self-efficacy

Zorgt voor - Slechtere relatie met klant
- Tijdsdruk
- Leveren van minder businesswaarde
- Het niet halen van planningen

Kunnen leiden tot:

Lagere niveaus van self-efficacy

Negatieve feedback kan zorgen voor:

- De wens voor meer/betere 
informatie

- Het ontstaan van algemene fouten
- Minder plezier in het werk
- Individualisme in het team bij vooral 

hoge niveaus

Zorgt mogelijk voor:

- Nieuw werk ruimer gaan inschatten

- Lagere productiviteit

Lage niveaus kunnen:

Wat resulteert in:

 
 

Ook kan tijdsdruk ontstaan, bijvoorbeeld omdat nieuwe deadlines alsnog gehaald moeten worden in 
de volgende sprint omdat de scope niet kan worden afgeschaald. Daardoor loopt uiteindelijk vaak de 

Figuur -5 - Mogelijk sneeuwbaleffect bij foutieve inschattingen als gevolg van een onjuiste self-efficacy 
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planning uit. Er kan een situatie ontstaan met negatieve feedback tijdens reviews en demo’s. 
Aannemelijk is dat de self-efficacy van teams hierdoor worden bijgesteld naar lagere niveaus. Deze 
lage niveaus leiden soms tot eenvoudige fouten waardoor het team defensiever kan worden en hoger 
kan gaan schatten of vraagt om meer informatie om voor hun gevoel dan betere schattingen te 
kunnen doen. De perceptie van een team kan namelijk zijn dat op basis van de eerder aangeleverde 
informatie geen goede schatting mogelijk was. Ook kunnen medewerkers volgens interviewees 
minder plezier ervaren in het werk en kan individualisme optreden: “meer dat alles een beetje 
weifelend werd. We gingen het echt nog tien keer testen, terwijl je dat normaal niet zou doen.” [Nr.18] 
Waarbij individualisme vooral zal gelden voor individuen met hoge niveaus van self-efficacy binnen 
teams waar onzekerheid heerst door lage self-efficacy. Het ruimer inschatten kan leiden tot minder 
productiviteit en vanuit de literatuur is bekend dat individuen met een hoge self-efficacy beter 
presteren, hier lijkt dus het tegenovergestelde te gebeuren. Foutieve inschattingen kunnen soms 
resulteren in een situatie  dat de omgeving oordeelt dat iemand het werk niet aan kan, waardoor zelfs 
situaties mogelijk zijn dat individuen tijdelijk op eenvoudiger werk worden ingezet. Een ander 
belangrijk gevolg is dat foutieve inschattingen vaak ook de samenwerking binnen het team negatief 
kan beïnvloeden, vooral als foutieve inschattingen meerdere keren achter elkaar voorkomen.  
 
Tijd, budget, kwaliteit en functionaliteit 
Om de impact op de vier aspecten tijd, budget, kwaliteit en functionaliteit vast te stellen is vraag 1B 
(Bijlage G) gebruikt. Hiermee kan voorzichtig worden vastgesteld hoe de gevolgen zich onderling 
classificeren ten opzichte van elkaar, dus welk gevolg relatief gezien meer impactvol is dan de ander.  
 
Tijd scoort het hoogste qua negatieve impact als gevolg van een onjuiste self-efficacy (figuur 6). Dit 
lijkt een logisch gevolg van de foutieve inschattingen die maar liefst dertien keer werd gecodeerd 
(tabel 4): “in een halve dag of een kwart dag is het klaar. Maar dat bleek dus eigenlijk een volledige 
sprint of zelfs uiteindelijk ongeveer een volledig kwartaal aan gespendeerd te zijn.” [Nr.2] 

Functionaliteit komt op plaats twee en dat is in lijn met het Agile gedachtengoed om toch 
businesswaarde elke sprint op te leveren, ook al gaat dit ten koste van functionaliteit: “ik denk met 
name de opgeleverde functionaliteit, dat daar de meeste risico zit. Dat we dan toch zaken over het 
hoofd zien en dan gaan schrappen, om toch het doel te halen.” [Nr.10] Kwaliteit komt op de derde 
plaats en wordt soms genoemd als indirect gevolg van tijd en functionaliteit door tijdsdruk: “en nu 
komen we ook in een fase dat het ook afbreuk doet aan de kwaliteit, omdat we onder hoge druk 
moeten worden gepresteerd.” [Nr.1] Dit lijkt het gevolg wanneer de functionaliteit niet kan worden 
afgeschaald binnen Agile IT-projecten. Er ontstaat tijdsdruk en dit leidt mogelijk tot fouten of de 
keuze voor kwalitatief minder goede maar snellere oplossingen. Er waren ook interviewees die geen 

0

2

4

6

8

Zeer klein Klein Groot Zeer groot

Aa
nt

al
 k

er
en

 g
en

oe
m

d

Impact

Impact op tijd, budget, kwaliteit en functionaliteit

Functionaliteit Budget Kwaliteit Tijd

Figuur -6 - Impact op de vier subthema's voor gevolgen 



 
 
 

 

16 
 

impact op kwaliteit zagen. Dit komt waarschijnlijk omdat binnen deze teams minder sprake was van 
tijdsdruk en dus kiezen deze teams ervoor om extra tijd te investeren wat de kwaliteit ten goede 
komt. Budget neemt verrassend een laatste plaats in, dat heeft vooral te maken dat veel Agile IT-
teams werken met vaste budgetten en de eerder vermeldde situatie dat de nadruk bij Agile veel meer 
ligt op het leveren van een product wat businesswaarde oplevert. Mocht een taak langer duren, dan 
valt mogelijk iets anders van het portfolioboard, maar het budget wijzigt veelal niet. Situaties waarbij 
wel sprake is van een impact op budget, zijn Agile IT-projecten die werken met een vaste scope. In 
deze situaties kan niet aan kwaliteit en functionaliteit worden ingeboet, dus kost meer tijd 
automatisch ook meer geld. Vandaar dat er wel sprake kan zijn van impact op budget, maar dat is dus 
afhankelijk van het type werkzaamheden binnen een Agile IT-project. 
 
Het literatuuronderzoek 
Zoals in het literatuurstudie werd aangenomen is op alle vier de aspecten een impact vastgesteld. 
Echter werd niet verwacht dat relatief gezien de impact op tijd en functionaliteit groter zou zijn dan 
kwaliteit en budget. Vooral dit laatste is een groot verschil met Waterval, omdat bij Waterval vaker 
werd gewerkt met een vaste scope. Door de kleinere werkpakketten is de impact bij Agile in 
tegenstelling tot Waterval zoals verwacht ook kleiner. Vanuit de deductieve aanpak zijn acht codes 
(tabel 4) gevonden die niet op basis van de literatuurstudie waren verwacht. Een onjuiste self-efficacy 
lijkt hierdoor bij meer subthema’s een indirecte rol te spelen, zoals bijvoorbeeld de samenwerking 
van het team. 
 

4.3.3 Oorzaken 
In de vorige subsectie zijn de gevolgen besproken. In deze subsectie zal worden ingegaan welke 
oorzaken binnen Agile IT-projecten deze gevolgen kunnen veroorzaken op het niveau thema en 
subthema. Uit de kwalitatieve data zijn 22 oorzaken geclassificeerd en aan een subthema gekoppeld. 
Het subthema ‘Agile methode’ bevat alle codes die specifiek horen bij de Agile methode. Dit zijn dus 
oorzaken die in Waterval IT-projecten niet voorkomen. De overige subthema’s zijn algemeen en 
kunnen dus ook oorzaken zijn binnen Waterval IT-projecten. Echter kan het wel zo zijn dat een 
oorzaak binnen Agile IT-projecten belangrijker kan zijn dan in een Waterval IT-project. Deze 
verschillen zullen verder worden toegelicht. 
 
Oorzaken van Agile 
De grootste oorzaak van een onjuiste self-efficacy is de frequentie aan feedback (tabel 5). Door het 
kort-cyclisch werken met veel feedback momenten wordt de self-efficacy van teams en individuen 
vaker bijgesteld. Dit gebeurt niet alleen tijdens teamgesprekken, maar ook tijdens publieke events: “ik 
denk de PI-dagen en de system demo’s, de publieke stukken dat je echt jezelf aan een grote groep 
presenteert, dat bij positieve reactie heel erg het gevoel kan versterken van we zijn goed bezig.” 
[Nr.10]. Dit is mogelijk een versterkend effect van Agile omdat de self-efficacy sneller wordt bijgesteld 
en hierdoor mogelijk sneller onjuiste niveaus ontstaan: “maar waarbij je in een projectorganisatie, de 
projectleider degene is die zeg maar de stuurgroep informeert, of een groepstegel informeert. Of als 
het goed gaat of slecht gaat, daar de single point of contact is.” [Nr.10].  

 

Agile methode 
- Feedback Agile (9) 
- Onvolledige informatie (7) 
- Zelfsturende teams (4) 

- Transparantie en  
publieke karakter (3) 

- Werkzaamheden zijn  
eenvoudiger (2) 

- Ontwikkelen en presteren (1) 
- Hectische Agile omgeving (1) 

Tabel 5 – De specifieke oorzaken van een onjuiste self-efficacy bij Agile IT-projecten 
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Een risico is dus ook dat feedback ongefilterd binnenkomt en anders kan worden geïnterpreteerd, 
terwijl een projectmanager bij Waterval de boodschap tactisch kon brengen. Een andere belangrijke 
oorzaak is dat bij Agile vaak op basis van onvolledige informatie inschattingen worden gedaan en dat 
men gaandeweg constateert dat de taakcomplexiteit van het werk veel hoger ligt dan men initieel had 
ingeschat: “en dat is wat binnen het Agile werken gebeurt, we beginnen gewoon en langzaam ontstaat 
een beeld van wat er precies moet gebeuren.” [Nr.10]. Onduidelijk is of self-efficacy hierbij een rol 
speelt maar het vaak niet mogelijk is bij Agile IT-projecten om op basis van de aangeleverde 
informatie de taakcomplexiteit goed in te schatten. Dan zorgt de informatie voor bias door een 
onjuiste self-efficacy, maar het kan wel goed mogelijk zijn dat individuen met een hoge self-efficacy 
dit vaker en sneller accepteren, omdat zij in de veronderstelling zijn dat ze eventuele onvoorziene 
zaken wel kunnen oplossen.  
 
Persoon, organisatie, team en werkzaamheden 
Persoonlijke oorzaken werden vaak benoemd (tabel 6). Bijvoorbeeld dat het in het karakter van de 
persoon zit, maar dit kunnen ook situaties zijn of iemand zicht goed voelt (Bandura, 1997). In de 
literatuurstudie is geen onderzoek gedaan naar dit soort aspecten die ongetwijfeld meespelen bij het 
niveau van self-efficacy van een individu en het ontstaan van een onjuiste self-efficacy. Ook 
persoonlijke feedback werd vaak benoemd als oorzaak, omdat de feedback tijdens de gezamenlijke 
Agile events juist ontbrak of omdat men het lastig vindt om elkaar feedback te geven. De feedback 
blijft vaak oppervlakkig en het is lastig om iemand negatieve feedback te geven, terwijl dat juist 
belangrijk is bij een hoge onjuiste self-efficacy. Vandaar dat Agile Coaches, Scrum Masters en Product 
Owners soms dan zelf maar besluiten om iemand individuele feedback te geven, omdat teamleden 
het zelf onderling niet doen. 
  

 
Wat verder opvalt zijn de complexe omgeving en tijdsdruk. We weten vanuit Waterval IT-projecten 
dat hierdoor biases een rol kunnen spelen. Binnen Agile IT-projecten lijkt die situatie dus ook nog 
steeds aanwezig te zijn, terwijl juist de decompositie in kleine taken het minder complex zou moeten 
maken. Mogelijk ligt dit aan de hoeveelheid deadlines zoals in de literatuurstudie werd gevonden en 
veel onderlinge afhankelijkheden. Wat verder opvalt is dat vier keer de teamsamenstelling is 
gecodeerd. We weten dat (een realistische) self-efficacy gebaseerd is op ervaring uit het verleden, 
ervaring in het team is dus erg belangrijk. 
 
Het literatuuronderzoek 
Wanneer deze resultaten worden vergeleken met de literatuurstudie, dan valt op dat alle verwachtte 
oorzaken zijn gevonden, maar dat er nog veel meer oorzaken lijken te spelen. Wat vooral opvalt is dat 
in tegenstelling tot Waterval IT-projecten er bij Agile IT-projecten (nog) meer sprake is van 

Persoon Organisatie 
- Persoon (8) 
- Succes (ervaring) (2) 
- Ontbreken/kwaliteit persoonlijke 

feedback (7) 

- Complexe omgeving (4) 
- Beïnvloeding van buitenaf (3) 
- Cultuur (3) 
- Tijdsdruk (1) 
- Geen retrospective of review (1) 
- Beloningsstructuur (1) 

Team Werkzaamheden 

- Teamsamenstelling (4) 
- Competitie (2) 
- Klein instabiel team (1) 

- Repeterende  
werkzaamheden (2) 

- Nieuwe functionaliteit (1) 
- Technologische vooruitgang(1) 

Tabel 6 – Overige oorzaken van self-efficacy bij Agile IT-projecten 
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transparantie, zichtbaarheid en vaak onvolledige informatie, terwijl er vaak nog steeds sprake is van 
een complexe omgeving en werkzaamheden. Er is inderdaad sprake van een sneller leereffect door 
meer feedback, maar het kost veel tijd om voldoende ervaring als team op te bouwen: “wat ik wel 
heb gemerkt in het begin, toen Agile werd toegepast, ging het vaker mis dan nu. Nu ben je veel meer 
ervaren, heb je jarenlange ervaring, dat zorgt ervoor dat je met elkaar ook beter in staat bent om goed 
te plannen.”[Nr.13] 
 

4.3.4 Tegenmaatregelen 
Deze subsectie bevat de resultaten voor het thema tegenmaatregelen. Vanuit de subthema’s worden 
de resultaten gepresenteerd om vervolgens af te sluiten met een reflectie op de bestaande literatuur. 
 
Subthema’s 
Uit de kwalitatieve data zijn uiteindelijk 25 tegenmaatregelen geclassificeerd en aan een subthema 
gekoppeld. Het subthema ‘Agile methode’ bevat net als bij oorzaken alle codes die specifiek 
gekoppeld zijn aan de Agile methode en dit is de grootste groep. De overige subthema’s worden 
gezamenlijk geanalyseerd. 

 
Tegenmaatregelen in de Agile methode 
De Agile events ‘retrospective’, ‘planning poker’ en de ‘sprintreview’ zijn de belangrijkste 
tegenmaatregelen vanuit de methode (tabel 7): “we zijn in ieder geval nu begonnen met pokeren, dat 
scheelt al een hoop en we geven een betere planning af en je overschat jezelf minder vaak want je 
bespreekt het met meer mensen en je kijkt er vanuit verschillende kanten naar. Het houdt elkaar een 
beetje scherp.” [Nr.18] Het pokeren is dus een belangrijke Agile-tegenmaatregel, vooral omdat het 
fouten als gevolg van een individuele onjuiste self-efficacy kan voorkomen door kritisch naar de 
individuele inschattingen te kijken. De sprintreview is bedoelt om het product te tonen aan klanten, 
zodat feedback wordt opgehaald en eventueel kan worden bijgestuurd. De retrospective is bedoelt 
om te reflecteren en te verbeteren en hier kunnen fouten als gevolg van een onjuiste self-efficacy 
worden besproken: “en reflectie van het team zelf, de retrospectives die ze hebben om terug te 
blikken. Wat waren onze inschattingen, waarom waren die zo en wat leren we daar nu van?”[Nr.10] 
Deze events vallen onder wat Agile beschrijft als ‘continious improvement’, door samen te werken, te 
leren en te reflecteren vanuit een teamverantwoordelijkheid. Ervaring kan ook een tegenmaatregel 
zijn: “maar een team wat stabiel is qua bemensing, dan zie ik wel dat ze naar verloop van tijd zo goed 
kunnen worden dat het eigenlijk bijna niet meer voorkomt.”[Nr.13] Maar bij de manifestatie blijkt dat 
veel ervaring ook vaak gekoppeld is aan een hoge (onjuiste) self-efficacy, dus lijkt het verstandig om 
een goede mix qua ervaring toe te passen. Een onervaren team is namelijk een potentieel risico voor 
fouten als gevolg van een onjuiste self-efficacy omdat ze taakcomplexiteit nog niet goed kunnen 
bepalen op basis van ervaring. Dus een teamsamenstelling met ervaren en onervaren professionals in 
combinatie met het structureel en consequent toepassen van de Agile events biedt een betere 
bescherming dan ervaring alleen. 
 
 
 

Agile methode 
- Retrospective (15) 
- Planning poker (10) 
- Sprintreview (6) 
- Scrum Master (4) 
- Kort-cyclisch (4) 

- Slicen werkzaamheden (3) 
- Product Owner (3) 
- Refinement (3) 
- Velocity (1) 

Dagstart (1) 

Tabel 7 – Tegenmaatregelen voor fouten als gevolg van een onjuiste self-efficacy vanuit de Agile methode 
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Tegenmaatregelen vanuit mens, cultuur, ervaring, team en functionaliteit 
De tegenmaatregelen in tabel 8 zijn niet zozeer uniek binnen Agile IT-projecten, maar wel belangrijk 
om fouten als gevolg van een onjuiste self-efficacy te mitigeren of te voorkomen, of een onjuist self-
efficacy te beïnvloeden. Feedback tijdens bijvoorbeeld een bilateraal gesprek, kan niet alleen een 
oorzaak zijn van een onjuiste self-efficacy maar ook een tegenmaatregel. Feedback werkt dus twee 
kanten op. Er kan zowel een onjuiste lage of hoge self-efficacy door ontstaan. Ervaring en coaching 
kunnen helpen om teams die moeite hebben met hun planning te helpen om de taakcomplexiteit 
beter te doorgronden. Maar veel ervaring kan ook gepaard gaan met hoge niveaus van self-efficacy 
en dat kan een team ook in onbalans brengen omdat individuen met een hoge self-efficacy erg 
volhardend kunnen zijn en het teamproces kunnen verstoren vanuit individualisme. Mogelijk dat dit 
leidt tot niet gewenste situaties als er een té groot verschil zitten tussen de niveaus van self-efficacy. 
Ook wordt een goede voorbereiding benoemd, omdat dit volgens de interviewees de kans vergroot 
dat de taakcomplexiteit van het werk beter wordt begrepen. En als de taakcomplexiteit écht helder is, 
dan zal de self-efficacy waarschijnlijk beter in evenwicht zijn met de taakcomplexiteit. In andere 
woorden: als personen de complexiteit van het werk kennen, kunnen ze dit beter koppelen aan hun 
eigen capaciteiten en zullen inschattingen waarschijnlijk nauwkeuriger zijn en ontstaat er minder snel 
een onjuiste self-efficacy. 
 
 

 
Het literatuuronderzoek 
Alle drie de tegenmaatregelen vanuit de literatuurstudie zijn ook in de kwalitatieve data 
geclassificeerd. Dus zowel het sneller leren door kort-cyclisch werken, het gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn als team en het gezamenlijk inschatten (pokeren) van werkzaamheden. In 
tegenstelling tot Waterval IT-projecten zitten er bij Agile IT-projecten veel meer tegenmaatregelen in 
de projectmethode. Maar Agile tegenmaatregelen zijn niet altijd per definitie positief voor self-
efficacy. Binnen Agile IT-projecten is sprake van veel meer feedback, maar self-efficacy werkt twee 
kanten op en kan ook laag zijn. Als teams vaak negatieve feedback binnen Agile IT-projecten 
verwerken, dan werkt het kort-cyclische karakter mogelijk zelfs negatief voor self-efficacy. Er wordt 
gewerkt met sprints van vaak drie weken en aan het einde ontvangt het team feedback. Maar 
mogelijk zijn deze iteraties te kort om als team het tij te keren als het niet goed gaat waardoor snel 
lage niveaus van self-efficacy ontstaan. Zaken die hier invloed op hebben zijn de omgevingsfactoren 
zoals de complexe, hectische omgeving met soms tijdsdruk en veelal onvolledige informatie. 
 

4.4 Samenvatting 
Ten opzichte van de aannames die gedaan zijn vanuit het theoretische literatuuronderzoek kan 
worden geconcludeerd dat veel meer oorzaken, gevolgen en tegenmaatregelen zijn gevonden dan op 
basis van de literatuurstudie was verondersteld. Dit is het resultaat van de brede scope van dit 
verkennende onderzoek. De belangrijkste resultaten worden nu besproken.  
 
Fouten als gevolg van een onjuiste self-efficacy lijken zich vaak te manifesteren binnen Agile IT-
projecten, hoofdzakelijk bij het inplannen van werkzaamheden. Op basis van de kwalitatieve data en 

Mens Cultuur Ervaring Team Functionaliteit 
- Feedback 

geven (7) 
- Coaching 

(5) 
- Bewustzijn 

biases (1) 

- Vertrouwde 
omgeving (4) 

- Ontslag (1)  
  
  

- Ervaring (7) 
- Voorbereiding (4) 
- Meer afstemming (3) 
- Oefenen (2) 
- T-shaped (1) 
- Ruimer inschatten (1) 

- Teamsamenstelling (3) 
- Assesment (1) 

- Code Review 
(4) 

- Metrics (3) 

Tabel 8 - Tegenmaatregelen per subthema 
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antwoorden van interviewees is een conceptschets gemaakt in figuur 7 van de mogelijke rol van een 
onjuiste self-efficacy bij het grootste negatieve gevolg wat aan licht is gekomen: foutieve 
inschattingen. Allereerst zijn er vijf factoren gevonden die een belangrijke invloed kunnen uitoefenen 
op dit planningsproces. 
 Bij Agile IT-projecten kan vanuit de methode relatief veel prestatie- en tijdsdruk worden ervaren. 

Dit lijkt het gevolg van het doelgericht en kort-cyclisch werken met veel publieke events. 
 Er wordt bij Agile IT-projecten vanuit het Agile gedachtengoed vaak gestart op basis van hoog-

over requirements, teams komen tijdens de realisatie pas achter de feitelijke taakcomplexiteit. Dit 
is een groot verschil ten opzichte van Waterval, waarbij alles eerst wordt uitgekristalliseerd 
voordat men start met de realisatie.  

 Agile IT-projecten bevinden zich ten opzichte van Waterval IT-projecten meer in een hectische 
omgeving, dit is ook één van de redenen dat Agile is ontstaan. Maar ten opzichte van Waterval 
staat het gehele team in Agile IT-projecten bloot aan deze hectiek, voornamelijk tijdens publieke 
events. 

 Er is in Agile IT-projecten net als in Waterval IT-projecten, nog steeds sprake van veel 
complexiteit. Door de decompositie van werk in kleinere taken mag het werk misschien 
eenvoudiger zijn geworden, er is veel meer onderlinge afstemming nodig tussen teams. Elk team 
maakt een stukje van de puzzel en de onderlinge afstemming vindt vaak plaats vanuit de teams en 
niet door een projectmanager. 

 De prestaties van teams en individuen worden ten opzichte van Waterval IT-projecten veel meer 
gemonitord vanuit de Agile gedachte ‘continious improvement’. Hierdoor kan competitie tussen 
teams ontstaat, omdat ze de prestaties met elkaar kunnen vergelijken. Ook binnen teams kunnen 
individuen vormen van competitie laten zien, omdat ze de hoogste productiviteit willen behalen. 
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Figuur -7 - De mogelijke rol van een onjuiste self-efficacy in Agile IT-projecten 
  
Deze oorzaken beïnvloeden het planningsproces, waarbij de belangrijkste voor een onjuiste self-
efficacy de onvolledige informatie is. Teams of individuen met lage niveaus van self-efficacy zullen 
eerder geneigd zijn om defensief de werkzaamheden in te schatten, wat vaak gevolgen heef voor de 
planning. Uit de interviews blijkt dat dit veelal onervaren (jonge) teams zijn, of teams in een nieuw of 
complex domein die eerder via negatieve feedback hun self-efficacy naar beneden lijken bijgesteld te 
hebben. Teams die niet laag in hun self-efficacy zitten maar over niet voldoende ervaring beschikken 
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hebben sneller kans op een onjuist self-efficacy. Hiermee wordt bedoelt dat hun self-efficacy niet 
aansluit bij de feitelijke taakcomplexiteit. Dit wordt vooral veroorzaakt door vaak onvolledige 
informatie bij Agile IT-projecten in combinatie met onvoldoende ervaring om hier goed mee om te 
kunnen gaan. Dit vergroot uiteraard de kans op foutieve inschattingen. Bij hoge niveaus zien we 
patronen die ook zijn gevonden in de literatuurstudie bij de onderzoeken van Jani (2008 & 2011). 
Wanneer het werk complex oogt, of een repeterend karakter lijkt te hebben, dan zijn hoge niveaus 
van self-efficacy eerder geneigd om foutieve inschattingen te maken, door bijvoorbeeld risico’s niet 
goed te classificeren of zij ervaren meer controle dan er feitelijk is. Achteraf is dus vaak sprake van 
een onjuiste self-efficacy. Een grote kans op goede inschattingen lijkt te zitten bij teams waarbij geen 
sprake is van een hoge self-efficacy en repeterende of uitdagende werkzaamheden, dus teams die 
wel ervaren genoeg zijn maar niet een hoge self-efficacy hebben. 
 
Foutieve inschattingen zorgen er vaak voor dat het werk niet binnen de beoogde tijd kan worden 
gerealiseerd. Bij Agile IT-projecten wordt in tegenstelling tot Waterval IT-projecten, vaak gekeken of 
de scope kan worden bijgesteld zodat tóch businesswaarde kan worden opgeleverd. Kan dit niet, dan 
leidt dit tot een impact op tijd. Kan dit wel dan leidt dit tot een impact op functionaliteit. Tijdens Agile 
events en teamevents zal vervolgens in Agile IT-projecten veel vaker (elke twee á drie weken) 
feedback worden ontvangen. Deze feedback zorgt binnen Agile IT-projecten voor een snellere 
bijstelling van het niveau van self-efficacy dan in Waterval IT-projecten, vooral feedback tijdens 
publieke events. Door feedback neemt de ervaring toe en dus de kans op betere schattingen, maar 
ook kan een lage of hoge self-efficacy ontstaan door de feedback. De cyclus start hierna opnieuw 
tijdens de volgende sprint. Wat we bij Agile IT-projecten lijken te zien is dat door dit iteratieve proces 
in combinatie met de eerder genoemde vijf factoren die invloed kunnen hebben op het 
planningsproces, dat teams soms voor een langere periode negatieve feedback ontvangen wat lage 
niveaus van self-efficacy kan veroorzaken. Daarentegen kunnen volwassen en ervaren teams 
waarschijnlijk veel sneller hoge niveaus bereiken en behouden. De ervaring die hiervoor echter nodig 
lijkt te zijn binnen Agile IT-projecten lijkt eerder en paar jaar te zijn dan een paar sprints. 
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5. Conclusies, discussie en aanbevelingen 
Dit hoofdstuk bespreekt de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek, staat stil bij de 
probleemstelling en geeft antwoord op de deelvragen en hoofdonderzoeksvraag. Tevens wordt 
ingegaan op de theoretische en maatschappelijke relevantie en wordt afgesloten met aanbevelingen 
voor verder onderzoek. 
 

5.1 Discussie 
Dit onderzoek onderzocht de rol van een onjuiste self-efficacy bij het ontstaan van biases binnen een 
Agile IT-projecten. Op een hoog abstractieniveau is nu meer bekend over de (mogelijke) oorzaken, 
gevolgen en tegenmaatregelen van een onjuiste self-efficacy binnen agile IT-projecten. Deze 
subsectie zal de belangrijkste bevindingen bespreken. 
 
Een onjuiste self-efficacy lijkt binnen Agile IT-projecten vaker voor te komen dan in Waterval IT-
projecten. Dat 83% van de interviewees een situatie kent waarbij een onjuiste self-efficacy een 
negatieve rol leek te spelen, is waarschijnlijk het gevolg dat binnen Agile IT-projecten veel meer én 
veel vaker dan in Waterval IT-projecten beslissingen worden genomen door individuen waarbij zij hun 
self-efficacy gebruiken. Hoog-over concluderend lijkt een onjuiste self-efficacy binnen Agile IT-
projecten vooral te ontstaan door de kwaliteit van de informatie in combinatie met 
omgevingsfactoren zoals complexiteit, hectiek en tijdsdruk. Een onjuiste self-efficacy ontstaat 
hierdoor vaak tijdens planningsprocessen, waarbij de taakcomplexiteit van het werk niet juist wordt 
ingeschat. In subsectie 1.2 werd bewijs gevonden dat binnen Agile het idee wordt geopperd dat 
documentatie parallel aan de bouw van software kan plaatsvinden. Maar als hierdoor fouten door 
een onjuiste self-efficacy ontstaan, dan is het de vraag of dit wel de juiste benadering is voor Agile-
teams binnen omgevingen die gekenmerkt worden door complexiteit, hectiek en tijdsdruk. Er werd 
verwacht dat het kort-cyclisch werken zorgt voor een snelle leercurve. Maar juist de hiervoor 
vermeldde factoren zorgen er waarschijnlijk voor dat binnen Agile IT-projecten sprake is van een 
relatief lange leercurve. Fouten door een onjuiste self-efficacy zijn zoals verwacht kleiner dan in 
Waterval IT-projecten, maar kunnen wel vaker, kort achter elkaar en langer dan was veronderstelt 
voorkomen. Mogelijk wordt dit zelfs vanuit een potentiële tegenmaatregelen versterkt, namelijk Agile 
events gericht op feedback. Verwacht werd namelijk dat binnen Agile IT-projecten vooral positieve 
feedback zou leiden tot hoge niveaus van self-efficacy, zeker in combinatie met kleinere en 
eenvoudigere taken. Deze hoge niveaus komen inderdaad voor bij individuen met veel werkervaring 
en kunnen fouten veroorzaken, bijvoorbeeld omdat risico’s niet juist worden geclassificeerd. Dit is 
overeenkomstig met Waterval IT-projecten. Maar wat meer opvalt en uniek is voor Agile IT-projecten, 
is dat door de hoge frequentie aan feedback snel een lage self-efficacy kan ontstaan. De feedback 
binnen Agile kan hierdoor contraproductief werken voor teams die er bijvoorbeeld maar niet in slagen 
om goede planningen af te geven. Negatieve resultaten kunnen namelijk het geloof in eigen 
capaciteiten sterk beïnvloeden, zeker wanneer deze resultaten worden ontvangen voordat enig 
niveau van self-efficacy is opgebouwd (Bandura, 1997). En dat laatste kan plaatsvinden bij onervaren 
teams binnen Agile IT-projecten. Het kort-cyclisch werken kan dan ineens zorgen voor veel negatieve 
feedback. Dit leidt mogelijk tot ongewenste situaties die zijn benoemd, zoals minder productiviteit, 
eenvoudige fouten en zelfs minder plezier in het werk.  
 

5.2 Reflectie 
Ondanks het treffen van mitigerende maatregelen, zijn er limitaties bekend die in deze subsectie 
worden gedeeld en toegelicht. 
 
In dit onderzoek gaat het vaak om gevoelige kwalitatieve data. Mogelijk heeft dit geleid tot enige 
terughoudendheid van interviewees omdat het delen van gevoelige en vertrouwelijke informatie een 
drempel kan zijn (Saunders et al., 2016). Bijvoorbeeld omdat interviewees de onderzoeker(s) niet 
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kende(n) of omdat zij wisten dat de data tussen de onderzoekers zou worden gedeeld. Om 
terughoudendheid te voorkomen is gecommuniceerd dat deelname op vrijwillige basis was, data is 
geanonimiseerd en deelname kon op elk gewenst moment worden stopgezet. Tijdens de interviews is 
door geen van de onderzoekers terughoudend geconstateerd, veelal was sprake van een open 
dialoog waarbij zélfs kritische reflectie door de interviewees op de eigen persoon niet uit de weg is 
gegaan. Maar hierdoor kan niet worden uitgesloten dat terughoudendheid er niet is geweest. 
 
Op basis van feedback door interviewees over het onderwerp ‘biases’ en specifiek self-efficacy kwam 
naar voren dat het onderwerp soms als complex werd ervaren. Hierdoor heeft dit mogelijk 
geresulteerd in interpretatieproblemen, ook omdat de getranscribeerde interviews niet zijn 
voorgelegd aan de interviewees vanwege de beschikbare tijd. Maatregelen zijn genomen, zoals 
controlevragen, om te beoordelen of de informatie juist is geïnterpreteerd. Een andere maatregel 
was om de complexiteit van het onderwerp te verlagen door een eenvoudige uitleg van self-efficacy 
en het onderzoek te gebruiken. Maar achteraf gezien zat hier ook een keerzijde aan voor de interne 
validiteit. Dit komt omdat self-efficacy zelf geen bias is, waardoor is gekozen om in de vragenlijst te 
werken met voorbeelden van biases die mogelijk kunnen ontstaan door een lage of hoge self-efficacy, 
zoals overconfidence. Achteraf heeft dit de scope waarschijnlijk beperkt omdat interviewees zich 
enkel op deze biases zijn gaan focussen. Een ander risico is dat overconfidence ook veroorzaakt kan 
zijn door andere factoren, dus niet specifiek door een onjuiste self-efficacy. Achteraf gezien was het 
wellicht toch beter geweest om bij het onderwerp self-efficacy te blijven en ‘onjuiste self-efficacy’ als 
bias te gebruiken.  
 
Dit onderzoek heeft zich gericht op Agile als projectmethode, maar een duidelijke richtlijn wat Agile 
werken betekent ontbrak. Er zit hierdoor enige subjectiviteit in de dataset omdat interviewees uit zijn 
gegaan van hun eigen zienswijze van wat zij verstaan onder Agile werken. Er werd verwacht dat teams 
onderling van elkaar zouden verschillen, een nadeel van de niet controleerbare omgeving. Een 
specifieke maatregel hiervoor is niet getroffen omdat dit erg complex zou worden binnen de 
(tijds)kaders van dit onderzoek en de onderzoeksmethode. Wel is deze limitatie onderzocht en is 
inderdaad gebleken dat dit aan de orde was (Bijlage H). Dit heeft de generaliseerbaarheid van de 
resultaten beïnvloed, bijvoorbeeld als teams niet volledig Agile werken door wel sprints toe te passen 
maar niet elke sprint een product opleveren. Mogelijk heeft dit tot gevolg dat er minder vaak 
feedback werd ontvangen dan in een volledig Agile werkend team. Het resultaat is dat er minder snel 
ervaring is opgebouwd waardoor het waarschijnlijk is dat fouten door een onjuiste self-efficacy zich 
langer konden manifesteren. 
 
De beperkte scope van dit onderzoek met achttien interviews is ook een limitatie die moet worden 
benoemd. Op basis van de theoretische saturatie blijkt dat mogelijk zaken ontbreken die wel van 
invloed kunnen zijn op een onjuiste self-efficacy binnen Agile IT-projecten. Echter is voor de 
generaliseerbaarheid en betrouwbaarheid vooraf wel een maatregel getroffen door extra interviews 
binnen twee andere organisaties aan dit onderzoek toe te voegen. De laatste limitatie is de ervaring 
van de onderzoeker met het afnemen van semigestructureerde interviews en het analyseren van 
kwalitatieve data. Hier zijn diverse maatregelen voor getroffen, zoals het toepassen van een 
codeerschema met als doel om transparantie te bieden en de reproduceerbaarheid van het 
onderzoek te vergroten. Ook is een pilot toegepast en dit heeft geresulteerd in een aantal 
aanpassingen. Echter kan achteraf worden geconcludeerd dat de pilot te klein is geweest. Dit kwam 
met name tijdens het analyseren en coderen van de data naar voren. Op basis van de eerste 
resultaten had bijvoorbeeld een extra vraag toegevoegd kunnen worden op het gebied van 
teamsamenstelling, omdat al snel bleek dat dit een belangrijke factor is. Ook in de literatuur is hier 
eerder bewijs voor gevonden wat niet direct gekoppeld is aan self-efficacy (Turner & Boehm, 2003). 
De conclusies hadden hierdoor nog krachtiger kunnen zijn. De eerder vermeldde limitatie met 
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betrekking tot de interne validiteit had mogelijk voorkomen kunnen worden als was gewerkt met 
meerdere iteraties qua dataverzameling en analyse van de data. 
 

5.3 Conclusies 
De probleemstelling van dit onderzoek luidt:  
“Menselijke fouten veroorzaakt door een onjuiste self-efficacy, kunnen ondanks Agile als nieuwe 
projectmethode, nog steeds voor problemen zorgen binnen Agile IT-projecten.” 
 
Het doel van dit onderzoek was hierdoor om de rol van een onjuiste self-efficacy bij het ontstaan van 
fouten binnen Agile IT-projecten te onderzoeken. Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn 
eerst de deelvragen beantwoord in tabel 9.  
 
Tabel 9 - Antwoorden op de deelvragen 

Wat is self-efficacy en hoe hebben andere studies self-efficacy onderzocht? 

 Self-efficacy is het geloof in eigen capaciteiten om een bepaalde taak goed uit te voeren 
(Bandura, 1995). 

 Gebruikte onderzoeksmethode(n): experiment. Voor andere biases ook semigestructureerde 
interviews. 

Wat is de rol van een onjuiste self-efficacy in Waterfall IT-projecten en welke aannames kunnen 
hierdoor worden gedaan voor de rol binnen Agile IT-projecten? 
Waterval 
 Oorzaken: self-justifcation theory, 

versterkt door ervaringen en de 
projectinrichting. 

 Gevolgen: indirect via escalation of 
commitment en illusion of control, impact 
hoog op alle aspecten. 

 Tegenmaatregelen: ‘lessons learned’ en 
een vier ogen principe. 

Agile (aannames) 
 Oorzaken: meer feedback, kleinere 

eenvoudigere taken, chaotische omgeving 
met tijdsdruk. 

 Gevolgen: op alle aspecten klein. 
 Tegenmaatregelen: gezamenlijk plannen, 

gedeelde verantwoordelijkheid en sneller 
leereffect door kort-cyclisch werken. 

Welke oorzaken gelden voor een onjuiste self-efficacy binnen Agile IT-projecten? 
De belangrijkste oorzaken: 
 Hogere frequentie feedback 
 Chaotische en complexe omgeving 
 Prestatie- en tijdsdruk 
 Transparantie en het publieke karakter 
 Repeterende werkzaamheden 

Welke gevolgen gelden voor een onjuiste self-efficacy binnen Agile IT-projecten? 
De belangrijkste gevolgen (relatief) zijn: 
 Tijd (groot) 
 Functionaliteit (groot) 
 Kwaliteit (klein) 
 Budget (klein) 
Welke tegenmaatregelen zijn aanwezig voor een onjuiste self-efficacy binnen Agile IT-projecten? 
Tegenmaatregelen zijn: 
 Retrospective 
 Planning poker 
 Feedback (kort-cyclisch werken en Agile events) 
 Ervaring 
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Op basis van de deelvragen kan een antwoord worden geformuleerd op de hoofdvraag: 
“Welke rol speelt een onjuiste self-efficacy binnen Agile IT-projecten?” 
 
Een onjuiste self-efficacy lijkt vaak voor te komen binnen Agile IT-projecten en zorgt voornamelijk 
voor problemen bij het plannen van werkzaamheden (figuur 7 – subsectie 4.4). Er zijn veel factoren 
die het planningsproces beïnvloeden en de kans vergroten dat foutieve inschattingen door een 
onjuiste self-efficacy ontstaan. Onervaren teams vormen een risicogroep omdat zij niet kunnen 
putten uit eerdere ervaringen. Individuen met een hoge self-efficacy zijn geneigd om risico’s te 
nemen, waarbij achteraf vaak te optimistische inschattingen zijn afgegeven vanuit een onjuiste self-
efficacy. Lage niveaus komen vaak voor binnen Agile IT-projecten en hebben de neiging om 
defensiever te gaan plannen en verlangen naar meer en betere informatie. 
 
De negatieve gevolgen voor tijd óf functionaliteit zijn het grootst, dit is mede afhankelijk of de scope 
kan worden aangepast. Budget kent enkel een impact bij een vaste scope. Negatieve gevolgen 
kunnen zich wel opstapelen en daardoor groter worden. Tegenmaatregelen die een onjuiste self-
efficacy kunnen bijstellen zijn voornamelijk de Agile-events gericht op feedback. Maar bij deze 
tegenmaatregelen schuilt ook een risico als die feedback meerdere keren achter elkaar negatief is. 
Voor een onjuiste hoge self-efficacy kunnen het potentiële tegenmaatregelen zijn, maar teams 
kunnen ook in een negatieve spiraal terechtkomen als het hen niet lukt om het tij snel genoeg te 
keren. Hierdoor zijn lage niveaus mogelijk. 
 

5.4 Aanbevelingen voor de praktijk 
Als teams binnen Agile IT-projecten problemen ondervinden met het juist inschatten van hun 
werkzaamheden en daardoor hun planningen niet halen, dan dienen organisaties zich er bewust van 
te zijn dat dit kan mogelijk komen door een onjuiste self-efficacy. Events zoals de retrospective 
kunnen gebruikt worden om de oorzaken van onjuiste inschattingen te achterhalen. Hierbij is het 
belangrijk om de taakcomplexiteit opnieuw te beoordelen en te vergelijken met de initiële 
inschatting. Is er mogelijk sprake geweest van een mismatch tussen het geloof in eigen capaciteiten 
en deze taakcomplexiteit? Waardoor ontstond dit? Is de taakcomplexiteit mogelijk niet goed 
vastgesteld door tijdsdruk, complexiteit, de kwaliteit van informatie of een hectische werkomgeving? 
Hoe zijn inschatten tot stand gekomen? Is gezamenlijk gepokerd, heeft iedereen zijn mening kunnen 
geven? Of zijn er individuen met een hoge self-efficacy die de schattingen beïnvloeden? Juist teams 
die een aantal keren negatieve feedback hebben ontvangen kunnen weinig self-efficacy hebben en dit 
kan hun prestaties verminderen. Door minder in te plannen worden mogelijk sneller successen 
geboekt en zorgt positieve feedback vervolgens weer voor een verhoging van hun self-efficacy en ook 
betere prestaties. Complex werk kan mogelijk beter voorbereid worden of (nog) meer opgedeeld 
worden in kleinere stukken. Ervaring helpt om betere inschattingen te kunnen doen, maar ervaren 
individuen kunnen ook sneller foutieve inschattingen maken als gevolg van een onjuiste self-efficacy, 
bijvoorbeeld omdat ze uitgedaagd willen worden en daardoor risico’s minder nauwkeurig inschatten. 
Een goede teamsamenstelling kan helpen, maar een goede balans is belangrijk. Het laatste advies 
luidt aan Scrum Masters en Product Owners om tijdens publieke events de feedback en informatie die 
wordt gegeven scherp in de gaten te houden. Individuen of teams staan veel nadrukkelijker op het 
podium voor een grote groep collega’s. Soms met managers waardoor de hiërarchische druk kan 
toenemen. Hierdoor kan de self-efficacy sneller worden bijgesteld. Immers als een grote groep begint 
te applaudisseren dan zal dit waarschijnlijk het geloof in eigen kunnen sneller bijstellen dan wanneer 
het gaat om positieve feedback van een individu uit het eigen team. Dit geldt zeker ook omgekeerd 
voor negatieve feedback. 
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5.5 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Een eerste suggestie voor vervolgonderzoek is het verder inzoomen op het planningsproces binnen 
Agile IT-projecten. Een aantal vragen kunnen hier worden gesteld naar aanleiding van dit onderzoek. 
Zijn Agile-teams op basis van de informatie binnen Agile IT-projecten wel in staat zijn om de 
taakcomplexiteit goed te doorgronden? Aan welke eisen moet de aangereikte informatie voldoen? 
Ontstaan door het gedachtengoed “parallel documenteren aan het bouwen van software” vaker een 
onjuiste self-efficacy? Dit bepaalt namelijk of teams in staat zijn om überhaupt een goede match te 
maken tussen hun eigen self-efficacy en de taakcomplexiteit. Welke rol spelen hectiek, tijdsdruk en 
complexiteit hierbij? De informatie kan goed op papier staan, maar ook dan kan door tijdsdruk 
irrationele besluitvorming via biases plaatsvinden. In het geval van self-efficacy zullen teams dan 
putten uit eerdere ervaringen (“we hebben het toen ook goed gedaan..”).  
 
Een tweede suggestie voor vervolgonderzoek is het analyseren van de teamsamenstelling. In dit 
onderzoek is gebleken dat hier nog weinig aandacht voor is. Een ervaren teamlid kan vanuit ervaring 
mogelijk een onervaren team behoeden voor fouten als gevolg van een onjuiste self-efficacy. Maar 
individuen met een hoge self-efficacy kunnen ook dominant zijn en de taakcomplexiteit lager 
inschatten dan dat deze feitelijk is, waardoor het werk té eenvoudig kan worden ingeschat. Mogelijk 
kan het onderzoek van Boehm & Turner (2003) hierbij worden gebruikt, omdat in dit onderzoek al 
aanbevelingen worden gepresenteerd voor een optimale teamsamenstelling binnen Agile, met 
verschillende niveaus qua ervaring.  
 
Een derde suggestie voor vervolgonderzoek is de vraag of een onjuiste self-efficacy ook zo 
nadrukkelijk voorkomt in een échte Agile setting of in een andere context dan IT-projecten? Vanuit de 
limitaties van dit onderzoek is naar voren gekomen dat teams binnen dit onderzoek verschillen qua 
'Agile maturity'. Vaak wordt een maatwerk oplossing toegepast, met bepaalde artefacten van Agile. 
Wellicht dat dat Agile als projectmethodiek wel heel goed werkt om biases door een onjuiste self-
efficacy tot een minimum te beperken, maar ligt de oorzaak veel meer bij de complexiteit van de IT-
omgeving. Wat ook tot gevolg heeft dat de informatie op papier complex is en waardoor een onjuiste 
self-efficacy zo vaak kan optreden.  
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Bijlage A – Verdieping literatuuronderzoek 
 
Tabel - A1 - Logboek literatuuronderzoek 

Datum: 08-04-2021 
Zoekparameters Business Source Premier 
 Periode 2011 – 2021 
 Peer-reviewed 
 Peer-reviewed artikelen uit academic journals of 

conference proceedings 
*indien veel resultaten warden gevonden, is gekozen om de 
zoekparameters aan te passen, bijvoorbeeld door alleen op 
de zoekterm(en) in de titel of het onderwerp te zoeken. 

Resultaten Geselecteerd 

self-efficacy AND escalation of commitment AND IT AND bias 1 1 

Artikel: 
Jani, A. (2008). An experimental investigation of factors influencing perceived control over a 

failing IT project. International Journal of Project Management, 26(7), 726-732. 
Self-efficacy AND IT projects 16 0 

Self-efficacy AND Project management 24 0 

(Title) Self-efficacy AND (Title) Information systems 4 0 

(Title) Method AND (Title) Agile AND software 27 0 

Artikel:  
Thummadi, B. V., & Lyytinen, K. (2020). How Much Method-in-Use Matters? A Case Study of 

Agile and Waterfall Software Projects and Their Design Routine Variation. Journal 
of the Association for Information Systems, 21(4), 7. 

(Title) Iteration AND (Title) Agile AND Project management 2 1 

Artikel: 
van Oorschot, K. E., Sengupta, K., & Van Wassenhove, L. N. (2018). Under pressure: 

The effects of iteration lengths on Agile software development performance.  
Project Management Journal, 49(6), 78-102. 

(Subject) Agile AND (Title) Success 29 1 

Artikel: 
Serrador, P., & Pinto, J. K. (2015). Does Agile work?—A quantitative analysis of Agile project 

success. International Journal of Project Management, 33(5), 1040-1051. 

biases AND information systems AND Agile 1 0 

(Title) IT projects AND (Title) failure 38 0 
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Waterfall AND Agile 43 0 
SCRUM AND PRINCE2 1 0 
(Author) Bandura AND self-efficacy  
*zoekperiode aangepast i.v.m. ouderdom van deze artikelen 

16 0 

Self-efficacy AND illusion of control 5 1 

Rudski, J. (2001). Competition, superstition and the illusion of control.  
Current Psychology, 20(1), 68-84. 

Totaal 207 5 
 
Snowballing backward methode 
De referenties van het peer-reviewed artikel van Jani (2011) zijn doorgenomen. Tevens zijn bronnen 
op basis van het proefschrift van dr. N. Benschop over biases bij projectescalatie, verzameld. Dit 
proefschrift is aangereikt tijdens de onderzoeksfase door dr. N. Benschop. In onderstaande tabel 
worden de resultaten van de backward snowballing methode weergegeven. 

Artikel 
1. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psycho-

logical review, 84(2), 191. 
2. Bandura, A., & Locke, E. A. (2003). Negative self-efficacy and goal effects revisited.  

Journal of applied psychology, 88(1), 87. 
3. Bandura, A. (1988). Organisational applications of social cognitive theory. Australian 

Journal of management, 13(2), 275-302. 
4. Bandura, A. (1990). Perceived self-efficacy in the exercise of personal agency. Journal of 

applied sport psychology, 2(2), 128-163. 
5. Bandura, A. (1995). Self-efficacy in changing societies. Cambridge university press. 
6. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W H Freeman/Times Books/ 
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Google 
Tevens is gebruikgemaakt van de zoekmachine van Google om een aantal (niet-wetenschappelijke) 
documenten te zoeken:  
1. The Projectmanagement Institute; 
2. Agile Manifesto; 
3. VersionOne. (2018). 12th annual state of Agile report. Alpharetta: CollabNet. 
4. Public sector IT projects have only 30% success rate. 

 
Google Scholar 
Het nadeel van Google Scholar is dat middels de zoekparameters niet direct gezocht kan worden op 
peer-reviewed conference proceedings of academic journals. Hierdoor moeten resultaten worden 
geopend om dit manueel te toetsen op basis van het voorblad of de referentie. 

Zoekparameters Google Scholar 
 Periode 2011 – 2021 
 Peer-reviewed artikelen uit academic journals of 

conference proceedings 
*indien veel resultaten werden gevonden is soms de 
zoekstring aangepast door “” te gebruiken, hiermee wordt 
letterlijk gezocht op de trefwoorden in de titel van de 
publicatie 
**soms is ook gekozen om de eerste drie pagina’s bij veel 
resultaten te analyseren, dit is vooral gedaan in situaties 
waarbij naar één artikel werd gezocht als onderbouwing 
van een aanname in hoofdstuk twee. Bijvoorbeeld ‘planning 
poker’ bij user stories. 

Resultaten Geselecteerd 
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"Agile software development methods" 5510 1 

Artikel: 
Abrahamsson, P., Salo, O., Ronkainen, J., & Warsta, J. (2017). Agile software development 

methods: Review and analysis. arXiv preprint arXiv:1709.08439. 
"waterfall and Agile methods in software project 
management" 

34 1 

Artikel: 
Andrei, B. A., Casu-Pop, A. C., Gheorghe, S. C., & Boiangiu, C. A. (2019). A study on using 

waterfall and Agile methods in software project management. Journal Of 
Information Systems & Operations Management, 125-135. 

Agile project management methods SCRUM 32100 1 

Cervone, H. F. (2010). Understanding Agile project management methods using SCRUM.  
OCLC Systems & Services: International digital library perspectives. Vol. 27 Iss 1 pp. 
18 – 22. 

"task complexity self-efficacy" 80 1 

Mangos, P. M., & Steele-Johnson, D. (2001). The role of subjective task complexity in goal 
orientation, self-efficacy, and performance relations. Human performance, 14(2), 
169-185. 

"Agile software development" shared responsibility 19700 1 

Laanti, M., Similä, J., & Abrahamsson, P. (2013). Definitions of Agile software development 
and agility. In European Conference on Software Process Improvement (pp. 247-
258). Springer, Berlin, Heidelberg. 

planning poker user stories 8010 1 

Mahnič, V., & Hovelja, T. (2012). On using planning poker for estimating user stories. Journal 
of Systems and Software, 85(9), 2086-2095. 

Totaal 65434 6 

 
Auteurs 
Het zoeken op auteurs heeft ná de snowballing methode één nieuwe relevant artikel opgeleverd: 
Berente, N., & Lyytinen, K. (2007). What is being iterated? Reflections on iteration in information sys-

tem engineering processes. In Conceptual Modelling in Information Systems Engineering (pp. 
261-278). Springer, Berlin, Heidelberg. 

 
Door op de auteur “Lyytinen” te zoeken op basis van dit eerder gevonden artikel: 
Thummadi, B. V., & Lyytinen, K. (2020). How Much Method-in-Use Matters? A Case Study of Agile and 

Waterfall Software Projects and Their Design Routine Variation. Journal of the Association 
for Information Systems, 21(4), 7 

Tijdens een aantal nieuwe snowballing (backward) zoekacties zijn de laatste groep artikelen 
geselecteerd. 
 
Via het artikel van Sleeshman et al. (2012) werd de volgende relevante publicatie gevonden: 
Boehne, D. M., & Paese, P. W. (2000). Deciding whether to complete or terminate an unfinished  

project: A strong test of the project completion hypothesis. Organizational Behavior and Hu-
man Decision Processes, 81(2), 178-194. 
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Via het artikel van Serrador (2015) werden de volgende twee relevante publicatie gevonden: 
Lindvall, M., Basili, V., Boehm, B., Costa, P., Dangle, K., Shull, F., ... & Zelkowitz, M. (2002, August). 

Empirical findings in Agile methods. In Conference on extreme programming and Agile 
methods (pp. 197-207). Springer, Berlin, Heidelberg. 

 
Magazinius, A., & Feldt, R. (2011, August). Confirming distortional behaviors in software cost 

estimation practice. In 2011 37th EUROMICRO Conference on Software Engineering and 
Advanced Applications (pp. 411-418). IEEE. 

 
Feedback n.a.v. draft versie 
Naar aanleiding van de feedback op de draft versie van dit onderzoek zijn aanvullende 
zoekopdrachten uitgevoerd. Dit proces wordt nu gepresenteerd. 
 

Datum: 16-01-2022 
Google Scholar 
 Periode 2011 – 2021 
 Peer-reviewed 
 Peer-reviewed artikelen uit academic journals of 

conference proceedings 
*indien veel resultaten warden gevonden, is gekozen om de 
zoekparameters aan te passen, bijvoorbeeld door alleen op 
de zoekterm(en) in de titel of het onderwerp te zoeken. 

Resultaten Geselecteerd 

Waterfall and Agile success rates 18.100 1 

Artikel: 
Khoza, L., & Marnewick, C. (2020). Waterfall and Agile information system project success 

rates-A South African perspective. South African Computer Journal, 32(1), 43-73. 
Google Scholar 
 Peer-reviewed 
 Peer-reviewed artikelen uit academic journals of 

conference proceedings 
Omdat de werking van biases vaak vastligt in oude artikelen is 
voor een definitie van de bias ‘illusion of control’ gekozen om 
géén zoekperiode te hanteren. 

Resultaten Geselecteerd 

The illusion of control 1.270.000 1 

Artikel: 
Langer, E. J. (1975). The illusion of control. Journal of personality and social  
psychology, 32(2), 311. 
 
Deze publicatie heeft 6439 citaties. Na het lezen bleek dat de auteur als grondlegger kan 
worden gezien van de bias illusion of control. Hierdoor is gekozen om de definitie uit dit 
artikel af te leiden. 

 
Er is gekozen om voor de publicatie van de Standish Group een recentere versie te zoeken. De eerder  
gebruikte publicatie was uit 2015. Er is gekozen om onderstaande publicatie van 2020 te gebruiken: 
 
The Standish Group (2020). The Chaos Report Beyond Infinity. Retrieved from publication “Johnson, J., 
& Mulder, H. (2020). ENDLESS MODERNIZATION.” 
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Bijlage B – Resultaten van Agile en Waterval 
In onderstaand overzicht zijn de resultaten van Agile IT-projecten over een lange periode 
opgenomen. 

 
Figuur -B8 - Resultaten Agile IT-projecten 
 
Bron: The Standish Group (2020). The Chaos Report Beyond Infinity. Retrieved from publication “John-
son, J., & Mulder, H. (2020). ENDLESS MODERNIZATION.” 
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Bijlage C – Scrum proces 
 

 
Figuur -C1 - Het SCRUM sprintproces 
 
Bron: Agile software development methods: Review and analysis (Abrahamsson et al., 2017, p. 34) 
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Bijlage D – Agile prototyping (MVP) 
Onderstaand overzicht geeft de verschillen qua productontwikkeling tussen veel Agile- en Waterval 
IT-projecten. Bij Agile wordt veelal gewerkt met een prototype, veelal ‘most viable product’ (MVP) 
genoemd. Het doel hiervan is om een kort tijdbestek een werkend product te realiseren wat 
businesswaarde oplevert voor klanten. Op basis van de feedback die wordt ontvangen tijdens het 
gebruik, kunnen nieuwe inzichten ontstaan die bij een totale productontwikkeling vanaf dag één 
(Waterval) niet waren ontdekt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrieved from: https://www.baswolfs.info/blog_posts/you-shall-prototype/ 
  

Figuur - D1 - Agile prototyping 
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Bijlage E - Interviewvragen in bestaande literatuur 
Onderstaande interviewvragen en methoden om self-efficacy te onderzoeken zijn afkomstig uit 
bestaande wetenschappelijke artikelen op het gebied van self-efficacy. Alhoewel deze vragen veelal in 
de context van een experiment zijn gebruikt, zijn bepaalde aspecten gebruikt bij het opstellen van de 
interviewvragen voor dit onderzoek. 
 
Bandura (1977 & 1982) en het meten van self-efficacy 
Self-efficacy wordt doorgaans gemeten door mensen te vragen hun vermogen om bepaalde 
prestatieniveaus te bereiken, te beoordelen (Bandura, 1977 & 1982).  
 
Self-efficacy in de context van potentiële oliebronnen 
In het onderzoek van Whyte & Saks (2007, p. 10) werd het volgende statement gebruikt om 
deelnemers aan dit onderzoek te toetsen op self-efficacy: 
“I would be able to find at least one well producing 50 or more bopd.” Dit onderzoek vond plaats in 
de context van nieuw te vinden oliebronnen en de deelnemers werd vertel dat er vijf potentiële 
vindplaatsen waren. Na het beantwoorden van de vraag voor de 1e potentiële oliebron kregen de 
deelnemers te horen dat deze geen olie bevatte. Hierna volgde een vraag of zij een volgende boring 
wilden initiëren tegen en kostprijs van $200.000, waarna direct het volgende situatie werd 
voorgelegd: “Assume that you had decided to drill the second well and it turned out to be another 
$100,000 dry hole. Your total expenditure for the two dry holes has been $200,000. On a scale from 
0–100 how likely would you be to authorizeanother $200,000 to drill the next of the 3 remaining wells 
in the program?” (Whyte & Saks, 2007, p. 10). Deze situatie herhaalde zich tot de vijfde en laatste 
potentiële oliebron, waarbij fictief iedere poging leidde tot geen resultaat. Na de mededeling dat de 
oliebron leeg was, werd telkens gevraagd hoe waarschijnlijk het was om nog een poging te 
ondernemen tegen een kostprijs van $200.000, een Likertschaal constructie werd hierbij gebruikt van 
0 (ik zou dit zeker niet autoriseren) tot 100 (ik zou dit zeker wél autoriseren).  
 
Self-efficacy en escalation of commitment 
In het onderzoek van Whyte et al. (1997) werden verschillende manipulaties gebruikt om self-efficacy 
te verhogen bij deelnemers, bijvoorbeeld:  
“You personally invested $40,000 in the shares of a company a short time ago. Although you realized 
the investment was risky, you decided that the investment was probably a good one to make. Your 
track record in making risky stock market investments is very good. You obviously possess the skills 
required of a successful investor.” (Whyte et al., 1997, p. 8) 
Een andere groep kreeg juist de bovenstaande situatie in een negatieve context. Hierna werd getoetst 
of deelnemers met een hoge mate van self-efficacy eerder geneigd zijn om bij tegenvallende 
resultaten volhardend door te gaan met in dit geval investeren, om eerdere verliezen goed te maken.  
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Cognitieve biases en projectescalatie 
In het onderzoek naar cognitieve biases van Benschop (2016, p. 108) zijn onderstaande vragen 
gebruikt om cognitieve biases te onderzoeken. 

 
Figuur E1 - Interviewvragen gebruikt in het onderzoek “Biases in projectescalatie: Names, frames & construal 
levels” (Benschop, 2016, p. 108). 
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Bijlage F - Interview Guide 
 
Interview # – datum – tijdstip 
Het doel van deze handleiding is om de interviewer een vast protocol te laten hanteren voor alle 
interviews. Dit geeft de interviewer de mogelijkheid om een gestructureerde aanpak te hanteren, 
waarbij alle belangrijke onderwerpen worden behandeld.  
Het programma: 

- Toestemming voor de opname in Microsoft Teams en de verwerking van gegevens 
- Introductie van de bias self-efficacy en het doel van dit interview 
- Inhoudelijke interviewvragen 
- Het vervolg 

 
Toestemming voor de opname in Microsoft Teams en de verwerking van gegevens 
Vanuit ethisch oogpunt wordt aan elke geïnterviewde voordat de opnamen gestart wordt gevraagd of 
de audio en video mogen worden opgenomen. Hierbij wordt uitgelegd dat deze gegevens enkel en 
alleen worden gebruikt voor dit onderzoek en dat de gegevens geanonimiseerd worden verwerkt. 
Tevens wordt aangegeven dat audio opnames worden verwijderd en dat de uitgewerkt transcripties 
worden bewaard. De deelnemers worden hierover geïnformeerd. 
 
Beknopte uitleg van de bias self-efficacy voor mede-onderzoekers 
Omdat de interviewvragen ook door twee andere onderzoekers worden meegenomen in een verge-
lijkbaar onderzoek, is onderstaande samenvattende uitleg voor self-efficacy opgesteld en gedeeld. 
 
Self-efficacy is het geloof in iemands capaciteiten. Self-efficacy is hierdoor van invloed op toekomstige 
acties, omdat het invloed heeft het op het vertrouwen om een toekomstige taak goed uit te voeren. 
Self-efficacy kan zowel laag als hoog zijn. Self-efficacy wordt soms vanuit een oude situatie 
meegenomen naar een nieuwe situatie, ook al zijn deze situaties ongelijk aan elkaar.  
Verschillende studies hebben bewezen dat self-efficacy een rol kan spelen bij het nemen van 
beslissingen binnen IT-projecten. Bijvoorbeeld door het beïnvloeden van de controle die een 
projectmanager ervaart wanneer een IT-project dreigt te mislukken.  
Resultaten laten zien dat binnen traditionele IT-projecten projectmanagers met een hoge mate van 
self-efficacy namelijk eerder geneigd zijn om een falend IT-project te continueren. Hierdoor worden 
soms onnodig meer middelen geïnvesteerd en faalt het project alsnog. 
Allerlei factoren kunnen van invloed zijn op self-efficacy, zoals de omgeving waar het project zich in 
bevindt. De transitie naar steeds meer Agile-projecten is een grote verandering voor de manier waarop 
IT-projecten worden gerealiseerd. Deze studie richt zich op de andere kenmerken van Agile en wat de 
invloed hiervan mogelijk is op de rol van self-efficacy binnen Agile IT-projecten 
Het geloof in iemand capaciteiten is niet slecht, sterker, individuen met een hoge self-efficacy 
presteren over het algemeen beter. Het kan mis gaan wanneer dit geloof onrealistisch is en niet 
aansluit bij de werkelijkheid, waardoor een vertekend beeld van de werkelijkheid ontstaat (bias). 
 
Introductie van de bias self-efficacy en het doel van dit interview 
Aan elke deelnemer is uitgelegd waarom zij zijn uitgenodigd voor dit interview. De deelnemers zijn 
eerst allemaal persoonlijk benaderd. Na een akkoord voor deelname is en uitnodiging per mail ver-
stuurd waarin onderstaande uitleg van self-efficacy is meegestuurd.  
 
“Iedereen heeft een bepaalde mate van self-efficacy, het is geen negatieve eigenschap. Het is jouw 
geloof in je eigen capaciteiten hoe goed je een bepaalde taak of actie kan uitvoeren. De hoogte van 
jouw self-efficacy kan toenemen en afnemen, dit komt door ervaringen van eerdere taken uit het 
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verleden. Een hele hoge of lage self-efficacy kan ervoor zorgen dat een vertekend beeld van de 
werkelijkheid ontstaat, dit noemen we bias.”  
 
Voordat het interview start is bovenstaande uitleg doorgenomen om vast te stellen of duidelijk is wat 
self-efficacy inhoudt. Ook is het doel van dit onderzoek gedetailleerd uitgelegd. Hierbij is onder an-
dere ingegaan op enkele details, zoals de bredere context van dit onderzoek en wat cognitieve biases 
zijn en hoe deze een rol kunnen spelen binnen traditionele IT-projecten.  
 
Inhoudelijke interviewvragen: 

1. Kunt u een voorbeeld noemen van een situatie waarbij self-efficacy, bijvoorbeeld te veel 
vertrouwen in een bepaalde taak, een rol speelde binnen een Agile IT-project? 

a. Wat was de oorzaak hiervan? 
b. Waren er negatieve gevolgen? 

2. Kunt u een voorbeeld noemen van een situatie geweest waarin uw team op basis van eerdere 
ervaringen een té optimistische inschatting heeft afgegeven?  

a. Kan dit komen door self-efficacy? (bijvoorbeeld omdat eerder successen door het 
team zijn behaald) 

b. Wat waren de gevolgen? 
c. Wat voor impact had dit op nieuwe inschattingen? 

3. Hoe vindt de besluitvorming plaats binnen uw team, bijvoorbeeld wanneer het project 
problemen ondervindt? 

a. Kunt u een voorbeeld noemen waarbij té lang is doorgegaan met een Agile IT-
project? 

b. Welke rol speelde self-efficacy hierbij volgens u? 
4. Beïnvloedt de hoge mate aan feedback die u ontvangt tijdens Agile IT-projecten uw 

vertrouwen (self-efficacy)? 
5. Stel dat u heel veel self-efficacy heeft en hierdoor overmoedig raakt, wat zijn dan volgens u 

maatregelen binnen Agile die fouten als gevolg hiervan, kunnen voorkomen? 
a. Heeft u suggesties voor aanvullende maatregelen? 

 
Deze interviewvragen zijn gebaseerd op de onderzoeken van Bandura (1977), Whyte & Saks (2007) en 
Whyte et al. (1997). 
 
Het vervolg 
Aan alle geïnterviewde is aangegeven dat de gegevens worden opgeslagen en worden 
getranscribeerd. De getranscribeerde data zal ter verificatie worden voorgelegd aan alle deelnemers. 
Tevens zijn onderstaande algemene vragen separaat toegestuurd nadat het interview heeft 
plaatsgevonden, dit om voldoende tijd over te houden voor de kernvragen van dit onderzoek tijdens 
de interviews. 
 

1. Wat is uw rol binnen Agile IT-projecten? 
2. Vindt u dat uw team volledig Agile werkt? 
3. Hoeveel jaren werkervaring heeft u? 
4. Heeft u ook met traditionele projectmethoden gewerkt, zoals Prince2? 
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Bijlage G – Aanpassingen interviewvragen 
Naar aanleiding van het eerste interview van alle onderzoekers zijn naar aanleiding van een 
feedbacksessie een aantal wijzigingen aangebracht in de interviewvragen. Deze aanpassingen worden 
hier nu gepresenteerd en onderbouwd. 
 

Aanpassing 1 
In de definitie is een koppeling aangebracht tussen self-efficacy en zelfonderschatting & 
overmoedigheid. 

 
Een hoge self-efficacy kan resulteren in overmoedigheid (veel geloof in eigen capaciteiten) en lage self-
efficacy kan zorgen voor zelfonderschatting (weinig geloof in eigen capaciteiten). Hierdoor kan een 
vertekend beeld van de werkelijkheid ontstaan, dit noemen we bias. Biases kunnen leiden tot foutieve 
beslissingen.”  

Aanpassing 2 
Bij vraag één is het begrip ‘self-efficacy’ vervangen door zelfonderschatting en overmoedigheid, 
zoals ook toegepast in de definitie. Self-efficacy is een abstract begrip en voor de 
ervaringsdeskundigen een niet alledaags begrip. Het doel was om een betere begripsvorming te 
bewerkstelligen. Tevens is bij het vragen naar de gevolgen, explicieter gevraagd naar de scope van 
dit onderzoek en een rangschikking toegevoegd, zodat rekening houdend met enige subjectiviteit 
en bias, het mogelijk is om de gevolgen te classificeren. Tevens is een vraag toegevoegd voor de 
specifieke tegenmaatregelen die genomen zijn voor de manifestatie van self-efficacy. 

 
1. Kent u een voorbeeld van een situatie waarbij binnen een Agile team, of bij een individu, 

sprake was van overmoedigheid of zelfonderschatting in relatie de werkzaamheden/taken die 
moesten worden uitgevoerd? 

a. Wat was de oorzaak volgens u hiervan? 
b. Waren er negatieve gevolgen voor de tijd, budget, kwaliteit en functionaliteit? 

i. Kunt u de deze gevolgen rangschikken van veel impact(1) naar weinig 
impact(4)? 

c. Zijn er tegenmaatregelen genomen om dit in het vervolg te voorkomen? 
Aanpassing 3 
Uit de eerste interviews kwam naar voren dat interviewees soms niet begrepen wat er met 
feedback in dit onderzoek wordt bedoeld. Er is gekozen om een uitleg voor vraag 2 te plaatsen en 
dit te koppelen aan een eenvoudigere uitleg van self-efficacy (geloof in eigen capaciteiten). Bij 2a 
wordt gevraagd of de feedback mogelijk tot gevolg had dat er bias (zelfonderschatting of 
overmoedigheid) ontstond en of hierdoor ook fouten zijn gemaakt. 

 
Binnen Agile-projecten wordt feedback ontvangen. Bijvoorbeeld op inschattingen van hoeveel 
tijd werkzaamheden kosten. De inschattingen kunnen achteraf precies goed, te laag, of te 
hoog zijn. Ook kan er feedback volgen op geleverde werkzaamheden, feedback is 
bijvoorbeeld dat het geleverde werk aan de verwachtingen voldoet, of beneden of boven 
verwachting is.  

2. Kent u een voorbeeld van een situatie binnen een Agile IT-project waarbij feedback invloed 
had op het geloof in eigen capaciteiten? 

a. Heeft u meegemaakt dat bij positieve of negatieve feedback hierna fouten werden 
gemaakt, bijvoorbeeld door overmoedigheid of zelfonderschatting? 

Aanpassing 4 
De vraag over de besluitvorming is verwijderd. In het kader van dit onderzoek voegt dit niets 
toe omdat het vooral gebaseerd was op Waterval IT-projecten, waarbij de beslissingen door 
een projectmanager werden genomen. Dit onderzoek heeft gezien de hoofdonderzoeksvraag 
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en probleemstelling, niet als doel om vergelijking te maken tussen self-efficacy in Waterval en 
Agile. 
Aanpassing 5 
Vraag 3 stond initieel onderaan de vragenlijst maar is naar boven geplaatst, dit bleek een 
logischere plaats te zijn. 

 
3. Stel dat binnen het Agile-team sprake is van overmoedigheid of zelfonderschatting, wat zijn 

dan volgens u maatregelen binnen Agile waarmee fouten als gevolg hiervan kunnen worden 
voorkomen? 

a. Heeft u suggesties voor nieuwe aanvullende maatregelen? 
Aanpassing 6 
Met in gedachten de hoofdonderzoeksvraag, is vraag 4 toegevoegd. De gedachten hierachter 
is om in de resultaten iets te kunnen schrijven over waarom Agile IT-projecten mogelijk 
problemen ondervinden als gevolg van self-efficacy. 

 
4. Welke typische Agile-kenmerken kunnen overmoedigheid of zelfonderschatting volgens u 

veroorzaken? 
Aanpassing 7 
Vraag 5 is als gesloten vraag toegevoegd. Het doel van deze vraag, ook al moet deze met de 
nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd door de complexiteit, is om inzicht te krijgen 
in het percentage van de Agile IT-projecten waar self-efficacy een rol speelt. 

 
5. In hoeveel procent van de Agile IT-projecten komt zelfonderschatting of overmoedigheid voor 

denkt u (0-100%)? 
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Bijlage H – Interviewees en percentage agile gebruik 
 
Tabel H1 - Eigenschappen van interviewees 

Nr. Wat is uw huidige 
rol/functie en welke 
rol(len) heeft u in het 
verleden gehad? 

Jaren 
ervaring 
Waterval? 

Jaren 
ervaring 
Agile? 

Agile methode Volledig Agile volgens 
interviewee? 

1 Product Owner en 
business analist en in 
het verleden ook Scrum 
Master. 

3 5 SAFe in het verleden 
Scrum. 

Ja 

2 Chief Product Owner en 
in het verleden Product 
Owner. 

20 9 SAFe en in het 
verleden Scrum, maar 
ook Kanban en XP. 

Ja 

3 Business analist in het 
verleden ontwikkelaar 
en Scrum Master. 

Geen 4 Scrum. Hybride 

4 Ontwikkelaar en 
productowner en in het 
verleden Scrum Master 
en tester. 

10 5 SAFe in het verleden 
Scrum. 

Ja 

5 Release train engineer 
en in het verleden 
Scrum Master. 

2 3 SAFe en Scrum. Hybride 

6 Ontwikkelaar, in het 
verleden Product 
Owner. 

10 10 Combi Waterval, 
sprints voor inrichting, 
devops voor custom 
programming. 

Hybride 

7 Ontwikkelaar. 18 7 SAFe in het verleden 
Scrum. 

Ja 

8 Product Owner en 
architect en in het 
verleden Scrum Master. 

12 4 SAFe/Scrum. Vroeger 
ook met Kanban. 

Ja 

9 Scum master en in het 
verleden ontwikkelaar. 

Geen 5 Scrum. Soms wel, soms niet 
(afhankelijk van het 
project). 

10 SAFe Productmanager 
en in het verleden 
Product Owner. 

2 6,5 SAFe in het verleden 
Scrum. 

Ja 

11 Release train engineer 
en in het verleden 
Scrum Master en 
ontwikkelaar. 

8 4 SAFe, Scrum, DevOps. Ja 

12 Agile Coach Geen 3 Een 
schalingsframework 
van 
Scrum/kanban/devops  

Nee maar er worden 
wel SCRUM 
artefacten gebruikt. 

13 Scrum Master en 
ontwikkelaar. 

6 6 SAFe in het verleden 
Scrum. 

Ja 
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14 Agile Coach en in het 
verleden scum master 
en Product Owner 

7 14 SAFe in het verleden 
Scrum. 

Ja 

15 Scrum Master en in het 
verleden projectleider 

11 9 Geen antwoord. Hybride 

16 Product Owner en 
architect en in het 
verleden scummaster. 

4 8 SAFe in het verleden 
Scrum. 

Hybride 

17 Scum master en Relase 
Train Engineer. 

2 1,5 Scrum. Ja 

18 Lead developer en in het 
verleden Scrum Master 

Beperkt 7 Scrum en in het 
verleden ook SAFe. 

Hybride 

 

Bijlage I – Manifestatie percentages  
Tijdens de pilot, de eerste drie interviews, is deze vraag niet meegenomen. De scope is hierdoor dus 
vijftien interviews. 
 
Tabel I1 - Schatting door interviewees hoe vaak self-efficacy binnen Agile IT-projecten een (negatieve) rol speelt 
bij bias 

Aantal Schattingen interviewees 
Interview 4 35% 
Interview 5 20% 
Interview 6 33% 
Interview 7 10% 
Interview 8 90% 
Interview 9 10% 
Interview 10 100% 
Interview 11 50% 
Interview 12 80% 
Interview 13 20% 
Interview 14 100% 
Interview 15 15% 
Interview 16 100% 
Interview 17 50% 
Interview 18 75% 

 

Bijlage J – Codeerschema 
 
Tabel J1 - Codeerschema met alles codes en hun definities 

Group Code Interview Beschrijving/definitie 
Gevolgen Gev_Subthema_Function

aliteit 
Code dient om de kwalitatieve data te classificeren op 
de vier aspecten van dit onderzoek: tijd, budget, 
functionaliteit en kwaliteit. Door deze code kan 
worden vastgesteld óf en in welke interviews een 
respondent een impact op heeft genoemd op het 
subthema functionaliteit. Andere bewoording voor 
functionaliteit zijn: requirements en scope. 
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Gevolgen Gev_ Subthema_Budget Code dient om de kwalitatieve data te classificeren op 
de vier aspecten van dit onderzoek: tijd, budget, 
functionaliteit en kwaliteit. Door deze code kan 
worden vastgesteld óf en in welke interviews een 
respondent een impact op heeft genoemd op het 
subthema budget. Hiermee wordt het budget van het 
IT-project bedoelt en niet de kosten van een specifieke 
taak. 

Gevolgen Gev_ Subthema_Kwaliteit Code dient om de kwalitatieve data te classificeren op 
de vier aspecten van dit onderzoek: tijd, budget, 
functionaliteit en kwaliteit. Door deze code kan 
worden vastgesteld óf en in welke interviews een 
respondent een impact op heeft genoemd op het 
subthema kwaliteit. Met kwaliteit worden niet alleen 
de geldende interne kwaliteitseisen bedoelt maar ook 
zeker de eisen die de klant (ontvanger) stelt aan het 
(software) product. 

Gevolgen Gev_ Subthema_Tijd Code dient om de kwalitatieve data te classificeren op 
de vier aspecten van dit onderzoek: tijd, budget, 
functionaliteit en kwaliteit. Door deze code kan 
worden vastgesteld óf en in welke interviews een 
respondent een impact op heeft genoemd op het 
subthema tijd. Tijd gaat vaak hand in hand met 
planning.  

Gevolgen Gev_ Subthema_Overig Indien duidelijk is dat het om een gevolg van een 
onjuiste self-efficacy gaat, maar het genoemde gevolg 
valt niet onder de subthema-code tijd, kwaliteit, 
budget of functionaliteit, dan dient deze code gebruikt 
te worden. Hierdoor kunnen later alle specifieke 
gevolgen die niet onder tijd, kwaliteit, budget of 
functionaliteit vallen gerapporteerd worden. 

Gevolgen Gev_Algemene_Fouten Deze code wordt gebruikt indien er niet expliciet is 
benoemd welke fouten er worden gemaakt door een 
onjuiste self-efficacy, maar meer over fouten in het 
algemeen wordt gesproken. 

Gevolgen Gev_Defensiever_Minder
_Vertrouwen 

Deze code wordt gebruikt als door eerdere fouten als 
gevolg van een onjuiste self-efficacy het gevolg is dat 
het vertrouwen van een individu of het team afneemt 
en men defensiever wordt (lagere self-efficacy). 

Gevolgen Gev_Eenvoudigere_Werk
zaamheden 

Deze code wordt gebruikt als door eerdere fouten als 
gevolg van een onjuiste self-efficacy personen of het 
team eenvoudigere werkzaamheden krijgen 
toegewezen door bijvoorbeeld aansturende partijen 
zoals architecten, product managers en Product 
Owners. 

Gevolgen Gev_Foutieve_Inschatting
en 

Deze code wordt gebruikt wanneer door een onjuiste 
self-efficacy van een individu of het team foutieve 
inschattingen van werkzaamheden worden gedaan, 
bijvoorbeeld omdat het geloof in eigen capaciteiten 
niet aansluit bij de feitelijke situatie van de te leveren 
werkzaamheden (taakcomplexiteit). 
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Gevolgen Gev_Individualisme Deze code wordt gebruikt wanneer binnen het team 
bij een onjuiste self-efficacy teamleden zichzelf 
'verwijderen' van het groepsproces, bijvoorbeeld 
omdat iemand met een hoge self-efficacy iemand met 
een lage self-efficacy overstemt. Ook kan sprake zijn in 
teams met veel verschillende niveaus (heel laag en 
heel hoog) qua self-efficacy, dat de onderlinge 
schattingen ver uit elkaar komen te liggen en vanuit 
hier individualisme ontstaat omdat men het niet eens 
met elkaar kan worden. 

Gevolgen Gev_Meer_Informatie_N
odig 

Deze code wordt gebruikt wanneer door eerdere 
fouten als gevolg van een onjuiste self-efficacy het 
team minder gelooft in eigen capaciteiten en meer 
informatie wenst om goede schattingen te kunnen 
doen. Voornamelijk in de fase van voorbereiding 
wanneer teams een hoog-over impact moeten 
afgeven op basis van abstracte informatie. Wanneer 
tijdens de realisatie het team de feitelijke vraag qua 
functionaliteit begrijpt en de impact hierdoor (veel) 
hoger blijkt te zijn (tijd), krijgt het team achteraf 
(negatieve) feedback op de eerdere voorspellingen 
tijdens de voorbereiding. Een situatie die vergelijkbaar 
kan zijn met Waterval IT-projecten kan ontstaan, dit is 
dat individuen of het team verlangt naar 
uitgekristalliseerde requirements, zodat zij niet meer 
kunnen worden verrast.  

Gevolgen Gev_Minder_Businesswa
arde 

Deze code wordt gebruikt om voorbeelden te 
classificeren die te maken hebben met minder 
opgeleverde functionaliteit als gevolg van een onjuiste 
self-efficacy. Veelal leveren teams minder 
functionaliteit op of bouwen functionaliteit die niet 
aansluit bij de behoefte(n) van klant(en). 

Gevolgen Gev_Minder_Plezier De code wordt gebruikt wanneer teams of individuen 
als gevolg van fouten door een onjuiste self-efficacy 
minder plezier in hun werkzaamheden gaan ervaren, 
omdat ze in een negatieve loop van feedback komen. 

Gevolgen Gev_Minder_Self-efficacy De code wordt gebruikt wanneer teams of individuen 
als gevolg van fouten door een onjuiste self-efficacy 
minder geloof in hun eigen capaciteiten hebben, hun 
self-efficacy wordt door feedback op geleverde 
werkzaamheden of hun performance in het team, naar 
beneden bijgesteld. 

Gevolgen Gev_Planning Deze code wordt gebruikt wanneer door fouten als 
gevolg van een onjuiste self-efficacy individuen of het 
gehele team fouten maken die gevolgen hebben voor 
de planning van het Agile IT-project. Veelal een 
indirect gevolg van het foutief inschatten van 
werkzaamheden. 

Gevolgen Gev_Productiviteit Deze code wordt gebruikt wanneer teams of 
individuen door een onjuiste self-efficacy minder of 
beter gaan presteren. 
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Gevolgen Gev_Relatie_Business Deze code wordt gebruikt wanneer fouten als gevolg 
van een onjuiste self-efficacy de relatie met de 
business onder druk zet, bijvoorbeeld omdat fouten 
leiden tot uitloop in planning van het Agile IT-project. 

Gevolgen Gev_Ruimer_Inschatten Deze code wordt gebruikt wanneer als gevolg van 
fouten door een onjuiste self-efficacy het team, of 
individuen, werkzaamheden defensiever gaan 
schatten in een poging om hun planning de volgende 
keer wel te halen. 

Gevolgen Gev_Samenwerking_Tea
m 

Deze code wordt gebruikt wanneer fouten als gevolg 
van een onjuiste self-efficacy de relatie onderling in 
het team onder druk zet. 

Gevolgen Gev_Tijdsdruk Deze code wordt gebruikt wanneer door fouten als 
gevolg van een onjuiste self-efficacy individuen of het 
gehele team fouten maken die gevolgen hebben voor 
de planning van het Agile IT-project en hierdoor in een 
later fase van het Agile IT-project er tijdsdruk ontstaat 
omdat bijvoorbeeld wordt gewerkt met vaste deadline 
en een vaste scope qua functionaliteit. Ook kan deze 
code worden gebruikt indien individuen vanuit de 
Agile methode tijdsdruk ervaren, bijvoorbeeld door 
dagelijkse events zoals dagstarts waar de voortgang 
wordt gemonitord. 

Gevolgen Gev_Impact 1 Code dient om vast te stellen hoe impact van een 
onjuiste self-efficacy classificeert op een schaal van 1 
t/m 4. Door deze code kan een overzicht worden 
gemaakt van de vier aspecten en de ranking 1 t/m 4.  
1 = veel impact. 

Gevolgen Gev_Impact 2 Code dient om vast te stellen hoe impact van een 
onjuiste self-efficacy classificeert op een schaal van 1 
t/m 4. Door deze code kan een overzicht worden 
gemaakt van de vier aspecten en de ranking 1 t/m 4.  
2 = normale impact. 

Gevolgen Gev_Impact 3 Code dient om vast te stellen hoe impact van een 
onjuiste self-efficacy classificeert op een schaal van 1 
t/m 4. Door deze code kan een overzicht worden 
gemaakt van de vier aspecten en de ranking 1 t/m 4.  
3 = lage impact. 

Gevolgen Gev_Impact 4 Code dient om vast te stellen hoe impact van een 
onjuiste self-efficacy classificeert op een schaal van 1 
t/m 4. Door deze code kan een overzicht worden 
gemaakt van de vier aspecten en de ranking 1 t/m 4.  
4 = weinig tot geen impact. 

Group Code Interview Beschrijving/definitie 
Manifestatie Man_Manifestatie Deze code wordt gebruikt om een manifestatie van 

een onjuiste self-efficacy te coderen. 
Manifestatie Man_Manifestatie_Perce

ntage 
Deze code wordt gebruikt om vast te stellen in 
hoeveel procent van de Agile IT-projecten de 
interviewee denkt dat een onjuiste self-efficacy een rol 
speelt. 
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Manifestie Man_Foutieve_Schatting
en 

Deze code wordt gebruikt wanneer uit een stuk 
kwalitatieve data blijkt dat de manifestatie van een 
onjuiste self-efficacy zich voordoet tijdens planmatige 
werkzaamheden, dus bij het beoordelen van de 
complexiteit van het werk (hoeveel tijd kost het om de 
taak succesvol te realiseren op basis van mijn 
capaciteiten). 

Manifestie Man_Uitdagende_Werkz
aamheden 

Deze code wordt gebruikt als uit de kwalitatieve data 
blijkt dat een onjuist self-efficacy zich manifesteert 
doordat er risico’s worden genomen door juist 
uitdagend werk op te pakken. Dit vindt vooral plaats 
bij hoge niveaus van self-efficacy. 

Group Code Interview Beschrijving/definitie 
Oorzaken Oorz_Subthema_Method

e 
Code dient om de kwalitatieve data te classificeren op 
een niveau boven de codering, zodat tijdens de 
analyse kan worden vastgesteld welke oorzaken 
gekoppeld zijn aan de (Agile) methode, zoals SCRUM 
of SAFe. 

Oorzaken Oorz_ 
Subthema_Organisatie 

Code dient om de kwalitatieve data te classificeren op 
een niveau boven de codering, zodat tijdens de 
analyse kan worden vastgesteld welke oorzaken 
gekoppeld zijn aan de organisatieinrichting. 

Oorzaken Oorz_ 
Subthema_Persoon 

Code dient om de kwalitatieve data te classificeren op 
een niveau boven de codering, zodat tijdens de 
analyse kan worden vastgesteld welke oorzaken 
gekoppeld zijn aan menselijke karakter en 
eigenschappen. 

Oorzaken Oorz_ Subthema_Team Code dient om de kwalitatieve data te classificeren op 
een niveau boven de codering, zodat tijdens de 
analyse kan worden vastgesteld welke oorzaken 
gekoppeld zijn aan eigenschappen en de inrichting van 
het team. 

Oorzaken Oorz_ Subthema_Werk Code dient om de kwalitatieve data te classificeren op 
een niveau boven de codering, zodat tijdens de 
analyse kan worden vastgesteld welke oorzaken 
gekoppeld zijn aan de werkzaamheden die worden 
uitgevoerd. Dit subthema is bedoelt voor technische 
en werkgerelateerde oorzaken die een onjuiste self-
efficacy kunnen opleveren, bijvoorbeeld het steeds 
eenvoudiger worden van de werkzaamheden door 
automatisering. 

Oorzaken Oorz_Aannames De code wordt gebruikt als binnen Agile IT-projecten 
aannames worden gedaan, bijvoorbeeld bij 
inschattingen van werkzaamheden. Dit hoeft niet 
direct een oorzaak te zijn van een onjuiste self-
efficacy, maar het biedt inzichten dat binnen Agile IT-
projecten irrationele besluitvorming plaatsvindt. 
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Oorzaken Oorz_Beïnvloeding_Van_
Buiten 

De code wordt gebruikt als binnen Agile IT-projecten 
partijen van buitenaf het Agile-teams of individuen 
binnen het team onder druk zet om bepaalde 
functionaliteiten (scope) te realiseren op een 
specifieke datum, voor een x budget en van een x 
kwaliteit. Of wanneer wordt geoordeeld over de 
complexiteit van het werk zonder zelf de feitelijke 
werkzaamheden te kennen of te moeten uitvoeren. 
Onder druk zetten kan uit meerdere vormen bestaan, 
bijvoorbeeld: een boodschap dat er geen andere 
keuze is (“het moet af, anders hebben we een 
probleem als organisatie..”), of een boodschap "dat is 
zo eenvoudig, dat kunnen jullie toch wel?". 

Oorzaken Oorz_Beloningsstructuur De code wordt gebruikt als binnen de organisatie de 
beloningsstructuur invloed heeft op hoe, wanneer en 
welke feedback binnen de organisatie wordt gegeven. 
Bijvoorbeeld als door hiërarchie binnen de organisatie, 
individuen geen publieke feedback durven te geven 
omdat ze bang zijn dat dit hun schaadt bij hun 
beoordeling, door het uitblijven van feedback of het 
anders formuleren kan dit self-efficacy beïnvloeden en 
een onjuiste self-efficacy laten ontstaan. 

Oorzaken Oorz_Competitie De code wordt gegeven als binnen een Agile-team 
sprake is van onderlinge competitie, mogelijk 
gedreven door een mix van persoonlijke 
karaktereigenschappen in een team of door de cultuur 
binnen een organisatie. Dit biedt ruimte voor biases 
zoals onjuiste self-efficacy om zich negatief te 
manifesteren. Bijvoorbeeld omdat volgens Bandura 
(1977) personen hun eigen prestaties vergelijken met 
die van een ander persoon en dit self-efficacy 
beïnvloed. 

Oorzaken Oorz_Complexe_Omgevi
ng 

Deze code wordt gebruikt als binnen Agile IT-projecten 
sprake is van een complexe omgeving, met veel 
afhankelijkheden met andere teams, lastige 
werkzaamheden, nieuwe functionaliteiten en veel 
informatie. Dit biedt ruimte voor biases zoals een 
onjuiste self-efficacy om zich negatief te manifesteren. 

Oorzaken Oorz_Cultuur De code wordt gegeven als de cultuur van de 
organisatie mogelijkheden biedt voor het 
manifesteren van biases zoals een onjuiste self-
efficacy. Bijvoorbeeld als door de cultuur van een 
organisatie medewerkers niet durven te melden dat ze 
niet in hun eigen capaciteiten, of de capaciteiten van 
het team, geloven in relatie tot de werkzaamheden die 
moeten worden uitgevoerd. Een ander voorbeeld is 
dat de cultuur individuen stimuleert om risico’s te 
nemen. 

Oorzaken Oorz_Succes (ervaring) Deze code wordt gegeven als individuen of Agile-
teams op basis van successen bevestigd krijgen dat 
hun initiële geloof in hun eigen capaciteiten juist 
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waren. Volgens Bandura (1997) zorgt succes voor een 
robuust geloof in persoonlijke self-efficacy. 

Oorzaken Oorz_Feedback_Agile De code wordt gebruikt als individuen, of het Agile-
team, positieve of negatieve feedback ontvangen bij 
het uitvoeren of afronden van een taak of hun 
functioneren. Deze code dient enkel gebruikt te 
worden indien de feedback afkomstig uit de Agile 
methode, dus niet persoonlijke feedback buiten de 
Agile events om (zie daarvoor code 
“Oorz_Persoonlijke_Feedback”. 

Oorzaken Oorz_Persoonlijke_Feedb
ack 

De code wordt gebruikt als individuen, of het Agile-
team, positieve of negatieve feedback ontvangen op 
uitgevoerde werkzaamheden of functioneren. Deze 
code dient enkel gebruikt te worden indien de 
feedback niet afkomstig uit de Agile methode, dus 
persoonlijke feedback buiten de Agile events om (zie 
daarvoor code “Oorz_Feedback_Agile”. 

Oorzaken Oorz_Geen_Retro_Revie
w 

De code wordt gebruikt wanneer binnen Agile IT-
projecten geen, of niet voldoende, feedback wordt 
gegeven door het niet toepassen van de Agile events 
‘retrospective’ en/of ‘sprintreview’. Dit kan leiden tot 
een situatie waarbij een onjuiste self-efficacy door het 
ontbreken van feedback, niet naar het juiste niveau 
wordt bijgesteld. 

Oorzaken Oorz_Klein_Instabiel_Tea
m 

De code wordt gebruikt wanneer sprake is van een 
klein en/of instabiel team. Door een klein team 
kunnen biases zoals een onjuiste self-efficacy sneller 
een rol spelen, omdat de groepscontrole minder sterk 
zal zijn. Zeker wanneer het team ook nog eens 
instabiel is qua bezetting. 

Oorzaken Oorz_Nieuwe_Functionali
teit 

De code wordt gebruikt als nieuwe functionaliteiten 
(onbekende gebieden) binnen Agile IT-projecten 
kunnen leiden tot fouten als gevolg van een onjuiste 
self-efficacy. Bijvoorbeeld omdat bij een lage self-
efficacy individuen nieuwe onbekende 
werkzaamheden als zeer complex beschouwen. 
Andersom kunnen individuen met een hoge self-
efficacy deze werkzaamheden als een uitdaging 
beschouwen en vasthoudend te werk gaan, zelfs als zij 
tegen problemen aan lopen (Bandura, 1982).  

Oorzaken Oorz_Ontwikkelen_En_Pr
esteren 

De code wordt gebruikt als individuen of Agile-teams 
kenmerken laten zien die duiden op de drang om 
zichzelf te ontwikkelen of goede prestaties neer te 
zetten. In het kader van een onjuiste self-efficacy gaat 
het hierbij vooral om situaties binnen Agile IT-
projecten waarbij individuen binnen hun 
werkzaamheden de behoefte voelen om zich te 
ontwikkelen op basis van het neerzetten van goede 
prestaties. Dit kan leiden tot de behoefte om nieuwe 
werkgebieden te ontdekken, waar nog weinig ervaring 
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is opgedaan waardoor een onjuiste self-efficacy kan 
optreden. 

Oorzaken Oorz_Onvolledige_Inform
atie 

De code wordt gebruikt wanneer binnen Agile IT-
projecten beslissingen worden genomen op basis van 
onvolledige informatie. Dit kan zijn omdat: 

- de informatie er niet is en het team of het 
individu toch een beslissing neemt; 

- omdat het team of de individu een beslissing 
neemt zonder alle informatie tot zich te 
nemen, bijvoorbeeld omdat er teveel 
informatie is; 

- De informatie op papier onjuist wordt 
geïnterpreteerd door het ontbreken van 
informatie of de kwaliteit van de informatie. 

Hierdoor ontstaat er ruimte voor een onjuiste self-
efficacy omdat de taakcomplexiteit en de eigen 
capaciteiten niet goed met elkaar kunnen worden 
vergeleken. 

Oorzaken Oorz_Persoon De code wordt gebruikt wanneer binnen Agile IT-
projecten de emotionele, fysieke of psychologische 
gesteldheid invloed heeft op het geloof in eigen 
capaciteiten in verhouding tot de werkzaamheden. 
Volgens Bandura (1997) kunnen individuen wat betreft 
self-efficacy gevoelig en niet gevoelig zijn om hun self-
efficacy te verhogen, dit is onder andere afhankelijk of 
iemand zich gezond en goed voelt. 

Oorzaken Oorz_Repetende_Werkza
amheden 

Deze code wordt gebruikt wanneer individuen of het 
team repeterende werkzaamheden (werkzaamheden 
die vergelijkbaar zijn met een voorgaande taak) 
uitvoeren. Dit leidt vaak tot een hogere self-efficacy 
(Bandura, 1977). Eerdere ervaringen uit het verleden 
bij een specifiek taak kunnen ervoor zorgen dat 
iemand zich competent voelt wanneer deze taak erg 
vergelijkbaar oogt (Bandura, 1977). 

Oorzaken Oorz_Teamsamenstelling De code wordt gebruikt wanneer een 
teamsamentelling mogelijk leidt tot ruimte voor 
biases, omdat bijvoorbeeld het team ervaring 
(feedback) mist en alles nieuw is. Hierdoor ontstaat 
het gevaar dat bij negatieve feedback de self-efficacy 
van de teamleden een naar beneden wordt bijgesteld. 
Volgens Bandura (1997) kunnen negatieve resultaten 
het geloof in eigen capaciteiten sterk beïnvloeden, 
zeker wanneer deze resultaten worden ontvangen 
voordat enig niveau van self-efficacy is opgebouwd. 

Oorzaken Oorz_Tijdsdruk Deze code wordt gebruikt wanneer binnen Agile IT-
projecten sprake is van tijdsdruk. Dit kan komen door 
de transparantie die Agile biedt, maar ook het kort-
cyclisch werken met veel deadlines (dagstarts, elke 
sprint een release etc.). Ook kan tijdsdruk ontstaan 
door fouten die worden gemaakt waardoor 
planningen opschuiven omdat de scope niet mag 



 
 
 

 

53 
 

afwijken. Tijdsdruk biedt ruimte voor irrationele 
beslissingen als gevolg van cognitieve biases.  

Oorzaken Oorz_Transparantie_Publi
ekelijk 

De code wordt gebruikt wanneer binnen Agile IT-
projecten door de transparantie en het publieke 
karakter van Agile individuen of teams hun geloof in 
eigen capaciteiten wordt beïnvloed. Door de 
gezamenlijke demo's met andere teams kan een druk 
ontstaan wanneer andere teams beter presteren, dit 
kan self-efficacy mogelijk beïnvloeden. Volgens 
Bandura (1977) vergelijken personen hun eigen 
prestaties met die van een ander persoon en 
beïnvloed dit het niveau van self-efficacy van die 
persoon. Ook wanneer een team faalt en dit 
publiekelijk moet mededelen kan door de 
transparantie van Agile IT-projecten mogelijk de self-
efficacy een grote deuk oplopen. 

Oorzaken Oorz_Technologische_Vo
oruitgang 

Deze code wordt gebruikt als binnen Agile IT-projecten 
teams of individuen de oorzaak dat een onjuiste self-
efficacy ontstaat wijten aan technologische 
vooruitgang, waardoor hun werkzaamheden steeds 
eenvoudiger lijken te worden. Dit kan de perceptie 
wekken dat al het werk eenvoudiger is geworden, wat 
in de praktijk vaak niet zo is. Tevens kan dit ertoe 
leiden dat niet de juist gekwalificeerde mensen 
worden aangenomen, omdat het management denkt 
dat voor deze zogenaamde ‘low code’ 
softwareplatformen, minder strenge kwalificaties 
gelden. De praktijk is echter vaak weerbarstiger. 

Oorzaken Oorz_Hectische_Agile_O
mgeving 

Deze code wordt gebruikt indien teams of individuen 
vanuit de Agile methode en omgeving hectiek ervaren. 
Bijvoorbeeld omdat hun Agile IT-projecten een korte 
‘time to market’ doelstelling hebben. Of wanneer zij 
vanuit de methode, met korte iteraties en veel 
afstemmingen, dit als hectisch ervaren. 

Oorzaken Oorz_Werkzaamheden_S
teeds_Eenvoudiger 

Deze code wordt gebruikt als binnen Agile IT-projecten 
door het slicen (verkleinen) van werkpakketten teams, 
of individuen, een lagere taakcomplexiteit ervaren en 
hierdoor fouten als gevolg van een onjuiste self-
efficacy kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld omdat 
individuen met een hoge self-efficacy deze 
werkzaamheden niet uitdagend genoeg vinden en 
hierdoor aannames doen die fouten tot gevolg 
hebben. 

Oorzaken Oorz_Zelfsturende_Team
s 

De code wordt gebruikt wanneer binnen Agile IT-
projecten een bepaalde vrijheid wordt ervaren 
waardoor individuen, of teams, te maken kunnen 
krijgen met negatieve gevolgen van een onjuiste self-
efficacy. Bijvoorbeeld wanneer onervaren teams te 
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maken krijgen met negatieve feedback en het team dit 
zelf verwerkt zonder dat iemand buiten het team dit 
observeert en eventueel acties onderneemt om bij te 
sturen en het gesprek aan te gaan. 

Group Code Interview Beschrijving/definitie 
Tegenmaatregel
en 

Tmr_ Subthema_Cultuur Code dient om de kwalitatieve data te classificeren op 
een niveau boven de codering, zodat tijdens de 
analyse kan worden vastgesteld welke oorzaken 
gekoppeld zijn aan de (Agile) methode. In dit geval 
'cultuur'.  

Tegenmaatregel
en 

Tmr_ Subthema _Ervaring Code dient om de kwalitatieve data te classificeren op 
een niveau boven de codering, zodat tijdens de 
analyse kan worden vastgesteld welke oorzaken 
gekoppeld zijn aan de (Agile) methode. In dit geval 
'ervaring'. 

Tegenmaatregel
en 

Tmr_ 
Subthema_Functionaliteit 

Code dient om de kwalitatieve data te classificeren op 
een niveau boven de codering, zodat tijdens de 
analyse kan worden vastgesteld welke oorzaken 
gekoppeld zijn aan de (Agile) methode. In dit geval 
'functionaliteit'.  

Tegenmaatregel
en 

Tmr_ Subthema _Mens Code dient om de kwalitatieve data te classificeren op 
een niveau boven de codering, zodat tijdens de 
analyse kan worden vastgesteld welke oorzaken 
gekoppeld zijn aan de (Agile) methode. In dit geval 
'mens'. 

Tegenmaatregel
en 

Tmr_ Subthema 
_Methode 

Code dient om de kwalitatieve data te classificeren op 
een niveau boven de codering, zodat tijdens de 
analyse kan worden vastgesteld welke oorzaken 
gekoppeld zijn aan de (Agile) methode. In dit geval 
'proces'.  

Tegenmaatregel
en 

Tmr_Subthema_Team Code dient om de kwalitatieve data te classificeren op 
een niveau boven de codering, zodat tijdens de 
analyse kan worden vastgesteld welke oorzaken 
gekoppeld zijn aan de (Agile) methode. In dit geval 
'team'.  

Tegenmaatregel
en 

Tmr_Assesment Door een assessment te doen (bijvoorbeeld een 
persoonlijkheidstest) kan worden vastgesteld hoe het 
team in elkaar zit, of dit middel kan gebruikt worden 
wanneer een nieuw team worden samengesteld. 

Tegenmaatregel
en 

Tmr_Coaching Door teamleden te coachen (bijvoorbeeld door de 
leiddinggevende, het Agile team zelf of door een Agile 
Coach) die een hoge/lage self-efficacy hebben, kan 
een onjuiste self-efficacy worden bijgesteld naar een 
juist niveau. 

Tegenmaatregel
en 

Tmr_Code_Review Door geautomatiseerde of handmatig de code 
(software) te controleren, kunnen fouten als gevolg 
van een onjuiste self-efficacy worden getraceerd, 
waardoor ingegrepen kan worden en ergere fouten 
worden voorkomen. 
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Tegenmaatregel
en 

Tmr_Dagstart Door dagdagelijks de voortgang op de werkzaamheden 
in de sprint met elkaar te bespreken en vast te stellen 
of het gezamenlijke sprintdoel gehaald gaat worden, 
kan snel worden bijgestuurd als een onjuiste self-
efficacy bijvoorbeeld heeft geresulteerd in een 
foutieve inschatting. Fouten komen hierdoor sneller 
aan het licht. 

Tegenmaatregel
en 

Tmr_Ervaring Door een mix van ervaring in het Agile IT-team, 
kunnen fouten worden voorkomen omdat dezelfde 
valkuilen worden voorkomen. Self-efficacy wordt 
bepaald op basis van eerdere ervaringen. Individuen 
met ervaring in soortgelijke taken kunnen op basis van 
hun ervaring bij deze taken mogelijk nieuwe valkuilen 
voorkomen. 

Tegenmaatregel
en 

Tmr_Feedback_Geven Door te zorgen dat binnen teams feedback aan elkaar 
wordt gegeven, kan een onjuiste self-efficacy 
bijgesteld worden naar een juist niveau. 

Tegenmaatregel
en 

Tmr_Kort-cyclisch Door kort-cyclisch te werken zal eerder en vaker 
feedback worden opgehaald, dit beïnvloed de self-
efficacy van het team en individu. Tevens zullen fouten 
als gevolg van een onjuiste self-efficacy sneller aan het 
licht komen. 

Tegenmaatregel
en 

Tmr_Meer_Afstemming Door meer af te stemmen met andere teams, kan het 
team of een individu binnen het team beter begrijpen 
welke afhankelijkheden er zijn. In Agile is het team 
verantwoordelijk om het product aan het einde van de 
sprint op te leveren. Iedereen draagt daar aan bij. 
Vooral in complexe IT-omgevingen is afstemming 
essentieel. Het gaat niet alleen om het geloof in eigen 
kunnen dat een ontwikkelaar code kan schrijven, het 
gaat tevens daarbij vaak ook om het geloof in eigen 
kunnen dat je een planning succesvol met elkaar 
afstemt. Door meer af te stemmen zal automatisch 
meer ervaring worden opgedaan, wat mogelijk 
resulteert in een betere self-efficacy. Beter: in 
verhouding tot de taakcomplexiteit. 

Tegenmaatregel
en 

Tmr_Metrics Door nauwkeurige rapporten te tonen aan het team 
en aan individuen over hun presteren (feedback) kan 
een onjuiste self-efficacy worden bijgesteld. 

Tegenmaatregel
en 

Tmr_Oefenen Door kleine oefeningen te doen met micro user stories 
die vergelijkbaar zijn met praktijk, kan het team leren 
om nauwkeuriger te schatten vanuit ervaring. 
Hierdoor kan een onjuiste self-efficacy worden 
beïnvloed. Soms zijn oefeningen op soft skills ook 
mogelijk, omdat Agile teams veelal samenwerking met 
andere teams.  

Tegenmaatregel
en 

Tmr_Ontslag Individuen, vooral met een tijdelijk contract of extern, 
die fouten begaan door een stelselmatige onjuiste 
self-efficacy kunnen uit het team worden gezet, of er 
kan zelfs besloten worden om het contract niet te 
verlengen/beëindigen. 
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Tegenmaatregel
en 

Tmr_Planning_Poker Deze code wordt gebruikt om het pokeren binnen 
Agile IT-projecten te labelen. Het pokeren wordt 
gebruikt om vanuit ieder teamlid, met zijn eigen 
expertise, een schatting van de gevraagde 
werkzaamheden te geven waarbij de self-efficacy 
wordt gebruikt. Foutieve afwijkingen als gevolg van 
een onjuiste self-efficacy kunnen hierdoor worden 
voorkomen, omdat deze verschillen aan het licht 
komen vanuit de groepsdiscussie. 

Tegenmaatregel
en 

Tmr_PO Teams of individuen die een onjuist niveau van self-
efficacy laten zien, kunnen tijdens het pokeren door 
een (ervaren) Product Owner worden gechallenged op 
hun inschattingen. Een Product Owner kan 
bijvoorbeeld historische resultaten van vergelijkbare 
user stories aanhalen. Hierdoor kunnen foutieve 
inschattingen als gevolg van een onjuiste self-efficacy 
bij een individu of bij het gehele team worden 
voorkomen. 

Tegenmaatregel
en 

Tmr_Refinement Tijdens de refinement staat het team stil bij de user 
stories die de Product Owner graag gerefined wil 
hebben. Het doel is om de user story te analyseren, te 
begrijpen en eventueel vragen te stellen bij 
onduidelijkheden. De user story wordt veelal van een 
impact voorzien, zodat de Product Owner zijn backlog 
goed kan prioriteren en de informatie duidelijk staat 
beschreven. Deze bijeenkomst kan de self-efficacy van 
het team ten opzichte van de taakcomplexiteit 
bijstellen. Vooral omdat vanuit het groepsproces 
vragen gesteld kunnen worden waardoor een 
interactief proces ontstaat waardoor aannames aan 
het licht kunnen komen. Dit zal mogelijk ertoe leiden 
dat een betere match tussen de self-efficacy en de 
taakcomplexiteit mogelijk wordt. 

Tegenmaatregel
en 

Tmr_Retrospective De retrospectieve heeft als doel om terug te kijken op 
de afgelopen sprint, te analyseren, feedback aan 
elkaar te geven en te verbeteren (continious 
improvement). Dit wordt met het gehele team gedaan. 
Verbeteringen worden onderdeel (als werk) van de 
nieuwe sprint. Deze bijeenkomst kan de self-efficacy 
beïnvloeden van het team en van individuen. Dus ook 
een onjuiste self-efficacy. 

Tegenmaatregel
en 

Tmr_Review Door de sprintreviews krijgt het team feedback, dit 
kan een eventuele onjuiste self-efficacy beïnvloeden 
en de algemene self-efficacy bijstellen. 

Tegenmaatregel
en 

Tmr_Ruimer_Inschatten Wanneer sprake is van een lage(re) self-efficacy door 
bijvoorbeeld fouten als gevolg van een hoge onjuiste 
self-efficacy in het verleden, schatten teams soms 
werkzaamheden hoger in. Ze geloven minder in hun 
eigen capaciteiten. Door ruimer in te schatten komen 
ze mogelijk dichterbij de werkelijkheid is hun 
perceptie. 
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Tegenmaatregel
en 

Tmr_Slicen_Werkzaamhe
den 

Het slicen (verkleinen) van user stories kan ertoe 
leiden dat grote stukken informatie (mogelijk té groot, 
té complex voor ons brein) ertoe leiden dat mensen 
irrationele keuzes maken. Door kleinere specifiekere 
taken kan beter worden geschat, omdat het menselijk 
brein de informatie beter kan verwerken. 

Tegenmaatregel
en 

Tmr_SM Een Scrum Master dient als hulpbron voor het goed 
toepassen van Agile events. Deze rol kan er tevens op 
toezien dat personen binnen het team hun gedachtens 
allemaal kunnen delen, dus dat niet een individuele 
onjuiste self-efficacy doorslaggevend is maar de self-
efficacy van het team als collectief. 

Tegenmaatregel
en 

Tmr_Teamsamenstelling Indien een team niet uit eerdere feedback kan putten, 
dus niet ervaren genoeg is, dan is er geen 
referentiekader en kan mogelijk een onjuiste self-
efficacy leiden tot onnauwkeurigheid en fouten. 
Tevens zal een team wat bestaat uit dezelfde karakters 
mogelijk elkaar versterken of juist verlagen in hun self-
efficacy.  

Tegenmaatregel
en 

Tmr_T-shaped Indien een team t-shaped is (iedereen kan het werk 
van elkaar overnemen op meerdere disciplines), kan 
het team beter bepalen of de schatting van de 
hoeveelheid werk door een individu of een groep 
overeenkomt met de werkelijkheid. 

Tegenmaatregel
en 

Tmr_Velocity Door gebruik te maken van velocity, kan bij een hoge 
onjuiste self-efficacy worden voorkomen dat teams 
veel te veel werk in de sprint opnemen en de gevolgen 
enigszins beperkt blijven.  

Tegenmaatregel
en 

Tmr_Vertrouwde_Omgev
ing 

In een vertrouwde omgeving (Agile kenmerk) kan 
iedereen zijn of haar geloof in eigen capaciteiten 
delen. Ook als dat geloof laag is. Door het kenbaar te 
maken, kan hulp worden geboden. 

Tegenmaatregel
en 

Tmr_Voorbereiding Een betere voorbereiding kan fouten als gevolg van 
self-efficacy voorkomen, omdat hierdoor minder 
aannames worden gedaan en beter wordt begrepen 
wat er precies moet gebeuren. Als de taakcomplexiteit 
goed wordt ingeschat, dan is de kans ook veel 
aannemelijker dat individuen hun geloof in eigen 
capaciteiten ten opzichte van de feitelijke 
werkzaamheden beter kunnen inschatten. 

Tegenmaatregel
en 

Tmr_Bewustzijn_Biases Deze code wordt gebruikt wanneer teams of 
individuen het bewustzijn van biases benoemen als 
tegenmaatregel voor het voorkomen van fouten als 
gevolg van een onjuiste self-efficacy. 
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Bijlage K - Regels coderen 
 
De volgende code groups zijn vastgesteld: 

- Oorzaken 
- Gevolgen 
- Tegenmaatregelen 
- Manifestatie 

Regels code groups: 
- Er zijn geen verschillende interpretaties mogelijk dat de tekst een oorzaak of gevolg, tegen-

maatregel of manifestatie beschrijft; 
- De tekst beschrijft een oorzaak, gevolg, tegenmaatregel of manifestatie voor een onjuiste 

self-efficacy binnen een Agile IT-projectomgeving; 
- De groups in Atlas.ti zijn de thema’s uit het theoretische kader van dit onderzoek. 

Algemene regels coderen: 
- Een code is altijd gekoppeld aan een code group; 
- Een stuk kwalitatieve data is dus via een code altijd gekoppeld aan een group (thema); 
- Codes staan vooraf niet vast (open blik – verkennend onderzoek); 
- Codes kunnen een gelaagdheid hebben, zie specifieke rules per group; 
- Indien een stuk tekst gekoppeld kan worden aan een group, dan wordt eerst het interview-

nummer toegevoegd als code, de transcripties zijn in volgorde van tijd genummerd, hierdoor 
kan later de saturatie worden vastgesteld omdat hiermee kan worden bepaalt of nieuwe te-
genmaatregelen worden vastgesteld in de laatste groep interviews, of dat tegenmaatregelen 
al eerder zijn vastgesteld;  

Algemene regels voor oorzaken, gevolgen en tegenmaatregelen: 
- Vanuit de group worden subthema afgeleid; 
- Een subthema is iets anders dan de specifieke oorzaak, gevolg, tegenmaatregel of manifesta-

tie die genoemd werd tijdens het interview, het is een verdere categorisering, bijvoorbeeld: 
proces, afspraken, rollen etc.; 

- Vanuit een subthema wordt de specifieke oorzaak, gevolg, tegenmaatregel of manifestatie 
gelabeld, hierdoor ontstaat een relatie tussen de subgroup en de oorzaak, gevolg, tegenmaat-
regel; 

- Vanuit het subthema wordt de kwalitatieve data specifiek gelabeld middels codes met  
hun eigen unieke definitie; 

- Het subthema wordt opgenomen in het codeerschema (Bijlage J), zodat transparantie ont-
staat wat onder de code wordt verstaan; 

Algemene regels voor manifestatie: 
- Vanuit de group wordt een gelaagdheid van één code aangehouden; 
- De gelaagdheid bestaat uit kwalitatieve data waaruit een manifestatie van de self-efficacy 

blijkt of waar de interviewee een percentage noemt hoe vaak een onjuiste self-efficacy zich 
manifesteert binnen Agile IT-projecten. 
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Bijlage L - Data-ontwerp coderen 
In onderstaande figuren wordt de gelaagdheid voor het coderen weergegeven die zijn gebruikt om 
uiteindelijk de kwalitatieve data te analyseren. 
 

Oorzaken

Methode

Feedback agile

Thema

Subthema

Code

Gelaagdheid van coderen voor oorzaken

 
Figuur -L1 - Ontwerp voor oorzaken 

Gevolgen

Ti jd

Ruimer inschatten

Thema

Subthema

Code

Gelaagdheid van coderen voor gevolgen

 
Figuur -L2 - Ontwerp voor gevolgen 

Tegenmaatregelen

Methode

Retrospective

Thema

Subthema

Code

Gelaagdheid van coderen voor tegenmaatregelen

 
Figuur -L3 – Ontwerp voor tegenmaatregelen 
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Manifestatie

Percentage

Thema

Code

Gelaagdheid van coderen voor manifestatie

Plaats

 
Figuur -L4 - Ontwerp voor manifestaties 

Bijlage M – Tegenmaatregelen 
Tegenmaatregelen geclassificeerd op basis van de analyse van de kwalitatieve data voor een onjuiste 
self-efficacy. De getallen tussen haakjes geven aan in hoeveel van de achttien interviews de maatregel 
is genoemd. 
 
Tabel M1 - Tegenmaatregel voor bias(es) door een onjuiste self-efficacy 
Mens Agile methode Cultuur 

Feedback geven (7) Retrospective (15) Vertrouwde omgeving (4) 
Coaching (5) Planning poker (10) Ontslag (1) 
Bewustzijn biases (1) Review (6)   
  Scrum Master (4)   
  Kort-cyclisch (4)   
  Slicen werkzaamheden (3)   
  Product Owner (3)   
  Refinement (3)   
  Velocity (1)   
  Dagstart (1)   

 
Ervaring Team Functionaliteit 

Ervaring (7) Teamsamenstelling (3) Code Review (4) 
Voorbereiding (4) Assesment (1) Metrics (3) 
Meer afstemming (3)     
Oefenen (2)     
T-shaped (1)     
Ruimer inschatten (1)     

 


