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Abstract
Het succes van het project wordt beïnvloed door verschillende factoren. Denk aan de methodiek
volgens welke het project uitgevoerd wordt. De projecten die uitgevoerd zijn volgens de agile
methodiek zijn vaker succesvol(Mersino, 2018). Naast de harde factoren zijn er ook de zachte
factoren. Deze hebben te maken met de menselijke kant van het project. De zachte factoren hebben
een aanzienlijke invloed op het succesvol afronden van het project (Jaafari, 2001). In dit onderzoek
staat de vraag centraal welke drie zachte factoren als belangrijkste factoren worden gezien voor het
succesvol afronden van een agile project. Om antwoord te kunnen geven op de gestelde
onderzoeksvraag is voor dit onderzoek het artikel van (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015)
als uitgangspunt genomen. De onderzoekers hebben op basis van de verschillende literatuur een
overzicht gemaakt met de zachte factoren die vervolgens geprioriteerd zijn. Hieruit is een literatuur
top 3 geselecteerd: “Top-level management support”, “Organizational culture” en “User
participation”. Tijdens het onderzoek is op basis van het literatuuroverzicht een enquête gehouden
met daaropvolgende interviews. Het doel van de enquête was om vast te stellen welke zachte
factoren als belangrijk worden ervaren in de praktijk, en of de uitkomst verschilt met datgene wat
in de literatuur wordt vermeld. Door middel van interviews is gepoogd de afwijking tussen de
literatuur en de praktijk te verklaren.
Op basis van de resultaten verkregen uit de enquêtes en de interviews ontstaat het volgende beeld.
De top 3 van de literatuur wijkt wel af van de top 3 van de praktijk, maar de afwijking is marginaal. In
de praktijk worden de volgende zachte factoren als belangrijkste ervaren: “Top-level management
support”, “Team’s expertise” en “Customer (client) experience”. De factoren “User participation” en
“Customer (client) experience” worden als verlengde van elkaar gezien en hebben dezelfde score
gekregen volgens de enquêtes. De factor “Organizational culture”, wordt wel gezien als één van
belangrijkste, maar dat was minder binnen de onderzoekorganisatie. Volgens de geïnterviewde is de
cultuur binnen de organisatie al goed ingeregeld. Hierdoor worden andere factoren belangrijker
ervaren.
Uit het onderzoek is gebleken dat de factoren Top-level management support”, “Team’s expertise”
en “Customer (client) experience” in de praktijk als belangrijkste worden ervaren voor het succesvol
afronden van het agile project. Door sturing te geven aan deze factoren wordt de kans op het
succesvol afronden van het project verhoogd.

Sleutelbegrippen
Agile projecten, Projectsucces, Soft factors (zachte factoren).
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Samenvatting
Het succesvol afronden van een project vormt tot op heden een uitdaging voor iedere organisatie. Er
zijn verschillende componenten, die bij kunnen dragen aan het succes van de projecten. Zo speelt de
methodiek waarmee het project is uitgevoerd een rol. Agile gerelateerde projecten zijn volgens
verschillende statistieken vaker succesvol dan de projecten die volgende de Waterval methodiek zijn
uitgevoerd. De Agile methodiek wordt door veel organisaties omarmd om zo het succespercentage
van de projecten te kunnen verhogen. In het algemeen worden projecten beoordeeld op basis van
harde factoren en zachte factoren. Bij de harde factoren gaat het om het budget, planning en de
kwaliteit. Deze factoren zijn in het algemeen goed meetbaar. De zachte factoren daarentegen zijn
lastiger te meten omdat deze factoren vaak gerelateerd zijn aan de menselijke kant van het project.
Deze zachte factoren hebben groot invloed op het succes van de projecten. Dit onderzoek richt zich
op de zachte factoren die een rol spelen binnen de projecten uitgevoerd volgens de agile methodiek.
De hoofdvraag van dit onderzoek is: “Wat zijn de drie belangrijkste zachte factoren die van invloed
zijn op het succes van Agile projecten?”. Middels het literatuuronderzoek is, vanuit het oogpunt van
de theorie, antwoord gegeven op de gestelde hoofdvraag. Dit is bereikt door de hoofdvraag uit te
splitsen in deelvragen en die vanuit de theorie te beantwoorden. De volgende deelvragen zijn
gedefinieerd: “Wat is een Agile project”, “Wat is een succesvol Agile project”, “Welke zachte factoren
spelen een rol bij Agile projecten” en “Wat zijn de drie belangrijkste zachte factoren bij Agile
projecten?”. Agile is een methodiek die gebruikt kan worden om projecten uit te voeren. Deze
methodiek is ontworpen om flexibel te reageren op de veranderingen die door de omgeving
(stakeholders, team leden) veroorzaakt worden. De vraag wat een succesvol Agile project is, is vrij
lastig te beantwoorden. Dit komt onder andere door het feit dat er vanuit de literatuur niet een
eensgezinde definitie bestaat van het begrip “succes”, maar ook dat succes voor een ieder een
andere betekenis heeft. Wel is er overeenstemming over het punt op welke aspecten het succes
beoordeeld wordt. Zo is geconcludeerd dat enkel beoordelen op basis van “Iron Triangle” (budget,
planning, kwaliteit), als zijnde de meest bekende meetlat, onvoldoende is. Maar het is wel de basis
waarop ieder project beoordeeld wordt. Men is er wel van overtuigd dat, bij het beoordelen van het
project, ook de mening van de stakeholder meegewogen moet worden. Want dat zijn de uiteindelijk
gebruikers. De laatste twee deelvragen gaan in op de zachte factoren die van belang zijn voor de
Agile projecten. Uit de literatuur blijkt dat verschillende onderzoekers al enig onderzoek naar deze
factoren hebben gedaan. Op basis van verschillende bronnen is er uiteindelijk een lijst met
overkoepelende zachte factoren samengesteld. Deze factoren zijn door de onderzoekers
onderverdeeld in verschillende dimensies. Hierbij wordt aangegeven dat de factoren die binnen
dezelfde dimensie vallen meer invloed op elkaar hebben (elkaar versterken), waardoor de invloed op
het succes van project groter kan zijn. Onderzocht is met welke frequentie de diverse zachte
factoren werden genoemd in de geraadpleegde agile literatuur. De uitkomst daarvan vormt de basis
voor de prioriteitsstelling van de zachte factoren. Op deze wijze kom ik, op grond van de
geraadpleegde literatuur, tot de volgende belangrijkste zachte factoren: “Top-level management
support”, “Organizational culture” en “User participation”.
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoekvraag zijn tijdens het onderzoek enquêtes en
interviews gehouden binnen één caseorganisatie. Dit met het doel om vast te stellen welke zachte
factoren in de praktijk als belangrijk worden ervaren. Bij mogelijke verschillen tussen theorie en
praktijk wordt dan naar een verklaring gezocht. Aan de enquêtes hebben in totaal 15 personen
deelgenomen. Het interview is gehouden met 4 deelnemers.
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Op basis van de verkregen resultaten blijkt dat er verschil bestaat tussen de top 3 belangrijkste
zachte factoren volgens de theorie en de top 3 belangrijkste factoren uit de praktijk. Uit de
resultaten van de enquête ontstaat de volgende top 3: “Top-level management support”, “Team’s
expertise” en “Customer (client) experience”. De factor “Organizational culture” staat niet in de top
3 van de praktijk. Volgens de deelnemers van het interview heeft het te maken met het feit dat de
cultuur binnen de organisatie al goed is, waardoor andere factoren als belangrijker worden gezien.
Dat deze factor ontbreekt wil nog niet zeggen dat deze niet belangrijk is. De respondenten geven
wel aan dat zij de factor belangrijk vinden, maar minder belangrijk binnen de context van de
onderzochte organisatie. De factoren “Customer (client) experience” en “User participation” hebben
van de deelnemers even veel stemmen gekregen. Beide factoren worden als even belangrijk
ervaren. De verklaring die is gegeven door een aantal deelnemers is duidt erop dat deze factoren
volgen hun veel met elkaar te maken hebben.
Aan de hand van deze resultaten kan het volgende worden geconcludeerd. De zachte factoren Toplevel management support”, “Team’s expertise” en “Customer (client) experience”, vormen de top 3
die gezien worden als de belangrijkste zachte factoren die het succes van het agile project
beïnvloeden. Het onderzoek is uitgevoerd binnen één organisatie die als onderzoekcase is gebruikt.
Hierdoor kunnen de resultaten niet gegeneraliseerd worden. Dit betekent dat de factoren die als
belangrijk worden ervaren binnen de onderzochte organisatie, nier persé als belangrijk worden
ervaren door andere organisaties. De resultaten zijn echter wel generaliseerbaar binnen de
onderzochte organisatie. Door sturing te geven aan deze factoren gedurende het agile project, zal
dit positief bijdragen aan het succesvol afronden van het project, wat uiteindelijk zal resulteren in
tevredenheid van de klant maar ook van de werknemers.
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1. Introductie
1.1.

Inleiding

Het succes van een project is een topprioriteit voor vele projectmanagers en de stakeholders. Het
succes van een project is de kern van het projectmanagement (Müller & Jugdev, 2012). Er zijn veel
verschillende factoren die de mate van het succes kunnen beïnvloeden. De mate van het succes van
het project heeft directe invloed op onder andere de kosten. Een mislukt project kost alleen maar
geld, zowel materieel als immaterieel. De cliënt is ontevreden en dit kan weer impact hebben op het
al dan niet uitvoeren van nieuwe, toekomstige projecten.
De uitkomsten van het Standish Group CHAOS-rapport uit 2015 toont aan dat slechts 29% van de
gerelateerde IT-projecten succesvol zijn afgesloten. Dat betekent dat 71 % van de projecten niet of
slechts gedeeltelijk aan de verwachte doelstellingen/uitkomsten hebben voldaan (Wojewoda &
Hastie, 2015).

Figuur 1 Project Success Percentage Standish Group 20151

De Standish Group definieert in het rapport van 2015 het begrip “succes” als volgt: Het project
wordt beschouwd succesvol te zijn als het afgerond is binnen het budget, binnen de planning en met
een bevredigend resultaat. Dit wordt door verschillende andere auteurs niet als een volledige
definitie gezien, aangezien er bij het succes van Agile of Waterfall project nog meerdere aspecten
spelen. In het rapport van Chaos 2018 heeft de Standish Group de definitie uitgebreid. Naast de
eerdergenoemde meetfactoren wordt er ook rekening gehouden met “customer value”, “alignment
to strategic goals” en “customer satisfaction” (Mersino, 2018).
In het bepalen of het project succesvol is, wordt succes, zoals ook de Standish Group doet, vaak
gemeten aan de hand van de harde factoren zoals budget, planning en kwaliteit(functionaliteit);
bekend als “Iron Triangle” (R.Atkinson, 1999). Dit is ook meest bekende meetlat voor het bepalen
van het succes van een project, terwijl “project succes” in de literatuur vaak veel breder wordt
gedefinieerd (Serrador & Pinto, 2015). De harde factoren zijn niet de enige factoren waar rekening
mee gehouden moet worden. Dat het project voldoet aan de “Iron Triangle” is goed, maar in
1

(Standish Group, 1995)
 Successful = The project is completed on time and on budget, with all the features and functions as
originally specified.
 Challenged = The project is completed and operational, but over budget, over the time estimate,
and/or with fewer features and functions than initially specified.
 Failed = The project is cancelled before completion.
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essentie betekent dit nog niet dat het project succesvol is. Volgens (Thomas M. J.-W., 2008) zijn er
voorbeelden van projecten waarbij het project binnen het budget, de planning en de gestelde
kwaliteit is afgerond, maar de stakeholder alsnog ontevreden is. Anderen stellen in hun onderzoek
dat er in de afgelopen jaren veel meer aanwijzingen zijn dat het succes van projecten anders
gemeten moet worden (Jugdev & Müller, 2005). Naast de harde factoren zijn er factoren die meer te
maken hebben met de ‘menselijke’ kant, de “zachte” factor van het project (J.Y.-C.Liu, H.-G.Chen,
C.C.Chen, & T.S.Sheu, 2011). Deze “soft” factoren hebben o.a. te maken met maatschappelijke
perceptie, veiligheid (Jaafari, 2001), communicatie, verwachtingen van stakeholders en “waarde”
(M.Thiry, 2002). Volgens (F.J.Heemstra, K.Hopman, & L.Ketel) is er in de afgelopen jaren een
kentering waargenomen in het besef van de invloed die zachte factoren hebben. Vastgesteld is dat
de zachte factoren aanzienlijke invloed hebben op het succes van het project (Jaafari, 2001). Het
begrijpen van deze zachte factoren en hoe deze samenhangen met de beslisfuncties leidt tot het
succesvollere project (Jaafari, 2001).
Afgelopen jaren is het toepassen van niet traditionele projectmanagement methodes zoals Agile
steeds populairder geworden. De Standish Group en (Ambler, 2014) hebben in hun onderzoek
gekeken naar onder andere het succespercentage van de verschillende projectmanagement
methodes die toegepast kunnen worden. De Standish Group richtte zicht voornamelijk op de Agile
en Waterfall projectmanagement methode. Onderzoeker S.W.Ambler heeft de scope uitgebreid
(Ambler, 2014) met Lean en andere methodieken.

Figuur 2 Methode vergelijking gebaseerd op Chaos report 2018 (https://vitalitychicago.com, 2018)

Volgens de conclusie van het Standish Chaos rapport uit 2018, komen Agile projecten vaker tot de
score “succesvol” dan projecten die worden uitgevoerd met de Waterfall methode (Mersino, 2018).
Het verschil is voornamelijk te merken bij grote en middelgrote projecten. Het verschil van een
succesvol percentage bij kleine projecten is nagenoeg klein (Wojewoda & Hastie, 2015). Dit
suggereert dat bij de kleine projecten agile niet persé beter hoeft te zijn dan de Waterfall methode.
(Ahimbisibwe, Daellenbach, & Cavana, 2017) concluderen aan de hand van verkregen
onderzoeksresultaten dat verschillende projecten in verschillende contexten een andere
projectmanagement benadering en andere methode vereisen. De keuze van benadering moet meer
samenhangen met de in die situatie relevante “critical success factors”(CSF) (Ahimbisibwe,
Daellenbach, & Cavana, 2017).
Het rapport van (Ambler, 2014) concludeert in zijn onderzoek dat projecten uitgevoerd volgens de
traditionele aanpak minder vaak succesvol zijn dan methodes als Agile of Lean.
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Figuur 3 S.W. Ambler succespercentage overzicht

Het succes is hierbij door S.W. Ambler gedefinieerd als; “Successful if a solution has been delivered
and it met its success criteria within a range acceptable to the organization” (Ambler, 2014). De
succes criteria die gebruikt zijn in het rapport van Ambler zijn tijd/planning, budget, stakeholder
waarde en de kwaliteit. De gebruikte definitie van Ambler is vrij krap, de huidige literatuur geeft aan
dat het succes van project van meer aspecten afhankelijk is. (R.Nelson, 2005), concludeert dat de
definitie van het “project succes” per stakeholder al verschillend kan zijn. Auteurs (Thomas &
Fernandez, 2008) geven aan dat het algemeen geaccepteerd is dat het succes multidimensionaal is.
Beide surveyonderzoeken hebben naar aanleiding van hun onderzoek geconcludeerd dat de
projectmanagement methode zoals Agile, vaker succesvol is dan Waterfall methode. (Serrador &
Pinto, 2015) concluderen in hun onderzoek dat hoe groter het gebruik van Agile benadering is des te
succesvoller wordt het project.
Door het toenemende gebruik van de Agile methode is het interessant om te kijken naar de zachte
factoren die van belang zijn voor het succesvol realiseren van Agile gerelateerde projecten. Zijn ze
anders dan die van de traditionele project methodes en wat is dan hun uitwerking op de Agile
projecten?

1.2.

Gebiedsverkenning

IT-projecten worden gestart met het doel om ze uiteindelijk succesvol af te ronden. In de inleiding is
aangegeven dat het succes van een project beïnvloed kan worden door zowel zachte als harde
factoren, maar de projectmethode kan ook een rol spelen in het succesvol afronden van het project.
De genoemde methode Agile onderscheidt zich van de traditionele Waterfall methode door een
flexibele scope, klantinteractie en een flexibel team. Daarnaast wordt het ontwerp pas in een veel
later stadium vastgelegd waardoor de laatste wijzigingen nog verwerkt kunnen worden (Serrador &
Pinto, 2015). De Agile methode houdt flexibiliteit in. De methodiek is gedefinieerd door (Erickson,
Lyytinen, & Siau, 2005) als: ”agility means to strip away as much of the heaviness, commonly
associated with the traditional software-development methodologies, as possible to promote quick
response to changing environments, changes in user requirements, accelerated project deadlines
and the like.” (p. 89). De agile methode draait volgens (L.Williams & A.Cockburn, 2003) om continue
feedback en wijzigingen, en de methode is ontwikkeld om hier rekening mee te houden. In de
literatuur zijn er verschillende definities van wat Agile inhoudt. De meest volledige en officiële
definitie van Agile projectmanagement is van (Agile Manifesto, 2001). De vier kernwaardes zijn het
uitgangspunt van Agile:
 Individuals and interactions over processes and tools
 Working software over comprehensive documentation
 Customer collaboration over contract negotiation
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Responding to change over following a plan

In de inleiding is de term project succes al uitgebreid behandeld. Echter, kan deze definitie voor
projecten in het algemeen worden overgenomen om project succes in agile projecten te meten?
Volgens (Misra, Kumar, & Kumar, 2009) die hun bevindingen baseren op literatuuronderzoek zijn er
drie componenten die voor elke type project succes, ongeacht methodologie, gelden namelijk: tijd,
kosten en kwaliteit; dit zijn competitieve criteria. Misra et all 2009 geeft aan dat alle andere succes
criteria terug gerelateerd kunnen worden aan de eerdergenoemde drie componenten. Zo kunnen
bijvoorbeeld klant tevredenheid, productiviteit en functionaliteit gezien worden als kwaliteit
aspecten (Misra, Kumar, & Kumar, 2009). Aan de hand van deze drie componenten worden criteria
gedefinieerd waarop het succes van agile project wordt bepaald (Misra, Kumar, & Kumar, 2009).
Volgens (Baccarini, 1999), (Cooke-Davies, 2002) en later (Serrador & Turner, 2015)kan het succes van
het project gemeten worden. Gedurende de meting wordt enerzijds gekeken naar het beheersen
van kosten en tijd en het behalen van de kwaliteit doelstellingen en anderzijds het effect dat de
stakeholder(s) zal ervaren gedurende of na de realisatie van project.
Bestaande agile literatuur legt de focus op factoren die bijdragen aan het succes van agile,
bijvoorbeeld “executieve support”, “commited managers”, competenties, expertises en motivaties
van het team (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015) (Chow & Cao, 2008). Volgens (George,
Scheibe, Townsend, & Mennecke, 2018) is er geen set van succes factoren binnen agile dat het zou
kunnen gelden voor alle organisaties, teams en projecten. Er worden verschillende redenen hiervoor
aangegeven, denk onder andere aan; implementatie en volwassenheid van agile, hybride vormen
van agile en waterfall (George, Scheibe, Townsend, & Mennecke, 2018).

1.3.

Aanleiding/ relevantie

In de inleiding van dit document is uitgebreid het verschil in succes besproken tussen de agile en
Waterfall gerelateerde projecten. De cijfers uit het onderzoek van Standish Group (Mersino, 2018)
concluderen dat gemiddeld 58% (Challenged :50% en Failed: 8%) van de Agile projecten mislukken.
De oorzaken hiervan worden in beide onderzoeken niet behandeld, maar er wordt wel gesproken
over de factoren die de kans op mislukking van het project verhogen. Denk bijvoorbeeld aan de
grootte van het project of de complexiteit ervan. Hoe complexer het project is des te groter de kans
dat het mislukt (Wojewoda & Hastie, 2015). Volgens Standish Chaos report uit 2015 en 2018 geven
beide rapporten aan dat het succes van het project ook afhangt van de grootte van het project. Hoe
groter het project, des te groter is de kans dat het project mislukt (Mersino, 2018) (Wojewoda &
Hastie, 2015). Een mislukt project kost een organisatie veel geld (Clancy, 2014). Daarnaast houdt de
organisatie ook een klant over die niet tevreden is met het resultaat. Het toepassen van de agile
methodiek verhoogt al de kans op een succesvoller project (Serrador & Pinto, 2015) (Mersino, 2018).
Volgens de onderzoekers (Howell, Windahl, & Seidel, 2010) wordt de agile methodiek gezien als een
zachte methode. De onderzoekers (Kelle, Plaat, Visser, & Wijst, 2018) geven in hun onderzoek aan
dat de agile methodiek zich voornamelijk focust op de mensen en de interacties binnen het project.
De term “zacht” is eerder in verband gebracht met de menselijke kant van het project. Volgens
(Kelle, Plaat, Visser, & Wijst, 2018) mislukken projecten voornamelijk niet vanwege technische
aspecten maar meer wegens sociale en organisatorische problemen wat te maken heeft met de
menselijke factor. Omdat agile zich richt op de mens in het project en de zachte factoren te maken
hebben met het menselijk aspect binnen het project, is het aannemelijk dat de zachte factoren grote
invloed hebben op het succes van het agile project. Het is dan ook van het grootste belang om te
onderzoeken welke zachte factoren een positieve invloed hebben op het succes van een agile
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project, zodat de kans op mislukking verkleind kan worden en hiermee bespaard kan worden op de
kosten voor het gefaalde project.

1.4.

Probleemstelling

Gezien de zojuist behandelde relevantie van dit onderwerp, is het heel belangrijk om erachter te
komen hoe agile projecten wel tot een succes kunnen leiden. Aangezien er in het verleden al veel is
gefocust op de harde factoren bij projecten, richt dit onderzoek zich meer op de zachte factoren.
Ook deze zijn al door meerdere onderzoekers benoemd en verdeeld in verschillende categorieën, zie
de werken van onder andere (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015) (Chow & Cao, 2008) en
(Chiyangwa & Mnkandla, 2017). Echter, de vraag is welke drie van deze zachte factoren nu de
meeste invloed hebben op het al of niet succesvol zijn van het Agile project. Dat is de
probleemstelling waarop dit onderzoek antwoord zal proberen te geven.

1.5.

Opdrachtformulering

Het doel van dit onderzoek is: onderzoeken welke zachte factoren van invloed zijn op het succes van
Agile IT-projecten. Gedurende het literatuuronderzoek wordt gepoogd om antwoord te geven op de
hieronder genoemde deelvragen. De hoofdvraag van het literatuuronderzoek, zoals deze hieronder
is gedefinieerd, wordt beantwoord aan de hand van een aantal deelvragen.
Hoofdvraag van het literatuuronderzoek: Wat zijn de drie belangrijkste zachte factoren die van
invloed zijn op het succes van Agile projecten?
Deel vragen:
1. Wat is een Agile project?
2. Wat is een succesvol Agile project?
3. Welke zachte factoren spelen een rol bij Agile projecten?
4. Wat zijn de drie belangrijkste zachte factoren bij Agile projecten?
De antwoorden op de deelvragen die hierboven gedefinieerd zijn vormen een theoretisch kader
voor het onderzoek.

1.6.

Aanpak in hoofdlijnen

De deelvragen die hierboven zijn gedefinieerd, worden middels het literatuuronderzoek
beantwoord. Het doel van het afstudeeronderzoek is om te bepalen of deze zachte factoren uit het
literatuuronderzoek, in de praktijk ook als de belangrijkste gezien worden.
Het afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een casestudie zoals deze gedefinieerd is
in (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016). Voor de casestudie wordt een project gekozen dat onlangs
binnen de organisatie is uitgevoerd. Het gekozen project is uitgevoerd aan hand van een Agile
gerelateerde methode.
In eerste instantie wordt een enquête gehouden met de geselecteerde stakeholders van het
afgerond agile project. Hier worden de vragen opgenomen die betrekking hebben op de zachte
factoren die in het hoofdstuk 2 literatuuronderzoek worden gevonden. Het doel hiervan is waar te
nemen of de zachte factoren die gevonden zijn in de literatuur ook belangrijk zijn in de praktijk. Aan
de hand van de verkregen informatie worden met de stakeholders semigestructureerde interviews
(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016) gehouden. Dit om dieper te kunnen inzomen op de
antwoorden. Hier kunnen de vragen gesteld worden waarom een zachte factor wel of niet een rol
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heeft gespeeld in het succes van het project? Werd op deze factoren gestuurd vanuit het team of
management en waarom wel of niet? Als er wel gestuurd werd hoe en op welke manier? Was
aansturing gedurende het project voelbaar of was het enkel aan het begin? Wellicht was er helemaal
geen aansturing geweest of er werd gestuurd op andere factoren. Welke factoren waren dan van
belang? Dit zijn een aantal vragen die meer diepgaande kennis kunnen verschaffen om duidelijk zicht
te krijgen of op de gevonden factoren wel of niet gestuurd is en of deze wel in de praktijk ook zo
belangrijk ervaren werden door de stakeholders.
Hoofdstuk 2 van dit rapport omvat het feitelijke literatuuronderzoek. De doelstelling van dit
literatuuronderzoek is om verschillende wetenschappelijke artikelen met betrekking tot het
onderwerp te verzamelen en te analyseren. Door het analyseren van literatuur wordt gepoogd om
fundamenteel draagvlak te krijgen voor de geformuleerde uitgangspunten van de opdracht zodat de
eerste deelvragen beantwoord kunnen worden en het theoretisch kader gevormd wordt.
Hoofdstuk 3 omvat methodologie. Aan de hand van verzamelde literatuur en de antwoorden op de
eerste deelvragen wordt beschreven hoe het onderzoek wordt aangepakt en welke hypotheses
opgesteld worden.
Hoofdstuk 4 omvat de resultaten van de uitgevoerde casus. Hier worden de resultaten beschreven
en toegelicht hoe data is vergaard.
In Hoofdstuk 5 wordt de discussie en de conclusie van het onderzoek gegeven.
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2. Theoretisch kader
2.1.

Onderzoek aanpak

Om het antwoord te kunnen geven op de gesteld hoofdvraag in hoofdstuk 1.5 moeten de gestelde
deelvragen beantwoord worden. Vanuit de literatuur is vastgesteld dat de zachte factoren een
belangrijke rol spelen in het succes van het project (Jaafari, 2001). Er zijn geen officiële studies
bekend die onderzoek hebben gedaan naar CSF’s in Agile gerelateerde projecten. Wel zijn er
onderzoeken geweest naar succes/problemen van Agile implementaties en Agile projecten (Chow &
Cao, 2008). Door literatuuronderzoek wordt gepoogd een antwoord te geven op de deelvragen
geformuleerd in paragraaf 1.5 Opdrachtformulering.
Het uiteindelijke doel van dit literatuuronderzoek is om aan de hand van de deelvragen een
wetenschappelijk onderbouwd antwoord te geven op de hoofdvraag.

2.2.

Uitvoering

Bij het verzamelen van de literatuur is gebruik gemaakt van volgende zoekmogelijkheden:
- Open Universiteit bibliotheek
- Google Schoolar
- Snowball-methode
In de bibliotheek van de universiteit werd vaak gezocht door middel van de zoekfunctie. Een aantal
termen met betrekking tot de deelvragen werd ingevoerd en het opzoeken kon beginnen. Om de
scoop van de zoekmachine te verkleinen is er gebruik gemaakt van de geavanceerde optie. In de
geavanceerde optie werd gezocht op basis van één of meer steekwoorden met betrekking tot de
deelvragen en de hoofdvraag. Daarnaast is er gebruik gemaakt van publicatiedatum en content type.
Een ander deel van de literatuur is gevonden middels de zogenoemde snowball-methode. In de
gevonden publicatie werd gekeken of de literatuurlijst relevante onderwerpen bevatte. De
literatuurverwijzingen gevonden middels snowball kon niet altijd teruggevonden worden in de
bibliotheek van de universiteit. De google schoolar werd gebruikt als 2de zoekmachine voor het geval
als er bepaalde literatuurverwijzing niet gevonden kon worden in universiteitsbibliotheek.
Tabel 1 geeft de query’s weer die gebruik zijn om artikelen op te zoeken in de
universiteitsbibliotheek. Tevens is er in tabel 2 een overzicht van de artikelen weergegeven die als
basis zijn gebruikt en waar middels snowball methode overige literatuur is gevonden.
Query
(Agile) AND (csf)

(Agile) AND (project)

((SubjectTerms:(Critical)) AND
(SubjectTerms:(success)) AND
(factors) AND
(TitleCombined:(project))

Instellingen
Date: 5 jaar
Discipline:
Subject terms:
Content type:
Date: 5 jaar
Discipline: engineering
Subject terms: management
Content type: Journal Article
Date:
Discipline: business
Subject terms: management
Content type: Journal Article

Gevonden
167

Bekeken
6

Gebruikt
3

440

2

1

215

4

2

Tabel 1 Overzicht van query’s en aantal publicaties
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Bron
(Serrador & Pinto, 2015)
(Ahimbisibwe, Cavana, &
Daellenbach, 2015)
(Chiyangwa & Mnkandla, 2017)
(Ahimbisibwe, Daellenbach, &
Cavana, 2017)
(Prabhakar, 2008)
(Müller & Jugdev, 2012)
(Sheffield & Lemétayer, 2013)

Artikel
(Does Agile work? — A quantitative analysis of agile project
success, 2015)
(A contingency fit model of critical success factors for software
development projects A comparison of agile and traditional planbased methodologies)
(Modelling the critical success factors of agile software
development projects in South Africa)
(Empirical comparison of traditional plan-based and agile
methodologies: Critical success factors for outsourced software
development projects from vendors’ perspective)
(What is Project Success: A Literature Review)
(Critical success factors in projects: Pinto, Slevin, and Prescott –
the elucidation of project success)
(Factors associated with the software development agility of
successful projects)

Tabel 2 Overzicht van gevonden artikelen

2.3.

Resultaten en conclusies

Wat is een Agile project?
De officiële omschrijving van de Agile is gegeven in 2001 (Agile Manifesto, 2001). Gedurende
Manifesto hebben ontwikkelaars vier kernwaardes van Agile benoemd:





Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan

Items genoemd in de bulletpoints zijn waardevol. Maar duidelijk wordt gesteld dat items aan de
linkerkant waardevoller zijn dan die aan de rechterkant (Hedeman, Portman, & Seegers, 2015).
In Agile draait het om de wijziging en de feedback, de methodiek is ervoor ontwikkeld om er flexibel
mee om te gaan (L.Williams & A.Cockburn, 2003) . Volgens (Serrador & Pinto, 2015) betekent dat:
zelfsturende teams, flexibiliteit, ontwerpkenmerken zo laat mogelijk vastleggen, iteratie met
stakeholders en doorlopend ontwikkeling. Dat zijn de kenmerken die bij Agile horen. Agile is het
weglaten van alle overbodige zaken om snel te kunnen reageren op de veranderingen in omgeving,
veranderingen in klant eisen/wensen en versnelde deadlines van projecten (Erickson, Lyytinen, &
Siau, 2005).

Management style
Knowledge management

Command and control
Explicit

Agile methods
High-quality adaptive software is
developed by small teams using the
principles of continuous design
improvement and testing based on
rapid feedback and Change.
Leadership and collaboration
Tacit

Communication
Development model

Formal
Life-cycle model

Informal
The evolutionary-delivery model

Fundamental assumption

Traditional methods
Systems are fully specifiable, predictable,
and
are built through meticulous and
extensive planning
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Desired organizational
form/structure

Mechanistic (bureaucratic with high
formalization), aimed at large
organizations

Quality control

Heavy planning and strict control. Late,
heavy testing

Organic (flexible and participative
encouraging cooperative social
action), aimed at small and
medium sized Organizations
Continuous control of
requirements, design and
solutions.
Continuous testing

Tabel 3 Verschillen tussen Traditionele en Agile methodes (Dyba ̊ & Dingsøyr, 2008)

In de tabel 2 is een vergelijking weergegeven tussen de traditionele development methodes en Agile
methodes.
Om de flexibiliteit en een snelle reactie op veranderingen te behouden zijn Agile methodes
ontwikkeld die zo beperkt mogelijke documentatie bevatten. Dat is anders dan bij de traditionele
methodes (Serrador & Pinto, 2015).

Wat is een succesvol Agile project?
Kern van het projectmanagement is het project succes en vormt dus de topprioriteit voor de
projectmanagers en de stakeholders (Müller & Jugdev, 2012). In de literatuur is veel te vinden wat
wel of niet verstaan wordt onder project succes (Thomas & Fernandez, 2008). Het is lastig om een
eenduidige definitie van het begrip “project succes” te geven die zou kunnen gelden voor alle types
projecten. Eén van de moeilijkheden is dat het succes van een project voor verschillende
stakeholders anders is (R.Nelson, 2005) (Graeme & Walter, 2008). Een algemene definitie van een
succesvol project is: Een project is succesvol indien het project binnen het budget en de planning is
afgerond en voldoet aan de gestelde doelen. (Cooke-Davies, 2002), “Iron Triangle”.
Er is geen algemene overeenstemming op basis waarvan “succes” moet worden beoordeeld
(Baccarini, 1999) (Shenhar, Levy, & Dvir, 1997). Het succes van een project is multidimensionaal
(Müller & Jugdev, 2012) Er is een algemene overeenstemming dat de Iron Triangle belangrijk is in
het beoordelen van het succes. Voor een agile project is dit echter niet voldoende en moeten
belangen van de stakeholder meegewogen worden (Prabhakar, 2008) (Mersino, 2018).
(Baccarini, 1999) benadrukte dat het succes van projecten gemeten moeten worden aan de hand
van “Product succes” en “Project Management succes”. Het “Product Succes” legt de focus op de
effecten van het uiteindelijke product. Bij Project Management Succes is men gericht op het proces
van het project en voornamelijk het beheersen van de kosten en tijd en het behalen van de kwaliteit
doelstellingen. (Cooke-Davies, 2002) spreekt over “project success” en “projectmanagement
success” als meetinstrumenten voor het meten van succes van project. (Serrador & Turner, 2015;
Shenhar & Dvir, 2007) adopteren de terminologie die lijkt op die van Cooke-Davis. In plaats van
“projectmanagement success” gaat zij uit van “Project efficiency ”;
 Project Success: gaat om de scoop, budget, tijd en doel
 Project efficiency: gaat om doelstellingen gedefinieerd door de stakeholder(s)
De conclusie van (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015) was gebaseerd op verschillende
literatuuronderzoek. Zij gaven aan dat het succes van agile project bestaat uit twee componenten:
 Proces succes
 Product succes
De eerste dimensie “Proces succes” gaat over de vaste variabelen zoals tijd, budget, scoop van de
doelstellingen. De tweede dimensie legt de nadruk op performance van het product dat werkelijke is
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afgeleverd aan de klant (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015). Hierbij refereren onderzoekers
dat het bij het afleveren van de software wordt gecontroleerd op de volgende punten:
Betrouwbaarheid, is het makkelijk te gebruiken, is de flexibiliteit van het systeem goed, omvat het
systeem de functionaliteiten zoals deze door de gebruiker zijn gedefinieerd, gebruikstevredenheid,
team-managementtevredenheid en algehele kwaliteit van de geleverde software (Ahimbisibwe,
Cavana, & Daellenbach, 2015). Hoe goed voldaan is aan beide dimensies bepaalt de mate van het
succes van een agile project.
Discussie omtrent de definitie wat is (agile) project succes, is nog gaande (Serrador & Pinto, 2015)
Verder onderzoek in de literatuur wijst erop dat er op hoog level overeenstemming is bereikt
betreffende de definitie van wat “project succes” is (Prabhakar, 2008). Project succes is een kwestie
van perceptie en zou succesvol gezien worden als “if: .......the project meets the technical
performance specifications and/or mission to be performed, and if there is a high level of satisfaction
concerning the project outcome among key people on the project team, and key users or clientele of
the project effort ” (Baker, Murphy, & Fisher, 1983) (Prabhakar, 2008, p. 7).
Door het gebrek aan een algemene definitie van wat een succesvol agile project is, wordt de
definitie zoals deze is gegeven door (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015) in dit document
gehanteerd.

Welke zachte factoren spelen een rol bij Agile projecten?
(Chow & Cao, 2008) definieerden CSF in hun onderzoek als factoren die aanwezig moeten zijn in
Agile projecten, zodat het project succesvol wordt. Er zijn, zover ik heb kunnen nagaan, geen
officiële studies bekend die onderzoek hebben gedaan naar CSF’s in Agile gerelateerde projecten.
Wel zijn er onderzoeken geweest naar succes/problemen van Agile implementaties en Agile
projecten (Chow & Cao, 2008). Het is dus interessant om onderzoeken te doen naar CSF’s in Agile
gerelateerde projecten.
Naar aanleiding van het literatuuronderzoek uitgevoerd door (Chow & Cao, 2008), zijn onderzoekers
tot de conclusie gekomen dat de succesfactoren van Agile projecten kunnen worden verdeeld over 5
categorieën: “Organizational ”, “People”, “Process”, “Technical ” en “Project”. (Chiyangwa &
Mnkandla, 2017) breiden dit bestand van 5 categorieën (Chow & Cao, 2008) uit met 2 extra
categorieën: “Actual success” en “Performance expectancy”. (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach,
2015) hielden het bij vier categorieën waarin zij de succesfactoren ingedeeld hadden. Echter, er is
geen algemeen framework voor categorisering van de CSF’s (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach,
2015). De categorieën “Organizational factors”, “Team Factors”, “Customer Factors” en “Project
Factors” worden tevens ondersteund door verschillende auteurs (Ahimbisibwe, Cavana, &
Daellenbach, 2015). Sommige CSF’s zijn meer gerelateerd aan elkaar, dit geldt vooral voor de CSF’s
binnen dezelfde categorie (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015). De factoren binnen dezelfde
categorie hebben meer invloed op elkaar en kunnen dus elkaar ondersteunen (Ahimbisibwe, Cavana,
& Daellenbach, 2015) en hiermee de invloed op het succes van agile project vergroten.
Aan de hand van literatuuronderzoek hebben (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015) een lijst
met een universele set van CSF’s samengesteld. Een vergelijkbare lijst is ook gepresenteerd door
(Sheffield & Lemétayer, 2013) en later door (Chiyangwa & Mnkandla, 2017). Voor dit onderzoek
wordt de lijst van (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015) gehanteerd omdat deze het meest
uitgebreid is en vrijwel dezelfde CFS’s omvat als de overige twee bronnen. Deze CSF’s gelden voor
alle software ontwikkel methodologieën, maar de mate van belang van CSF’s zal per methodologie
verschillend kunnen zijn (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015). In hun onderzoek hebben
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Ahmbisibwe et all (2015) ook gekeken naar het belang van elke CFS voor agile gerelateerde
projecten en traditionele projecten. Deze CSF’s zijn vervolgens gerangschikt op basis van hoe vaak
een term voorkomt in de bestaande literatuur betreffende de Agile methodiek die toegepast wordt
in de projecten (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015).

Figuur 4 Overzicht van CFS's (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015)

In figuur 4 is een volledig overzicht weergegeven van alle CSF’s samengesteld door (Ahimbisibwe,
Cavana, & Daellenbach, 2015). Hieronder zijn de tien meest belangrijkste CSF’s voor Agile project
kort omschreven.
1. Technological uncertainty: Gebruik van nieuwe nog onbekende technologieën; complexiteit
en onvoorspelbaarheid zijn aspecten die onzekerheid van het project kunnen verhogen en
daarmee het succes van het project kunnen beïnvloeden.
2. Organizational culture: Het betreft de cultuur van de organisatie, is de cultuur formeel,
informeel, flexibel of strikt.
3. User participation: Het is één van de Customer factors. Het geeft het gedrag aan en de
acties die de stakeholder gedurende het Agile project uitvoert.
4. Project Complexity: Wordt gezien als een aspect van onzekerheid. Het wordt in de
literatuur omschreven als de mate van begrip om te kunnen voorspellen wat de relatie is
tussen input en output.
5. Internal project communication: Wordt omschreven als de praktijk die uitgevoerd wordt om
informatiedeling en cohesie tussen de teamleden te vergroten.
6. Change management skills: Een effectief changemanagement is essentieel voor het
succesvol implementeren van de software gedurende het project.
7. Project team’s composition: Betreft de samenstelling van het team. Een goed
uitgebalanceerd cross-functional team heeft een positieve invloed op het succes van het
agile project.
8. Customer (client) experience: De mate van ervarenheid van een klant. Volgens verschillende
auteurs spelen trainingen, ervaring en onderwijs van de klant een positieve rol bij het agile
project succes (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015).
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9. Specifications changes: Betreft de mate van de aanpassingen van de eisen gedurende het
project. Volgens verschillende auteurs hebben wijzigingen van de eisen/verwachtingen
gedurende het project een negatieve invloed op het succes van traditionele projecten
(Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015). Agile daarentegen is ontwikkeld om flexibel
hier mee om te kunnen gaan.
10. Project team commitment: Betreft de mate van commitment van het team om Agile project
te willen uitvoeren.

Wat zijn de drie belangrijkste zachte factoren bij Agile projecten?
Eerder in dit document is vastgesteld dat de zachte factoren worden gezien als menselijke factoren.
De onderzoekers (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015) hebben de factoren verdeeld in
categorieën: Organisatorische factoren, Team factoren, Klant factoren en Project factoren. De
project factoren richten zich meer op de technische aspecten van het project. De drie zachte
factoren worden gekozen uit de categorieën: Organisatorische, Team en Klant omdat deze groepen
zich meer richten op de menselijke kant van het project. Ahimbisibwe et all (2015) hebben de
samengestelde lijst, zoals deze in figuur 4 wordt weergegeven, gerangschikt. Dit is gedaan op basis
van een breed literatuuronderzoek. De onderzoekers hebben in de literatuur gezocht naar de CFS’s
in software development. Op basis van de 148 artikelen die gevonden zijn tijdens het onderzoek, zijn
er door middel van content analyses 37 factoren gedefinieerd die invloed hebben op het succes van
het project. Vervolgens is gekeken hoe vaak de factor binnen de gevonden 148 artikelen genoemd
wordt. Hiermee wordt aangetoond hoe relevant de factor is binnen de literatuur . Op basis van deze
uitkomsten is een rangschikking gemaakt. Voor de selectie van de top 3 is de rangschikking van
(Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015) gebruikt.
1. Top-level management support (TMS)
2. Organizational culture (OC)
3. User participation (UP)
Top-level management support (TMS)
Dit wordt gezien als de voornaamste succesfactor voor een (agile) project, waarschijnlijk omdat het
andere organisatorische factoren kan beïnvloeden (Ahimbisibwe, Daellenbach, & Cavana, 2017). Het
commitment van het toplevel management heeft een positieve invloed op de performance van het
project en op het Agile development procesoptimalisatie (Wan & Wang, 2010) (Jung, Wang, & Wu,
2008). De bevindingen van (Jung, Wang, & Wu, 2008) bevestigen dat de betrokkenheid van het
topmanagement bij het project een significante voorspeller is van de projectprestatie (Ahimbisibwe,
Cavana, & Daellenbach, 2015). Volgens onderzoekers (Imreh & Raisinghani, 2011) (Mansor, Yahya,
& Arshad, 2011) kan het project niet succesvol afgerond worden als de projectmanager de
commitment van het senior management niet heeft gekregen. Dit geeft aan om het project
succesvol te kunnen afronden moet er commitment zijn van het topmanagement zodat nodig
middelen maar ook nodige autoriteiten en invloed beschikbaar worden gesteld (Ahimbisibwe,
Cavana, & Daellenbach, 2015). In eerdere onderzoeken van (Chow & Cao, 2008) werd “Top
Management support” niet waargenomen als één van de belangrijkste succes factoren, echter deze
wordt wel vaak genoemd in de Agile literatuur (Ahimbisibwe, Daellenbach, & Cavana, 2017). Hoewel
er een algemene overeenstemming is dat TMS een grote rol speelt in de effectiviteit van een project,
zijn er in de literatuur genoeg auteurs die deze stelling ondermijnen (Ahimbisibwe, Daellenbach, &
Cavana, 2017).

19

Organizational culture (OC)
De cultuur van de organisatie. Verschillende auteurs suggereren dat de organisatorische cultuur er
één moet zijn die risico’s durft te nemen. Deze houding heeft een positief effect op de mate van het
succes van agile projecten (Misra, Kumar, & Kumar, 2009) (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach,
2015). (Strode, Huff, & Tretiakov, 2009) geeft aan dat dit soort culturen zich kenmerken door
teamwork, flexibiliteit en sociale interactie. Agile mythologie is ontwikkeld om flexibel te kunnen
omgaan met veranderingen en omgeving onzekerheden. Hierdoor is deze mythologie meer geschikt
voor dit soort culturen dan de traditionele project benadering (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach,
2015). Volgens (Misra, Kumar, & Kumar, 2009) heeft de bedrijfscultuur invloed op het succes van het
agile project. (Wan & Wang, Empirical research on critical success factors of agile software process
improvement”,, 2010) concludeerde dat flexibele bedrijfsculturen een positief effect hebben op het
succes van agile gerelateerde projecten.
User participation (UP)
User participation (UP) omvat gedrag en activiteiten van de klant met betrekking tot het Agile
development project (Jun, Qiuzhen, & Qingguo, 2011). Volgens de literatuur kan UP invloed hebben
op stijging van wijzigingen in Agile projecten (Ahimbisibwe, Daellenbach, & Cavana, 2017). De
onderzoekers hebben onder andere aangetoond (Chow & Cao, 2008) dat er een positief verband is
tussen de UP en het Agile project succes. (Jun, Qiuzhen, & Qingguo, 2011) toonde aan dat de
aanwezigheid van UP er voor kan zorgen dat de conflicten in een vroeg stadium opgelost kunnen
worden. Dit speelt een belangrijk rol in de tevredenheid van ontwikkelaars en users.

2.4.

Doel van het vervolgonderzoek

Het doel van dit literatuuronderzoek was om aan de hand van de beschikbare literatuur een
wetenschappelijk onderbouwd antwoord te geven aan de eerder geformuleerde deelvragen van
hoofdstuk 1.5 Opdrachtformulering. Middels verkregen informatie uit de literatuur zijn de deel
vragen beantwoord en hiermee is de theoretische basis voor verder onderzoek gelegd. Het
vervolgonderzoek zal zich richten op de gedefinieerde zachte factoren en hun invloed op het succes
van een Agile project. De vraag is of deze factoren werkelijk een hoofdrol spelen in het succes van
een Agile project en of er wellicht andere factoren zijn die als belangrijker worden beschouwd.

Figuur 5 Factoren versus Project succes gebaseerd op (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015)

De figuur hierboven geeft de relatie weer tussen de gevonden factoren en het Agile project succes.
De factoren als “Organizational culture”, “Top-level management support”en “User paticipation”
hebben een positieve invloed op het succes van het agile project.
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3. Methodologie
3.1.

Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)

Zoals in hoofdstuk 1.5 is aangegeven richt dit onderzoek zich op de zachte factoren die van invloed
zijn op het succes van een agile project. De onderzoekers als (Jaafari, 2001) en later ook (Kelle, Plaat,
Visser, & Wijst, 2018) concludeerden in hun werken dat zachte factoren van grote invloed zijn op het
succes van agile projecten. De onderzoekers (Kelle, Plaat, Visser, & Wijst, 2018) gaven aan dat de
projecten meestal mislukken niet vanwege technische maar juist door sociale en organisatorische
aspecten. Aan de hand van het literatuuronderzoek is geconcludeerd dat de zachte factoren: “Toplevel management support”, “Organizational culture” en “User participation” (Ahimbisibwe, Cavana,
& Daellenbach, 2015) gezien worden als de belangrijkste succes factoren voor agile projecten. De
gevonden factoren vormen de theoretische basis van dit onderzoek. In de praktijk is de kans
aanwezig dat de zachte factoren van hierboven niet gezien worden als de meest belangrijkste. Dit
kan ertoe leiden dat er eventueel nog andere zachte factoren gevonden kunnen worden die, volgens
de stakeholders, meer invloed hebben op het succes van het agile project dan de factoren die door
de literatuur zijn aangereikt.
De informatie die nodig is om het gestelde doel te bereiken komt voor een groot deel uit de praktijk
en voor een deel uit de documentatie. (R.Nelson, 2005) gaf aan dat het succes van agile project per
stakeholder anders ervaren kan worden. De stakeholders van een agile project moeten bij het
onderzoek betrokken worden. Dit om te kunnen vaststellen of de gevonden zachte factoren het
succes van het agile project in de praktijk beïnvloed hebben. De informatie wordt voornamelijk
verzameld door met de stakeholder enquêtes en interviews te houden.
Voor de opzet van dit onderzoek is gekozen voor zowel een deductieve – als een inductieve
benadering. Het onderzoek is gebaseerd op de theoretische basis die gemaakt is aan de hand van
het literatuuronderzoek. Tijdens het literatuuronderzoek is gekeken welke drie zachte factoren
vanuit de literatuur als belangrijkste gezien worden voor het succes van het agile project. Volgens
(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016) is sprake van een deductieve benadering als je het onderzoek
begint met de theorie en een literatuuronderzoek. De factoren die in de literatuur worden genoemd
hoeven niet als belangrijk te worden aangemerkt door de stakeholders. Het zou kunnen zijn dat juist
andere factoren belangrijker zijn. Een inductieve benadering geeft de mogelijkheid om meer open te
staan voor alternatieven (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016) , zodat nieuwe concepten, verklaringen
of zelfs theorieën ontwikkeld kunnen worden. De zachte factoren die eerder in de literatuur zijn
gevonden kunnen als basis worden gebruikt.
Voor dit onderzoek is gekozen voor een casestudie methode. Volgens (Yin, 2014) en (Saunders,
Lewis, & Thornhill, 2016) maakt de case-methode het mogelijk om een diepgaand onderzoek te
doen naar een onderwerp of fenomeen in de praktijk of binnen een bepaald context. Dit onderzoek
richt zicht zoals eerder is vermeld op de zachte factoren die belangrijk zijn voor het succes van een
agile project. Informatie om het gestelde doel te kunnen bereiken wordt enerzijds verkregen uit de
literatuur en anderzijds vanuit de praktijk. Het succes van agile project kan door verschillende
stakeholders anders gedefinieerd worden. Door in gesprek te treden met stakeholders kan
achterhaald worden of de gevonden zachte factoren uit de literatuur een bijdrage hebben geleverd
aan het succes van het project. Volgens (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016) is de casestudie geschikt
voor zowel een deductieve als een inductieve benadering. Tevens heeft (Yin, 2014) onderscheid
gemaakt tussen vier casestudies gebaseerd op twee dimensies:


Single case versus multiple case
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Holistics case versus embedded case

Toetsing van de theorie vindt plaats binnen één caseorganisatie, waarbij wordt gekeken welke
zachte factoren in de praktijk belangrijk worden bevonden voor het succesvol afronden van het
project. Het gaat om een enkelvoudige casestudie, omdat de theorie binnen één unieke omgeving
getoetst wordt. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016) definiëren de enkelvoudige case als het een
kritische, alternatieve, extreme of unieke case betreft. Een organisatie is een voorbeeld van een
unieke case (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016).
Bij de selectie van de caseorganisatie kunnen de volgende eisen gesteld worden:
Eisen
Agile methodiek wordt toegepast bij het project

Afgeronde agile projecten

Reden
Geselecteerde organisatie moet agile toepassen bij
het realiseren van het project. Dit omdat het
onderzoek gericht is op agile projecten.
Het onderzoek richt zich op agile projecten. Dit
betekent dat de organisatie ervaring heeft met de
projecten die volgens de agile methodiek zijn
afgerond.

Tabel 4 Organisatie eisen

Als tweede dimensie van (Yin, 2014) is gekozen voor een ingebedde case (“embedded case”). De
(Yin, 2014) tweede dimensie refereert naar de analyse eenheid. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
binnen één bedrijf. Tevens wordt de focus gelegd op een agile project. Dit duidt erop dat het hier
gaat om meer dan één analyse eenheid. Het uitvoeren van een onderzoek binnen één zelfde
organisatie met betrekking tot de verschillende logische sub-units wordt omschreven als een
ingebedde casestudie (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016). Door het kiezen van een enkelvoudige,
ingebedde casestudie wordt de focus voornamelijk gelegd op de geselecteerde organisatie en de
agile projecten die daar uitgevoerd worden. Hierdoor is generalisatie naar totale populatie (andere
organisaties) niet mogelijk, maar dit kan wel gegeneraliseerd worden binnen de geselecteerde
organisatie (Andrade, 2018).
Bij de selectie van een agile project kunnen de volgende eisen gesteld worden:
Eisen
Agile aanpak

Afgerond (succesvol) agile project

Team grootte 2 tot 5 man

Reden
Geselecteerde project moet uitgevoerd zijn middels
agile gerelateerde ontwikkel methode. Het
onderzoek richt zich op de agile gerelateerde
projecten. Dit betekent dat Waterfall of andere
project gerelateerde aanpakken worden uitgesloten.
Het geselecteerde project moet afgerond zijn. Dit
betekent dat alle ontwikkel werkzaamheden zijn
afgerond en zijn opgeleverd aan de stakeholder. Als
het project afgerond is kun je meten en waarnemen
of het project werkelijk succesvol is afgerond en
welke factoren hebben bijgedragen aan het succes
ervan.
Toetsing van de theorie wordt gedaan aan de hand
van de meningen van de stakeholders. Het is dus
van belang om op zijn minst 2 betrokkenen van het
project te bevragen over het succes van het project
en of gevonden zachte factoren vanuit de literatuur
positief hebben bijgedragen aan het succes van het
project. De stakeholders kunnen zijn: developer,
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scrum master (indien aanwezig) en een
leidinggevende.
Tabel 5 Agile project eisen

3.2.

Technisch ontwerp: uitwerking van de methode

Eerder in dit document is al een literatuuronderzoek vermeld, waarmee een deel van de data is
verzameld. Uit de literatuur blijkt dat “Top-level management support”, “Organizational culture” en
“User participation” gezien worden als de belangrijkste zachte factoren voor het succes van het agile
project. Door middel van enquêtes en interviews wordt getoetst of deze factoren in de praktijk
volgens de stakeholders invloed hebben gehad op het succes van een agile project.

3.2.1.

Enquête

In eerste instantie wordt er een enquête gehouden met de betrokken stakeholders. Dit biedt de
mogelijkheid om op een snelle en effectieve manier de meningen van de betrokkenen betreffende
de gevonden zachte factoren te achterhalen. Volgens (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, pp. 452461) zijn er acht mogelijke type benaderingen die gebruikt kunnen worden voor het opzetten van
een enquête:









Open questions
List questions
Category questions
Ranking questions
Rating questions
Quantity questions
Matrix questions
Scales

Voor deze enquête wordt gebruik gemaakt van de “Ranking” techniek. Deze techniek biedt de
mogelijkheid om erachter te komen wat de respondenten belangrijk vinden. De respondenten
krijgen de lijst te zien van tien factoren gebaseerd op de lijst van (Ahimbisibwe, Cavana, &
Daellenbach, 2015). Elke zachte factor wordt kort toegelicht zodat de respondent begrijpt wat de
zachte factor betekent. Vervolgens moeten de respondenten drie factoren kiezen waarvan zij
denken dat die het belangrijkste zijn voor het succes van het agile project en moeten deze gekozen
factoren voorzien van een cijfer 1,2 en 3. Het cijfer 1 staat voor de meest belangrijkste factor, 2 voor
belangrijk en 3 voor minder belangrijk.
De gemaakte enquête wordt middels de online tool beschikbaar gesteld aan de betrokken
respondenten. De lijst van de respondenten wordt samengesteld aan de hand van de geselecteerde
agile projecten. Omdat de agile teams niet groot zijn (2-3 man) wordt gepoogd om alle teamleden te
betrekken bij de enquête. Aan de hand van de verkregen data uit de enquête worden een aantal
interviews gepland met de respondenten. Dit betekent dat de enquête niet anoniem wordt
afgenomen, maar deze zal later wel geanonimiseerd worden om zo de privacy van de respondenten
te waarborgen.
De enquête is tevens opgenomen in de Bijlage – Enquête van dit document.

3.2.2.

Interview

Het is mogelijk dat de gevonden factoren gedeeltelijk of helemaal geen invloed hebben gehad op het
succes van het agile project volgens de enquêtes. De data verkregen uit de enquêtes worden
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gebruikt als input voor de interviews die gehouden worden met de respondenten. Het doel van deze
interviews is proberen te verklaren de eventuele afwijkingen tussen de literatuur en de praktijk.
Volgens (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016) worden drie vormen van de interviews onderscheiden:
-

-

-

Gestructureerde interviews: Alle vragen zijn van tevoren bedacht en tijdens het interview
worden deze voorgelezen zodat de geïnterviewde er antwoord op kan geven. Er is geen of
weinig ruimte tot discussie.
Semigestructureerde interviews: Ter voorbereiding op het interview wordt een lijst met
onderwerpen en hoofdvragen samengesteld. Gedurende het interview is er ruimte voor
discussie. Dit betekent dat de hoofdvragen wel beantwoord worden, maar er kunnen
aanvullende vragen gesteld worden afhankelijk van het verloop van het interview.
Ongestructureerde interviews: Er is wel een onderwerp bedacht, maar er zijn geen vragen.
Deze vorm van interview wordt gebruikt om grondig onderzoek te doen naar het onderwerp
dat voor jou het meest interessant is.

Voor dit onderzoek is gekozen voor een semigestructureerde aanpak. Bij de gestructureerde aanpak
worden interviews gehouden aan de hand van de vooraf gemaakte lijst met vragen die vervolgens
voorgelezen wordt. Deze aanpak laat geen ruimte om te kunnen doorvragen bij relevante
onderwerpen gedurende het interview, waardoor de kans bestaat dat relevante informatie wordt
gemist. Bij de ongestructureerde interviews is alleen het onderwerp bekend. Volgens (Saunders,
Lewis, & Thornhill, 2016) mag ieder vrijuit spreken over het onderwerp wat hij of zij relevant vindt.
Hierdoor kunnen ruime discussies ontstaan waardoor wellicht onvoldoende data wordt verzameld
met betrekking tot de onderzoeksvraag van dit onderzoek. Bij de semigestructureerde aanpak
worden wel hoofdvragen voorbereid en zijn de onderwerpen bekend, maar gedurende het interview
kunnen wel vervolgvragen gesteld worden om meer diepgang te krijgen bij de relevante
onderwerpen. Hierdoor kan verrijkende informatie met betrekking tot het onderzoek verkregen
worden.
De interviewer bedenkt een aantal vragen gebaseerd op de uitkomsten van de enquêtes, welke
vervolgens gedurende het interview gesteld kunnen worden. Ruim voor de aanvang van het
interview wordt ter voorbereiding een lijst met mogelijk vragen gemaild naar de geïnterviewde. Dit
kan de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek verhogen (Saunders, Lewis, & Thornhill,
2016). Voordat het interview start wordt aan de geïnterviewde gevraagd of het goed is als het
interview wordt opgenomen. Dit om tijdens het interview de volle aandacht te kunnen besteden aan
de geïnterviewde en zijn/haar antwoorden. In tabel 6 hieronder worden een aantal doorvraag
vragen genoemd die gesteld kunnen worden gedurende de interviews. In de eerste kolom is een
vraag opgenomen en in tweede kolom het doel van deze vraag.
Gedurende de interviews kunnen volgende vragen gesteld worden:
Vraag
Op basis van enquête cijfers blijkt dat de zachte
factor “x” een belangrijk rol speelt voor het
succesvol afronden van agile project, vindt u dit
ook belangrijk?
Kunt u uitleggen waarom wel of niet?

Reden vraagstelling
Aan de hand van gehouden enquête is er een top 3
gevormd, het kan zijn dat deze afwijkt van de literatuur.
Het doel van deze vraag is achterhalen wat de reden zou
zijn van deze afwijking.

Op basis van enquête lijkt erop dat de factor “x”
niet belangrijk wordt ervaren terwijl literatuur
plaatst het in de top 3, wat vindt u ervan? Is er
hiervoor een verklaring?

Aan de hand van gehouden enquête is er een top 3
gevormd, het kan zijn dat deze afwijkt van de literatuur.
Het doel van deze vraag is achterhalen wat de reden zou
zijn van deze afwijking.
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Werd door u of door het management gestuurd op
de zachte factoren uit de enquête tijdens het
project?

Zijn er zachte factoren die volgens u ontbreken in
de enquête lijst?

Wanneer is het project succesvol afgerond voor u?

Door het sturen op de zachte factoren kan het zo zijn dat
factoren waar op gestuurd wordt op een gegeven
moment vanzelfsprekend worden ervaren en hierdoor
andere factoren worden belangrijker ervaren. Met deze
vraag wil ik kijken of er inderdaad door team of
management op factoren gestuurd wordt en of dit
inderdaad het geval is.
Voor de enquête heb ik de lijst uit de literatuur gebruikt.
Het zou kunnen zijn dat deze lijst in de ogen van de
respondenten niet volledig is. Ik ben benieuwd of er
zachte factoren zijn die ontbreken.
Doorvraag: Als er een nieuwe zachte factor is
aangedragen en deze zou staan in de enquête zou de
stemming van de betreffende respondent anders zijn?
Ik ben benieuwd of de respondent het succes van project
beoordelen aan de hand van de zachte factoren of toch
harde factoren.

Tabel 6 Mogelijke (doorvragen) vragen voor het interview

3.3.

Gegevensanalyse

Eerder in hoofdstuk 3 is aangegeven dat voor het uitvoeren van dit onderzoek gebruik wordt
gemaakt van enquêtes en interviews. Middels een online tool worden enquêtes gemaakt en naar de
betrokkenen gestuurd. De aldus verkregen data wordt middels een online tool gesorteerd en
geanalyseerd. De antwoorden van de enquêtes worden dan met elkaar vergeleken. Het doel is om
vast te stellen of de gevonden factoren in de praktijk herkend worden en/of er op aangestuurd
wordt. Deze data kan vervolgens tijdens de interviews weer worden gebruikt.
Zoals eerder is aangegeven wordt een deel van data verzameld door de interviews. In hoofdstuk 3.2
is aangegeven dat de interviews worden opgenomen. Dit betekent dat er per interview eerst een
transcriptie wordt gemaakt. De interviews leveren vaak een grote hoeveelheid data op wat niet
gesorteerd is en minder overzichtelijk is. Voor het analyseren van de kwaliteit van data wordt vaak
gebruik gemaakt van een generieke methode “Thematic Analysis” (Saunders, Lewis, & Thornhill,
2016). Het uitgangspunt van deze methode is zoeken naar de thema’s of patronen die zich voordoen
in de tekst (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016). Thematic Analysis omvat onder andere “Coding your
data”, de methode wordt gebuikt om data met vergelijkbare betekenis te sorteren en vervolgens
elke dataset te labelen of te coderen (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016). Het doel van labelen en
sorteren is om ervoor te zorgen dat je makkelijker data die je nodig hebt voor verdere analyse kan
benaderen.
Gedurende het literatuuronderzoek zijn de volgende drie belangrijke zachte factoren gevonden:
“Top-level management support”, “Organizational culture” en “User participation”. Deze factoren
worden gebruikt als overkoepelende thema’s. Zoals eerder is aangegeven krijgt elke data set een
eigen code. Deze codes worden vervolgens gekoppeld aan een overkoepelend thema. Er kunnen dus
meerdere codes toebehoren aan een thema. In hoofdstuk 3.1 is aangegeven dat het aannemelijk is
dat er gedurende het verzamelen van data, de stakeholders andere factoren zullen aangeven als
zijnde het belangrijkste. Deze data wordt ondergebracht onder het thema “Overig”. De dataset met
het thema “Overig” zal nader worden geanalyseerd. Uit deze analyse kunnen nieuwe factoren
gedefinieerd worden en als “belangrijker” worden aangemerkt. Om goed te kunnen bijhouden welke
codes bij welke thema’s horen wordt hiervoor een matrix opgesteld.
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3.4.
Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische
aspecten
3.4.1.

Validiteit

Validiteit is het proces van verificatie van het onderzoek data, analyse en interpretaties (Saunders,
Lewis, & Thornhill, 2016). Er wordt vastgesteld hoe valide/geloofwaardig/authentiek de gegevens
zijn. De term validiteit kan verdeeld worden in interne – en externe validiteit.
Met interne validiteit wordt bedoeld het vermogen om te meten wat je wilde meten (Saunders,
Lewis, & Thornhill, 2016). Het onderzoekt of de manier waarop het onderzoek is opgezet,
geanalyseerd en uitgevoerd betrouwbare antwoorden geeft op de onderzoeksvraag (Andrade,
2018). Om validiteit te verhogen kan gebruik gemaakt worden van bestaande technieken, namelijk
triangulatie en validatie door betrokkenen beter bekend als peer review. In dit onderzoek wordt
triangulatie bereikt door dat er op verschillende manieren data wordt verzameld; enquêtes,
interviews en literatuurstudie. In eerste instantie worden enquêtes gehouden om gevonden zachte
factoren te toetsen aan de praktijk waarna middels interviews deze bevindingen uitgebreid worden
besproken. Data, verzameld door interviews, wordt uitgewerkt en ter validatie aangeboden aan de
geïnterviewde ter controle. Door het toepassen van beide technieken wordt zowel de validatie van
het onderzoek verhoogd maar het heeft ook een positief effect op betrouwbaarheid ervan. Volgens
(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016) zijn er ook bedreigingen die de interne validiteit kunnen
beïnvloeden. Voor dit onderzoek zou het wegvallen van deelnemer(s) een bedreiging kunnen. Dit
kan b.v. gebeuren doordat iemand het bedrijf verlaat of juist een andere job krijgt waardoor er geen
tijd meer vrij gemaakt kan worden voor het onderzoek.
De externe validiteit betreft de vraag of de resultaten van het onderzoek gegeneraliseerd kunnen
worden voor een grotere populatie (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016) (Andrade, 2018). De
limitatie van de single case is de generalisatie omdat er te weinig onderzoekcases zijn uitgevoerd
(Kennedy, 1979). Dit zorgt ervoor dat de externe validiteit voor dit onderzoek niet gegeneraliseerd
kan worden voor een grotere populatie. (Andrade, 2018) Omdat het onderzoek is gebaseerd op één
organisatie kan die wel gegeneraliseerd worden voor projecten binnen die organisatie. De resultaten
verkregen vanuit het onderzoek kunnen zeker wel waardevol zijn voor de organisatie.

3.4.2.

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid, net als validiteit, wordt gezien als centrale beoordeling van de kwaliteit van een
onderzoek (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016). Bij betrouwbaarheid gaat het dus om replicatie en
consistentie. Er wordt beoordeeld of dezelfde resultaten worden verkregen als het onderzoek
opnieuw uitgevoerd wordt.
Net als bij validiteit kan gebruik gemaakt worden van dezelfde technieken om betrouwbaarheid te
verhogen. De technieken die in dit onderzoek worden toegepast zijn triangulatie en review door de
deelnemer. Zoals eerder is aangegeven wordt data in dit onderzoek verzameld uit de verschillende
bronnen namelijk; enquête, interview en literatuuronderzoek. Volgens (Saunders, Lewis, & Thornhill,
2016) is er sprake van triangulatie als data uit meer dan twee verschillende bronnen wordt
verzameld. Net als bij validiteit wordt de data verzameld uit de interviews verwerkt en aangeboden
aan de deelnemers voor review. Hiermee wordt de betrouwbaarheid van de verzamelde data
gewaarborgd.
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3.4.3.

Ethiek

Het is in belang van het onderzoek om ethische kwesties te erkennen en hier voldoende aandacht
aan te besteden (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016). De ethische kwesties kunnen betrekking
hebben op de toegangen, privacy, vrijwillige deelname maar ook vrijheid om zich terug te trekken uit
deelname.
Voor dit onderzoek wordt alle data, verkregen vanuit enquêtes en interviews, anoniem verwerkt.
Hiermee wordt de privacy van de deelnemers gewaarborgd. De deelnemers worden vooraf gevraagd
of zij willen deelnemen aan het onderzoek. Hiermee wordt het aspect van vrijwillige deelname
gewaarborgd. De tijdstippen van de interviews worden samen met de deelnemers gepland zodat zij
genoeg tijd hebben om zich voor te bereiden en hun dagelijkse werkzaamheden niet behoeven aan
te passen. Voordat het interview begint wordt aan de geïnterviewde gevraagd of het interview
opgenomen mag worden. Tevens worden alle deelnemers erop gewezen dat ze te allen tijde de
vrijheid hebben om zich terug te trekken uit het onderzoek.

27

4. Resultaten
4.1.

Case study

Als caseorganisatie is ervoor gekozen om het onderzoek uit te voeren bij de EsperantoXL. Het bedrijf
specialiseert zich al van af 2002 in het ontwikkelen van slimme softwarematige oplossingen voor de
klanten. Samen met de klant worden de klant zijn processen geoptimaliseerd en verbeterd zodat het
meer toegevoegde waarde kan leveren voor de klant. De optimalisaties en verbeteringen van de
processen wordt middels RAD (Rapid Application Development) en RPA (Robotic Proces Automation)
technieken gerealiseerd. Deze technieken worden al enkele jaren door het bedrijf toegepast binnen
de projecten. Naast deze technieken heeft het bedrijf een aantal jaar geleden scrum omarmd en
geïmplementeerd. De scrum behoort tot één van de Agile frameworks en wordt vaak gebruikt om op
effectieve en flexibele manier software te ontwikkelen. Dit was ook één van de redenen om volgens
de scrum(agile) binnen het bedrijf te gaan werken. Alle projecten binnen het bedrijf worden
uitgevoerd volgens de scrum methodiek. De teams werken zeer nauw met de klant samen. De
sprints en opleveringen worden in overeenstemming met de klant gedefinieerd en uitgevoerd.

4.2.

Enquête

Het bedrijf telt 21 medewerkers van junioren tot senioren. Om de juiste groep te kunnen selecteren
voor de enquête is er gekeken naar de ervaring van elke medewerker. Er werd specifiek gekeken
naar ervaring met scrum en ervaring met projecten die uitgevoerd zijn volgens de scrum methodiek.
Dit was nodig omdat er binnen het bedrijf een aantal nieuwe medewerkers waren aangenomen
welke nog geen ervaring hadden met scrum en/of werken aan een project. Deze medewerkers zijn
nog in opleiding. Na overleg met de Manager Operations en de eigenaar van het bedrijf is
vastgesteld welke medewerkers wel over de nodige ervaring beschikken. De Manager Operations
heeft vervolgens op mijn verzoek consultants geselecteerd die de afgelopen tijd deelgenomen
hebben aan een agile project en/of een agile project volledig hebben afgerond. In totaal zijn er 15
mensen geselecteerd voor de enquête.
De keuze voor de enquête tooling is gevallen op QuestionPro. Dit is een Engelse tool. De reden dat
voor deze tool is gekozen heeft te maken met de technische mogelijkheden die de tool biedt als
gratis versie. Van uit het bedrijf was er geen voorkeur uitgesproken aangaande de tool keuze. De
enquête is gecontroleerd en gevalideerd door de eigenaar van het bedrijf en een aantal externe
collega’s.
Gedurende de eerste week van de enquête zijn er 9 responses ontvangen. In de tweede week is er
een herinnering gestuurd naar de consultants die nog niet gereageerd hebben op de enquête.
Helaas hebben een paar respondenten ook gedurende tweede week niet gereageerd. Deze
respondenten heb ik een persoonlijk mail gestuurd. Het bleek dat deze respondenten de enquête
uitnodigingen niet ontvangen hadden. De respondenten hebben in de persoonlijk email een link
ontvangen met verwijzingen naar de enquête. De enquête was nog op dezelfde dag ingevuld door
de respondenten.

4.2.1.

Resultaten enquête

In paragraaf 4.2 is aangegeven dat er 15 medewerkers waren geselecteerd voor de enquête. Alle
geselecteerde medewerkers hebben de enquête volledig ingevuld en teruggestuurd. Deze paragraaf
gaat in op de resultaten die voortvloeien vanuit de enquête.
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Dit enquête bestaat uit drie delen. In het eerste gedeelte is kort benoemd de reden van de enquête
en het onderzoek. In het tweede deel wordt een lijst van de zachte factoren met korte omschrijving
van de factoren weergegeven. In het laatste deel van de enquête kan aangegeven worden welke
drie zachte voor het meest belangrijkst zijn voor de deelnemer.

Figuur 6 Introductie pagina

In figuur 6 is introductie pagina weergegeven hier wordt kort toegelicht de reden van deze enquête
en het doel van het onderzoek.

Figuur 7 Zachte factoren overzicht

De figuur 7 geeft de tabel weer met de zachte factoren en een korte omschrijving per factor.
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Figuur 8 Vraagstelling

De respondenten moesten in de enquête op basis van een lijst van 10 zachte factoren, drie zachte
factoren selecteren die volgens hen het meest belangrijk zijn voor het succes van een agile project.
Dit moest gedaan worden door de gekozen factor te becijferen met een cijfer 1 tot en met 3. Het
cijfer 1 staat voor de meest belangrijkste factor, 2 voor belangrijk en 3 voor minder belangrijk. De
vraagstelling is weergegeven in de figuur 8.
Aan de hand van de responses is het volgende overzicht gemaakt van de resultaten voortvloeiend uit
de enquête.

Figuur 9 Enquête uitslag

30

Figuur 9 hierboven geeft de rangschikking weer per zachte factor en hoe vaak een zachte factor is
becijferd met het cijfer 1 tot en met 3. De y-as representeert het aantal stemmen en de x-as
vermeldt de zachte factoren. Bij elke factor zie je 1 of maximaal 4 balken. Blauw staat voor het
aantal stemmen die het cijfer 1 hebben gegeven aan de factor. Oranje staat voor het aantal
stemmen die het cijfer 2 hebben gegeven en grijs staat voor aantal stemmen met het cijfer 3. De
balk met de kleur geel geeft het aantal stemmen (blauw + oranje + grijs) per factor weer.
Op basis van het aantal stemmen per factor ontstaat de volgende top 3:
1. Team expertise: Het vermogen om te kunnen omgaan met onzekere doelstellingen,
topmanagement, het werken in een team, een nieuw systeem te begrijpen en de taken
effectief technisch uit te voeren. Deze factor is door 9 van de 15 respondenten van een cijfer
voorzien.
2. Top-level management support: De commitment van het topmanagement (management
/senior manager) van het bedrijf. Het gaat om het beschikbaar stellen van de middelen en
de nodige autoriteit en de invloed gedurende het project. Deze factor is 7 keer van een cijfer
voorzien.
3. Customer (client) experience / User participation: Deze zachte factoren hebben betrekking
op de mate van ervarenheid en betrokkenheid van de klant. Beide factoren hebben een
gelijk aantal stemmen gehad, namelijk 6 voor elke zachte factor.
Op basis van de redenatie “aantal stemmen per factoren” wordt de derde plaats nu gedeeld door
twee zachte factoren. Dit kan erop wijzen dat beide zachte factoren wellicht even belangrijk door de
respondenten worden ervaren. De betreffende twee zachte factoren zijn als volgt omschreven: de
zachte factor “Customer experience” gaat over de mate van ervarenheid van de klant en de zachte
factor “User participation” gaat over de betrokkenheid van de klant bij het project. De
omschrijvingen liggen in verlengde van elkaar en hebben zeker met elkaar te maken. Dit kan erop
wijzen dat de respondenten het lastig vonden om de omschrijvingen los van elkaar te zien. Aan de
hand van het aantal stemmen kan niet worden aangegeven welke van deze twee belangrijker is
waardoor de top 3 eigenlijk uit vier factoren bestaat.
In figuur 9 wordt ook weergegeven hoe vaak een cijfer 1 tot en met 3 aan een factor is toegekend.
Dit is te zien aan de hand van blauwe, oranje en grijze balken bij de zachte factoren. Aan de hand
van de figuur 9 is te zien dat cijfer 1 het vaakst is toegekend aan de zachte factor “Top-level
management support”, het cijfer 2 aan de “Customer experience” en het cijfer 3 aan de “Team
expertise”. Aan de hand van deze gegevens ontstaat de volgende top 3:
1. Top-level management support
2. Customer (client) experience
3. Team expertise
Eerder in hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 Resultaten en conclusies aan de hand van het
literatuuronderzoek is een top drie van zachte factoren gedefinieerd:
1. Top-level management support (TMS)
2. Organizational culture (OC)
3. User participation (UP)
Volgens de literatuur worden deze zachte factoren gezien als de belangrijkste zachte factoren voor
agile projecten. Als deze gereflecteerd worden op de top drie die ontstaan is aan de hand van de
gehouden enquête zien wij daar een aantal veranderingen.
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Een van deze veranderingen is het ontbreken van de zachte factor “Organizational culture”. Volgens
figuur 9 hebben maar vier respondenten hierop gestemd. In paragraaf 2.3 Resultaten en conclusies
wordt deze factor omschreven als een factor die de cultuur kenmerkt van het bedrijf. Hieronder valt
de mate van flexibiliteit van het bedrijf, of het management risico’s durft te nemen, formeel of niet
formeel is en natuurlijk de agile volwassenheid van het bedrijf. Het bedrijf werkt al enkele jaren
volgens de scrum (agile) mythologie. Het ontbreken ervan in de top 3 betekent nog niet dat deze
zachte factor niet belangrijk wordt bevonden ten opzichte van andere zachte factoren. Als de zachte
factor al binnen het bedrijf goed is geregeld of er wordt al veel tijd eraan besteed dan is het mogelijk
dat de medewerkers de factor reeds zien als vanzelfsprekendheid en niet afzonderlijk benadrukken
als belangrijk. Dit kan ervoor zorgen dat de medewerkers andere zachte factoren die wel aandacht
nodig hebben belangrijker gaan ervaren.
Een ander verandering is de zachte factor “Team expertise”. Volgens de literatuur staat deze zachte
factor op nummer 26 gerangschikt. In de uitgevoerde enquête hebben 9 mensen op deze factor
gestemd. De factor gaat over de mate van ervarenheid van het teamlid. Dat deze zachte factor in de
top 3 is gekomen kan te maken hebben met wat hierboven is beschreven. Als een zachte factor al
intern geregeld is kan het zijn dat de medewerkers andere factoren belangrijk gaan vinden. Een
andere verklaarbare reden zou het verloop kunnen zijn van de medewerkers binnen de EsperantoXL.
Als er in korte tijd een aantal nieuwe mensen zijn aangenomen die minder ervaren zijn in hun
werkzaamheden, dan kan dat ertoe leiden dat zij eerst opgeleid moeten worden. Dit betekent dat zij
slechts projecten mogen uitvoeren als er ook een ervaren medewerker aan het team is gekoppeld.
In dat geval kunnen zij de juiste begeleiding krijgen en kunnen ervan leren. Het ontbreken van de
nodige expertise kan eventueel gevolgen hebben voor de planning van taken binnen de projecten of
zelfs voor het al dan niet kunnen uitvoeren van projecten.
De zachte factor “Customer (client) experience” volgens figuur 9 heeft het hoogst aantal keer een
cijfer 2 gekregen. Op basis van het aantal stemmen per factor heeft deze zachte factor even veel
stemmen gehad als “User participation”.

User participation vs Customer experience
7
6
5
4
3
2
1
0
User participation

Customer (client) experience

Figuur 10 User participation vs Customer experience

In de figuur 10 is duidelijk te zie hoe klein het verschil is tussen deze twee factoren. Beide zachte
factoren gaan over de cliënt/gebruiker. Zoals eerder is gezegd hebben deze factoren veel met elkaar
te maken en liggen in elkaars verlengde. Dit kan de keuze tussen de zachte factoren beïnvloeden.
Het kan zo zijn dat de respondenten deze zachte factoren niet los van elkaar zien. Kijkend naar de
omschrijving van beide factoren: ervarenheid versus betrokkenheid zit er een duidelijk verschil
tussen beide zachte factoren. Vanuit agile methodiek wordt aangegeven dat de betrokkenheid van
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de eindgebruiker van belang is voor het succesvol afronden van het project. Binnen de EsperantoXL
wordt al geruime tijd gewerkt volgens scrum (agile methodiek), wat erop kan duiden dat de
betrokkenheid van de klant langzamerhand wordt ervaren als iets wat er standaard bij hoort.
Ervarenheid van de klant met betrekking tot het proces en/of it kennis heb je niet altijd en is vaak
afhankelijk van het type bedrijf waarvoor je het project uitvoert. Een onervaren klant/gebruiker
heeft wellicht meer sturing nodig gedurende project, wat dan voor vertraging kan zorgen. Dit kan
een reden zijn waarom “Customer experience” net wat belangrijker wordt ervaren ten opzichte van
de zachte factor “User participation”.

4.2.2.

Conclusie enquête

Op basis van bovenstaande resultaten is duidelijk te zien dat in de praktijk top 3 afwijkt van de
literatuur top 3. Het ontbreken van de zachte factoren uit de literatuur top 3 in de top 3 van de
enquête betekent niet dat deze niet belangrijk zijn ten opzichte van andere zachte factoren. Het
geeft wel aan dat door de omstandigheden binnen het bedrijf bepaalde zachte factoren minder
belangrijk ervaren worden. Dit mede doordat er wellicht al binnen het bedrijf het nodige is geregeld
waardoor het als een vanzelfsprekendheid wordt ervaren.
De zachte factor “Top-level management support” is de enige factor die in de beide top 3 voorkomt
en ook op nummer 1 eindigt. Dit duidt erop dat het support van het management vooraf of
gedurende het project als zeer belangrijk ervaren wordt. De respondenten lijken bewust te zijn van
het belang ervan.

4.3.

Interview

In deze paragraaf worden de resultaten van de gehouden interviews weergeven en besproken. De
gestelde interview vragen en de redenatie van de gestelde vragen zijn opgenomen in de bijlagen 7
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. De volledige antwoorden van de deelnemers op de gestelde
vragen zijn te vinden van af de bijlagen Bijlage – Interview Respondenten 1. Voor een deel van de
vragen is gebruik gemaakt van codering. Dit om de redenatie van de deelnemers beter te kunnen
weergeven in het document, het overzicht van de codering is tevens toegevoegd aan dit document
en is te vinden van af Bijlage – Codering respondent 1
Voor het interview zijn in totaal vier deelnemers geselecteerd. De selectie van de deelnemers is
gedaan op basis van de richtlijnen uit paragraaf 3.1 Conceptueel ontwerp: keuze van
onderzoeksmethode(n).

4.4.

Interview resultaten

Op basis van de resultaten van de enquête is gebleken dat de factor “Team Expertise” belangrijk
bevonden wordt binnen de caseorganisatie. Deze factor maakt deel uit van de top 3.
Vraag 1a.
Op basis van enquête cijfers blijkt dat de zachte factor “Team expertise” een
belangrijke rol speelt voor het succesvol afronden van een agile project. Vindt u dit ook belangrijk?
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Geen
25%
Ja
75%

Ja

Nee

Geen

Figuur 11 Percentage hoeveel het factor belangrijk vindt

Tijdens het interview hebben drie deelnemers deze vraag beantwoord met redenatie waaruit
afgeleid kan worden dat zij de factor belangrijk vinden. Alle drie hebben ook tijdens de enquête hun
voorkeur uitgesproken voor deze zachte factor. De vierde deelnemer heeft geen eenduidig
antwoord gegeven waaruit afgeleid kan worden dat het voor hem belangrijk is.
Vraag 1b.

Kunt u uitleggen waarom wel of niet?
skills, 1
diversiteit aan
ervaring, 1

omgaan met
onzekerheid, 1
managen, 1

dezelfde taal
spreken, 1

nieuwe
mensen, 1

vooruitgang, 1
makkelijker, 2

waarnemen
risico's, 1

snelheid, 2

Figuur 12 Redenaties van respondenten voor vraag 1b

Figuur 9 toont dat er geen eenduidig antwoord is waarom deelnemers aan dit interview deze factor
belangrijk vinden. Uit het overzicht van figuur 12 zien wij dat twee redenen meerdere keren zijn
genoemd, namelijk ‘makkelijker’ en ‘snelheid’. De deelnemers die dat genoemd hebben vinden, dat
als het team ervaren is, het bijdraagt aan de snelheid en het gemak waarmee je het project start of
doorloopt. De factor wordt ook belangrijk ervaren omdat er nieuwe mensen zijn aangenomen, deze
mensen moeten opgeleid worden zodat zij ingezet kunnen worden. Als je ervaren personeel hebt
dan kun je beter begrijpen wat jouw teamleden bedoelen en hoeft het niet meerdere malen
uitgelegd te worden. De ervaring heeft ook impact op de vooruitgang van het project. Eén van de
deelnemers vindt het belangrijk omdat je moet leren omgaan met de onzekerheid.
Uit de enquête is gebleken dat de zachte factor “Organizational culture” niet meer in de top 3
voorkomt. Vanuit de literatuur wordt het gezien als één van de belangrijkste factoren.
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Vraag 2a.
Op basis van de enquête lijkt het erop dat de factor “Organizational culture” niet
belangrijk wordt ervaren (4 stemmen) terwijl de literatuur het plaatst het in de top 3. Wat vindt u
ervan?
Wat vindt deelnemer ervan

Deelnemer

Vind ik wat minder belangrijk.
Organisatiecultuur is misschien wel de allerbelangrijkste factor want
als de organisatie weerstand biedt zal dat het verloop van het
project bemoeilijken en vertragen.
De cultuur binnen de organisaties is absoluut heel belangrijk
Het is wel inderdaad een factor die invloed heeft op het succes van
het project. Er zijn genoeg andere punten die volgens mij veel
belangrijker zijn

Deelnemer 1
Deelnemer 2

Deelnemer 3
Deelnemer 4

Tabel 7 Mening Organizational cultuur factor

Uit de tabel 7 hierboven is af te leiden dat de factor “Organizational culture” niet door iedereen als
belangrijk wordt ervaren. De helft van de respondenten geeft aan dat zij het wel belangrijk vinden
of min of meer het besef hebben dat het belangrijk is.
Vraag 2b.

Is er hiervoor een verklaring?
Cultuur bij klant
belangrijker
1
Andere
belangrijker
1

Zelfsturend
1

Verschil per
organisatie
1

Cultuur vorming
door andere
factoren
2

Niet leidend
1

Cultuur al goed
2

Figuur 13 Overzicht redenen ontbreken "Organizational culture"

Figuur 13 geeft de redenen weer die de deelnemers hebben genoemd tijdens het interview. De
reden “Cultuur al goed” is door twee deelnemers genoemd. Deze deelnemers vinden, dat de
aanwezige cultuur binnen de organisatie dusdanig is, dat zij deze cultuur ervaren als goed voor de
agile projecten die uitgevoerd worden. De reden “Cultuurvorming door andere factoren” is ook door
twee deelnemers genoemd. Tijdens het interview hebben deze deelnemers aangegeven dat zij van
mening zijn dat andere factoren de cultuur binnen de organisatie vormen of een bijdrage leveren
aan de vorming ervan. Daarnaast is ook reden de genoemd “Verschil per organisatie”. Onderzoekers
(George, Scheibe, Townsend, & Mennecke, 2018) hebben in hun werken aangegeven dat er geen set
van succes factoren binnen agile is, die zou kunnen gelden voor alle organisaties, teams en
projecten. De reden “Cultuur bij klant belangrijker” is ook genoemd met de redenatie “de cultuur is
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belangrijker aan de kant van klant dan aan de kant van degene die implementeert”. Een aantal
projecten worden niet intern binnen de organisatie uitgevoerd, maar juist bij de klant en dus extern.
Hierbij speelt de cultuur binnen de caseorganisatie geen rol, de cultuur van de klant is op dat
moment dan wel belangrijker.
Uit de enquête blijkt dat het aantal uitgebrachte stemmen op de factoren “Customer experience” en
“User participation” gelijk zijn.
Vraag 3.
Customer experience en User participation factoren delen op basis van aantal
stemmen zelfde plek. Wat zou hiervoor verklaring kunnen zijn?
Redenatie

Deelnemer

Uiteindelijk denk ik gewoon dat de gebruiker de succesfactor is
Ze zijn een beetje aan elkaar gerelateerd

Deelnemer 1
Deelnemer 4

Tabel 8 Redenatie overzicht deelnemers

Op deze vraag hebben twee van de vier deelnemers een antwoord gegeven. De deelnemers zijn van
mening dat deze factoren in elkaars verlengde liggen en veel op elkaar lijken. Eén van deelnemers
vindt dat het onder eenzelfde algemene factor geplaatst had kunnen worden.
Vraag 4.
Werd door u of door het management gestuurd op de zachte factoren uit de
enquête tijdens het project?

Afstemming
met seniors
1
Matching
2
Opleiding
1

Figuur 14 Management sturing

In het interview hebben drie deelnemers aangegeven dat er wel een vorm van sturing is op de
zachte factoren. Volgens de deelnemers kijkt het management bij het begin van een project welke
persoon het beste past bij de klant c.q. het project en welke specialiteiten daarvoor nodig zijn.
Tevens faciliteert het management de opleidingen zodat de medewerkers zichzelf kunnen
ontwikkelen en dus beter inzetbaar kunnen zijn voor de projecten. Daarnaast hebben twee
deelnemers aangegeven dat het management veel aan de medewerkers overlaat. Zij geven aan dat
de organisatie werkt vanuit een zelfsturend perspectief. Daarmee wordt aangegeven dat de
personen of het team zelf moeten sturen op eigen prestaties en samen problemen moeten
oplossen. Het management houdt de medewerkers wel aan de afspraken en plichten.
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Op het 2de deel van de gestelde vraag, hebben de deelnemers de volgende redenen aangegeven.
Hoe wordt gestuurd van uit team of u zelf

Deelnemers

In het geval van het betrekken van eindgebruikers zie je dat bij
een aantal nieuwe projecten al van af het begin het aantal key
users zijn vastgelegd.
Als er een bepaalde situatie optreedt, dit op tijd bij het
management aangeven
Het eerste wat het management wil zijn de resultaten.
Benoemen waar de verantwoordelijkheden liggen
Voor 1 van de klussen heb ik de scrummaster cursus gevolgd
omdat ik merkte dat ik daar wat expertise te kort kwam.
Ik ga er wel op sturen om, als er bijvoorbeeld nog ruimte is om
iets te doen wat ik nog niet kan, dan juist die expertise op te
bouwen
De taak wordt toegekend aan iemand die hiermee meer ervaring
heeft
De consultants letten daar scherp op

Deelnemer 1

Deelnemer 2
Deelnemer 2
Deelnemer 2
Deelnemer 3
Deelnemer 4

Deelnemer 4
Deelnemer 4

Tabel 9 Overzicht redenatie sturing van uit team

Tabel 9 geeft de redenen weer, hoe of op welke manier de deelnemers gedurende het project
sturing geven aan de zachte factoren. Uit de gegeven antwoorden van de deelnemers 3 en 4 kun je
afleiden dat, op basis van eigen inzichten, de medewerkers zelf initiëren om een opleiding/cursus te
gaan volgen. Dit om zo de eigen kennis te vergroten. Aan het begin van het project worden de keyusers vastgelegd. Dit om te kunnen waarborgen dat de juiste mensen van uit de klant betrokken zijn
bij het project. Het is noodzakelijk dat de verantwoordelijkheden worden vastgelegd, zodat eenieder
weet wat er gedaan moet worden en wie waarvoor verantwoordelijk is. Het team verdeelt de taken
al naar gelang de kennis en ervaring van een teamlid.
Vraag 6.

Wanneer is het project succesvol afgerond voor u?

Rekening
betaalt; 1
Prettig
samenwerking;
1
Trots gevoel; 1

Klant tevreden;
4

Klant
geholpen; 1

Figuur 15 Overzicht mening succesvol afgerond project

Op basis van de figuur 15 kan geconcludeerd worden dat de tevredenheid van de klant een
belangrijk indicator is voor de deelnemers om het project als wel of niet succesvol te beschouwen.
Naast indicatoren die te maken hebben met het gevoel is er ook indicator “Rekening betaalt” door
een deelnemer genoemd als zijnde een indicatie voor het succesvol project.
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Aan de hand van de responses van de deelnemers is er een vervolgvraag gesteld.
Extra vraag: Beoordeelt u het succes van het project op basis van harde of zachte factoren?

Harde en
zachte
factoren; 1
Zachte
factoren;…

Figuur 16 Beoordeling van project

Op de gestelde vraag hebben drie deelnemers aangegeven dat zij het project beoordelen enkel op
basis van zachte factoren, met wel het besef dat het management op basis van harde factoren
beoordeelt. Een van de deelnemers heeft tijdens het interview het volgende gezegd “Ik denk dat als
de zachte factoren niet geregeld zijn, dat je het dan met de harde factoren nooit gaat halen. Dan kun
je met de harde factoren alles proberen te meten wat er te meten valt, maar dan ga je er geen succes
mee halen.”. Eén van de deelnemers beoordeelt het succes van het project op basis van zowel harde
als zachte factoren. Dezelfde deelnemer heeft tevens wel aangegeven dat de beleving van de
eindgebruiker voor hem de belangrijkste indicator is voor het succes van het project.
Vraag 7.

Zijn er zachte factoren die volgens u ontbreken in de enquête lijst?

Drie van de deelnemers hebben aangegeven, dat ze de lijst met zachte factoren zoals deze werd
gebruikt tijdens de enquête, volledig vinden en er dus geen aanvullingen op hebben.
Eén van de deelnemers heeft wel aangegeven dat hij een zachte factor in de lijst mist en zou deze
aan de lijst toegevoegd willen hebben. De deelnemer heeft de zachte factor “Het vermogen van
inleven door de klant” aangedragen. Volgende de deelnemer vindt de klant het moeilijk om met het
gevoel van “onzekerheid” om te gaan. De deelnemer gaf aan “Wat je voornamelijk ziet is dat de
klant wil weten: voor deze zak met geld krijg ik deze applicatie en met deze randvoorwaarden. Is dat
het? Dit blijft nog steeds een Waterfall methode benadering. ”
Op de vervolg vraag “Als deze factor in de enquête lijst had gestaan, had het uw keuze beïnvloed?”.
Het antwoord was “Ja”, het zou op zijn nummer 1 komen te staan.
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Extra vraag: Kunt u zich vinden in de top 3 van enquête?

Niet
helemaal
25%
Ja
75%

Figuur 17 Enquête stemming

Drie deelnemers hebben aangegeven dat zij het volledig met de uitgekomen top 3 van de enquête
eens zijn. Eén van de deelnemers noemt het een logische drie eenheid. De vaardigheden van het
team moeten primair zijn. Het moet overeenkomen met de visie en filosofie van de klant en het
toplevel management dat ondersteunt en ambieert.

4.3.1 Conclusie interview
Op basis van de gegeven antwoorden bij het interview kunnen wij de resultaten van de enquête
beter begrijpen. Vanuit de enquête is gebleken dat de top 3 van de literatuur afwijkt van de praktijk.
De factor “Organizational culture” ontbreekt in de nieuwe top 3, de deelnemers hebben meerdere
verklaringen aangedragen. Volgens de meeste deelnemers heeft het te maken met de cultuur die
binnen organisatie heerst en deze logischerwijze niet direct wordt aangemerkt als belangrijk. De
zachte factor “Team’s expertise” wordt door de enquête gezien als een belangrijk factor. De
deelnemers aan het interview zijn het daar mee eens. Ze vinden het belangrijk omdat je met juiste
mensen en met de juiste ervaring beter, sneller en makkelijker projectvorderingen kan maken.
Een andere conclusie die aan de hand van het interview getrokken kan worden is dat de deelnemers
persoonlijk de projecten beoordelen aan de hand van de zachte factoren. De klant tevredenheid
speelt een belangrijk rol voor de deelnemers als het gaat om beoordeling van het succes van het
project.
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5. Conclusie, discussie en aanbevelingen, reflectie
5.1.

Discussie

Hoofdstuk 4 omvat de resultaten verkregen van uit de enquête en de interviews. Deze resultaten
worden gebruikt om in eerste instantie antwoord te kunnen geven op de deelvraag “Wat zijn de drie
belangrijkste zachte factoren bij Agile projecten?” en daarmee de hoofdvraag “Wat zijn de drie
belangrijkste zachte factoren die van invloed zijn op het succes van Agile projecten?” te kunnen
beantwoorden
In eerste instantie is tijdens het literatuuronderzoek antwoord gegeven op de hierboven gestelde
deelvraag. Op basis van het literatuuronderzoek zijn de volgende drie zachte factoren gekenmerkt
als belangrijkste: “Top-level management support”, “Organizational culture” en “User participation”.
Aan de hand van de enquête op basis van Figuur 9 Enquête uitslag, zien wij de volgende drie
factoren die door de deelnemers als belangrijk worden ervaren. De top drie is bepaald aan de hand
van hoe vaak het cijfer 1,2 of 3 is gegeven aan een factor.
1. Top-level management support
2. Customer (client) experience
3. Team’s expertise
In zowel de top 3 van de literatuur als de top 3 van de enquête wordt de zachte factor “Top-level
management support” beschouwd als belangrijkste factor voor het succes van agile projecten. In het
interview hebben deelnemers ook aangegeven dat zonder support de kans groot is dat het project
mislukt of zelfs vroegtijdig stop wordt gezet. Dit geeft aan hoe groot de invloed van deze factor is,
alsmede de impact op het project.
Op basis van de antwoorden van de deelnemers blijkt dat de “Organisational cultuur” binnen de
onderzochte organisatie al ingeregeld is waardoor dit als minder belangrijk ervaren wordt. Tevens
wordt door de deelnemers aangegeven dat de cultuur bij de klant wellicht belangrijker is voor het
uitvoeren van projecten bij de klant. Een interessante opmerking van een aantal deelnemers was dat
de andere factoren de cultuur vormen. Zo wordt “Top-level management support” als een van de
basis principes genoemd die het cultuurpatroon vormt. De expertise van de medewerker en de
samenwerking met de klant zijn ook de factoren die bijdragen aan de cultuurvorming. Het belang
van deze factor voor het succes van het project, wordt niet geheel onderkend. Sterker nog, één van
de deelnemers noemt het “wellicht de belangrijkste factor”. Dat deze factor nu niet in de top 3 van
de EsperantoXL staat, betekent niet dat deze factor niet belangrijk is voor de organisatie.
Opvallend aan de top drie is dat de factor “Team Expertise” door de deelnemers aan de enquête als
een van belangrijkste werd ervaren. Door de deelnemers wordt de volgende verklaring gegeven: met
ervaren mensen die de juiste kennis bezitten kun je sneller, makkelijker en succesvoller het project
afronden. Een andere verklaring was dat nieuwe mensen waren aangenomen. Het uitvoeren van
project vereist vaak bepaalde expertise, vakkundigheid. Bij nieuwe mensen is er vaak gebrek aan de
specifieke kennis en ervaring waardoor het project vertraging kan oplopen. Zonder de juiste
vakkundigheid is de kwaliteit van de software of applicatie moeilijker te waarborgen. Dit zijn een
paar negatieve effecten die tot gevolg hebben dat de klant teleurgesteld was en dit kan leiden tot
het verlies van een vaste klant. Dat de medewerkers van de onderzocht organisatie aangeven dat
deze factor belangrijk is, geeft reeds het besef en verantwoordelijkheid tegen over de klant aan.
Een ander opvallend punt uit de enquête was dat de factoren “Customer (client) experience” en
“User participation” van de deelnemers van de enquête evenveel stemmen kregen. Volgens de twee
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deelnemers aan het interview worden deze factoren als verlengde van elkaar gezien omdat ze veel
met elkaar te maken hebben. Dit zou een verklaring kunnen zijn waarom beide factoren even veel
stemmen hebben gehad en dus kennelijk als even belangrijk worden beschouwd
Interessant was dat tijdens het interview door een deelnemer een nieuwe factor “Het vermogen van
inleven door de klant” is aangedragen. Volgens de deelnemer is deze factor een verfijning van de
zachte factor “Customer (client) experience”. De omschreven factor heeft te maken met het instaat
zijn te kunnen omgaan met onzekerheden gedurende het project.
De afwijking tussen de literatuur en praktijk is marginaal. De factor “Top level management support”
wordt in zowel de literatuur als in de praktijk ervaren als meest belangrijke factor. De “Customer
(client) experience” en “User participation” worden als verlengde van elkaar gezien. Volgend de
deelnemers zouden deze onder een algemene factor geplaatst mogen worden. De grootste afwijking
is “Organisational cultuur” versus “Team’s expertise”. Hiervan kan gezegd worden dat de
aangegeven belangrijkste factoren van uit de literatuur goed aansluiten op wat van uit de praktijk als
belangrijk wordt bevonden.
Op basis van de uitkomsten van uit de enquête en de toelichting verkregen van uit de interviews
kunnen wij de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoorden: “Wat zijn de drie belangrijkste zachte
factoren die van invloed zijn op het succes van Agile projecten?”
De belangrijkste drie zachte factoren die van invloed zijn op het succes van agile projecten zijn “Toplevel management support”, “Team’s expertise” en “Customer (client) experience”. Bij de
uitkomsten van dit onderzoek moet de volgende kanttekening geplaatst worden. Zoals eerder is
aangegeven in paragraaf 3.4.1. Validiteit “ niet generaliseer baar buiten de organisatie waar het
onderzoek is gehouden. Dit heeft te maken met het feit dat het onderzoek binnen één organisatie is
uitgevoerd. Om te kunnen generaliseren zouden meer organisaties en dus meer deelnemers bij het
onderzoek betrokken moeten worden. Iedere organisatie en elk team en project zijn anders en
kunnen in de praktijk andere succesfactoren als belangrijker ervaren (George, Scheibe, Townsend, &
Mennecke, 2018).

5.2.

Conclusies

Voor dit onderzoek is de lijst met zachte factoren zoals deze gedefinieerd waren door (Ahimbisibwe,
Cavana, & Daellenbach, 2015) gebruikt. Uit de lijst van de factoren is er een top 3 als meest
belangrijkste factoren volgens de literatuur geselecteerd. Het doel was om te kijken of de top 3 van
de literatuur overeenkomt met de top 3 van uit de praktijk om vervolgens de drie belangrijkste
zachte factoren te kiezen.
Op basis van de resultaten verkregen uit de enquête en het interview kan de volgende conclusie
getrokken worden. De zachte factoren “Top-level management support”, “Customer (client)
experience” en “Team’s expertise”, zijn de drie belangrijkste factoren die invloed hebben op het
succes van agile projecten. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat dit enkel geldt voor de
onderzochte organisatie zoals in paragraaf 5.1 is toegelicht.
Verder kan geconcludeerd worden dat de lijst met zachte factoren volgens (Ahimbisibwe, Cavana, &
Daellenbach, 2015) , beschouwd kan worden als volledig. Van de geïnterviewde deelnemers heeft
maar één persoon een nieuwe factor aangedragen. In dat geval gaf de deelnemer zelf al aan dat het
een verfijning betreft van een bestaande zachte factor.
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5.3.

Aanbevelingen voor de praktijk

Van uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de deelnemers de zachte factor “Team Expertise”
als één van belangrijkste beschouwen. De kennis en ervaring van een persoon heeft impact op het
verloop van het project. Van uit het interview is aangegeven dat het project met de juiste mensen
met de juiste kennis beter verloopt en de kans op een succesvol afronding groter is. Aan een ervaren
persoon hoef je namelijk minder uit te leggen. Volgens een geïnterviewde werkt de organisatie van
uit een zelfsturend perspectief. In het geval dat een medewerker vindt dat hij/zij onvoldoende
kennis heeft van een bepaald materie moet hij/zij zelf een cursus zoeken en dit afstemmen met het
management. De organisatie faciliteert wel de opleidingen, maar laat vaak het initiatief over aan de
medewerkers, volgens de geïnterviewde. De ervaring en kennis wordt aan de ene kant verkregen uit
de praktijk en de aan andere kant door cursussen of opleidingen volgen. Als je dit volledig aan de
medewerkers overlaat ontstaat de kans dat mensen geen cursussen of opleidingen gaan volgen
omdat ze het te druk hebben of niets interessants hebben gevonden aan cursussen. Het is goed voor
de organisatie om daar meer sturing aan te geven. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een lijst
met cursussen samen te stellen die iedereen gevolgd zou moeten hebben. Hierdoor verkrijg je een
gelijke basiskennis bij iedereen. Een medewerker met de juiste kennis kan bijdragen aan het
succesvol afronden van een project. De inzetbaarheid van de medewerker zal dan ook toenemen.
De factoren “Customer (client) experience” en “User participation” worden van uit de literatuur en
de enquete gezien als belangrijke factoren voor agile projecten. Eén van de deelnemers tijdens het
interview gaf het volgende aan “Ik vind dat wij te weinig in contact staan met de eindgebruikers”.
Een andere deelnemer gaf aan dat de verantwoordelijkheden van onder andere de klant niet altijd
duidelijk zijn vastgelegd. Het is belangrijk om aan het begin van het project duidelijk met de klant zijn
betrokkenheid bij het project af te stemmen en vast te leggen. De klant is uiteindelijk degene die de
software of applicatie gaat gebruiken. Het is essentieel om de klant gedurende hele traject
betrokken te houden bij het project. Dit kan de kans op succes van het project verhogen.

5.4.

Aanbevelingen voor verder onderzoek

Eerder in dit document is aangegeven dat de resultaten van dit onderzoek niet generaliseerbaar zijn
buiten de onderzochte organisatie. Dit betekent dat de resultaten die verkregen zijn uit dit
onderzoek alleen iets zeggen over de situatie binnen de onderzochte organisatie. De factoren die
door de medewerkers van de organisatie belangrijk zijn bevonden hoeven niet belangrijk bevonden
te worden door andere organisaties. Het vervolgonderzoek zou zijn om het onderzoek te houden
waarbij meer organisaties worden betrokken. Een punt waarmee in het vervolgonderzoek rekening
moet worden gehouden is de selectie van de organisaties. Het onderzoek richt zich namelijk op de
agile gerelateerde projecten, Dit betekent dat de organisaties een bepaald niveau van agile
volwassenheid moeten hebben. Hieruit zou een beter beeld ontstaan welke zachte factoren in de
praktijk belangrijk bevonden worden en hoe zich dat verhoudt tot de literatuur.
Dit onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op een stakeholder groep, consultants. Het is wellicht
interessant om in vervolgonderzoek meerdere stakeholder groepen bij het onderzoek te betrekken.
In de praktijk zijn vaak verschillende stakeholders bij het project betrokken. Het succes van het
project kan door elke stakeholder anders ervaren worden (R.Nelson, 2005). Dit betekent dat de drie
belangrijkste factoren per stakeholder groep verschillend kunnen zijn. Door de verschillende
stakeholders bij het onderzoek te betrekken zou je per stakeholdergroep de drie belangrijkste zachte
factoren kunnen vaststellen, die het succes van het agile project beïnvloeden. Als je weet welke
factoren door de verschillende stakeholders groepen als belangrijk worden ervaren zou je tijdens of
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aan het begin van het project erop kunnen sturen. Dit met het oogmerk dat de kans op het succesvol
afronden van het project groter wordt.

5.5.

Reflectie

Gedurende het onderzoek zijn er een aantal methodes toegepast om de kwaliteit van het onderzoek
en de houdbaarheid van de conclusie te kunnen waarborgen. De methodes zijn tevens eerder in
hoofdstuk 3.4 Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten toegelicht. Hieronder
worden punten besproken en wordt per onderdeel aangegeven of het wel of niet een negatief effect
heeft op de betrouwbaarheid en validatie van het onderzoek.
Triangulatie
Tijdens het onderzoek is erop verschillende manieren data verzameld. Eerst is een
literatuuronderzoek uitgevoerd om in eerste instantie de deelvragen te kunnen beantwoorden en
daarmee het theoretisch kader te definiëren voor het onderzoek. Aan de hand van het
literatuuronderzoek is een lijst met zachte factoren gedefinieerd. Uit deze lijst zijn de drie
belangrijkste zachte factoren volgens de literatuur vastgesteld. Verder is ook data verzameld door
het houden van een enquête en een interview met de stakeholders. Door het toepassen van
triangulatie heeft het een positief effect op de betrouwbaarheid en validatie van het onderzoek.
Peer review
De data die verkregen is door het houden van de interviews, is per vraag uitgeschreven en ter review
aangeboden aan de deelnemers van het interview. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden aan de
respondenten om de uitgewerkte interviews te controleren op juistheid van de uitwerking. Door
uitwerkingen te laten valideren door deelnemers van het interview wordt bereikt dat de
betrouwbaarheid van het onderzoek wordt verhoogd.
Generaliseerbaarheid van het onderzoek
Eerder in hoofdstuk 3 is er voor gekozen om het onderzoek uit te voeren bij één organisatie. Dit met
de consequentie dat de verkregen resultaten niet generaliseerbaar zijn buiten de caseorganisatie. De
resultaten uit het onderzoek zijn wel generaliseerbaar binnen de organisatie. Daarmee heeft het wel
een negatief effect op de betrouwbaarheid en validatie van het onderzoek voor andere organisaties.
De verkregen resultaten gelden alleen voor de organisatie waar het onderzoek is uitgevoerd.
Deelnemers
Zoals eerder in hoofdstuk 4 is aangegeven bestaat het bedrijf uit 21 mensen. Voor de enquête zijn
uiteindelijk 15 personen geselecteerd. Alle 15 deelnemers hebben de enquête ingevuld. Het
interview is gehouden met 4 medewerkers van de onderzochte organisatie. Omdat het onderzoek
alleen binnen de organisatie is uitgevoerd (niet generaliseerbaar) zijn de aantallen representatief en
hebben geen negatief effect op betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek.
Informant
De uitvoerder tevens de informant van dit onderzoek werkt bij de onderzochte organisatie. Dit heeft
het voordeel dat het sneller en makkelijker is om de juiste mensen voor het onderzoek te
benaderen, maar het heeft ook nadelen. De objectiviteit van de informant kan beïnvloed worden,
informant is onderdeel van de organisatie, werkt hier al meerdere jaren en kent alle deelnemers. Dit
kan een negatief effect hebben op de betrouwbaarheid van het onderzoek.
Uit bovengenoemde punten zijn er twee punten die een negatief effect hebben of kunnen hebben
op de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. Het gaat om de punten “Informant” en
“Generaliseerbaarheid”. Hiermee rekening houdend kan geconcludeerd worden dat het onderzoek
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betrouwbaar en valide is. De getrokken conclusie blijft gelden, maar enkel in de context van de
onderzochte organisatie.
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1. Bijlage – Agile development methodes
Onderstaand tabel representeert overzicht van meeste bekende Agile development methodieken.
Agile methodes
Crystal methodologies

Dynamic software development method
(DSDM)

Feature-driven development

Lean software development

Scrum

Extreme programming (XP; XP2)

Omschrijving
A family of methods for co-located teams of different sizes and
criticality: Clear, Yellow, Orange, Red, Blue. The most agile method,
Crystal Clear, focuses on communication in small teams developing
software that is not life-critical. Clear development has seven
characteristics: frequent delivery, reflective improvement, osmotic
communication, personal safety, focus, easy access to expert users,
and requirements for the technical environment
Divides projects in three phases: pre-project, project life-cycle, and
post project. Nine principles underlie DSDM: user involvement,
empowering the project team, frequent delivery, addressing current
business needs, iterative and incremental development, allow for
reversing changes, high-level scope being fixed before project starts,
testing throughout the lifecycle, and efficient and effective
communication
Combines model-driven and agile development with emphasis on
initial object model, division of work in features, and iterative design
for each feature. Claims to be suitable for the development of
critical systems. An iteration of a feature consists of two phases:
design and development
An adaptation of principles from lean production and, in particular,
the Toyota production system to software development. Consists of
seven principles: eliminate waste, amplify learning, decide as late as
possible, deliver as fast as possible, empower the team, build
integrity, and see the whole
Focuses on project management in situations where it is difficult to
plan ahead, with mechanisms for ‘‘empirical process control”; where
feedback loops constitute the core element. Software is developed
by a self-organizing team in increments (called ‘‘sprints”), starting
with planning and ending with a review. Features to be
implemented in the system are registered in a backlog. Then, the
product owner decides which backlog items should be developed in
the following sprint. Team members coordinate their work in a daily
stand-up meeting. One team member, the scrum master, is in
charge of solving problems that stop the team from working
effectively
Focuses on best practice for development. Consists of twelve
practices: the planning game, small releases, metaphor, simple
design, testing, refactoring, pair programming, collective ownership,
continuous integration, 40-h week, on-site customers, and coding
standards. The revised ‘‘XP2” consists of the following ‘‘primary
practices”: sit together, whole team, informative workspace,
energized work, pair programming, stories, weekly cycle, quarterly
cycle, slack, 10-minute build, continuous integration, test-first
programming, and incremental design. There are also 11 ‘‘corollary
practices”

(Dyba ̊ & Dingsøyr, 2008)
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2. Bijlage – Watervalmethode VS Agile
Tabel 1.1 Verschillen tussen de watervalmethode en een agile aanpak (Hedeman, Portman, &
Seegers, 2015)
Watervalmethode

Agile aanpak

Aansturen en beheersen door Projectmanager

Zelfsturende teams

Werkzaamheden volgtijdelijk

Werkzaamheden iteratief

Voortgang op basis % activiteiten gereed

Voortgang op basis % gereed product

Mijlpalen wanneer werkzaamheden zijn afgerond

Timeboxes met beoordeling tussenproducten

Fasen met tussenresultaten

Increments met op te leveren deelproducten

Beheersing op tijd, geld en kwaliteit

Beheersing via op te leveren functies

Resultaat wordt einde project opgeleverd

Resultaat wordt incrementeel opgeleverd

Projectmanager dirigerend

Projectmanager faciliterend
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3. Bijlage – Agile succes factoren Chow & Cao
Overzicht van succesfactoren per dimensie (Chow & Cao, 2008)
Dimensie

Factoren

Organizational

1. Strong executive support
2. Committed sponsor or manager
3. Cooperative organizational culture instead of
hierarchal
4. Oral culture placing high value on face-to-face
communication
5. Organizations where agile methodology is
universally accepted
6. Collocation of the whole team
7. Facility with proper agile-style work environment
8. Reward system appropriate for agile
9. Team members with high competence and
expertise
10. Team members with great motivation
11. Managers knowledgeable in agile process
12. Managers who have light-touch or adaptive
management style
13. Coherent, self-organizing teamwork
14. Good customer relationship
15. Following agile-oriented requirement
management process
16. Following agile-oriented project management
process
17. Following agile-oriented configuration
management process
18. Strong communication focus with daily face-toface meetings
19. Honoring regular working schedule – no
overtime.
20. Strong customer commitment and presence
21. Customer having full authority
22. Well-defined coding standards up front.
23. Pursuing simple design
24. Rigorous refactoring activities
25. Right amount of documentation
26. Regular delivery of software
27. Delivering most important features first
28. Correct integration testing
29. Appropriate technical training to team
30. Project nature being non-life-critical
31. Project type being of variable scope with
emergent requirement
32. Projects with dynamic, accelerated schedule
33. Projects with small team
34. Projects with no multiple independent teams
35. Projects with up-front cost evaluation done
36. Projects with up-front risk analysis done

People

Process

Technical

Project
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4. Bijlage – Agile succes factoren Ahimbisibwe et. All
Bron: (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015)
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5. Bijlage – Rangschikking CSF’s agile
Bron: (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015)
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6. Bijlage – Enquête
In het kader van mijn afstudeeronderzoek doe ik onderzoek naar de drie belangrijkste zachte factoren die
invloed hebben op het succes van een agile project. Het succes van een agile project wordt gemeten op zowel
de harde factoren als op zachte factoren. Bij de harde factoren moet je denken aan onder andere budget,
planning en kwaliteit. De zachte factoren daarentegen zijn moeilijker vast te stellen want deze hebben te
maken met de menselijk kant van het project. De zachte factoren gaan over onder andere de cultuur van het
bedrijf, betrokkenheid van stakeholders of de vakkundigheid van het teamlid enz. Vanuit de literatuur wordt
aangegeven dat de invloed van de zachte factoren op het succes van een agile project groter is dan die van de
harde factoren. Met dit onderzoek wil ik achterhalen welke drie zachte factoren als belangrijkste worden
gezien voor het succes van een agile project.
Volgens de literatuur worden onderstaande factoren gezien als de belangrijkste factoren:
Top-level management support heeft te maken met de commitment van het topmanagement van het bedrijf.
Verschillende onderzoekers hebben aangegeven dat zonder commitment van het management /senior
manager succesvol afronden van het project niet haalbaar is. De sub-vragen die gesteld gaan worden hebben
te maken met het commitment van het management. Door de respondent antwoord te laten geven op deze
stellingen kan een inschatting gemaakt worden of er sprake was van het effect van een zachte factor Top-level
management support op het succes van het agile project.
De factor Organizational culture geeft al aan dat het gaat om de cultuur van de organisatie. Volgens
(Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015) is het voor een agile project bevorderlijk als de cultuur de agile
methodiek al omarmt heeft. Het is positief als de cultuur gekenmerkt wordt door teamwork, flexibiliteit en
participatie. De sub-vragen en de stellingen die genoemd zijn onder deze factor bieden de mogelijkheid om
een inschatting te maken of deze zachte factor bijgedragen heeft aan het succes van een agile project.
De factor User participation heeft volgens (Ahimbisibwe, Cavana, & Daellenbach, 2015) te maken met de
betrokkenheid van de gebruiker tijdens het agile project. Het gaat er hier dus om of de gebruiker actief
betrokken was bij het project en genoeg tijd beschikbaar heeft gesteld om actief deel te nemen aan het
project. Door de respondent antwoord te laten geven op deze stellingen kan een inschatting gemaakt worden
of er sprake was van het effect van deze zachte factor op het succes van het agile project.

Enquête – screenshots
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7. Bijlage – Interview vragen + Thema’s
Vraag
Op basis van enquête cijfers blijkt dat de zachte
factor “Team expertise” een belangrijk rol speelt
voor het succesvol afronden van agile project,
vindt u dit ook belangrijk?
Kunt u uitleggen waarom wel of niet?

Reden vraagstelling
Aan de hand van gehouden enquête is er een top 3
gevormd, echter wijkt deze op aantal punten af van
literatuur. Het doel van deze vraag is achterhalen wat de
reden zou dat deze factor belangrijk wordt bevonden.

Op basis van enquête lijkt erop dat de factor
“Organizational culture” niet belangrijk wordt
ervaren (4 stemmen) terwijl literatuur plaatst het
in de top 3, wat vindt u ervan? Is er hiervoor een
verklaring?

Aan de hand van gehouden enquête is er een top 3
gevormd, echter wijkt deze op aantal punten af van de
literatuur. Het doel van deze vraag is achterhalen wat de
reden zou zijn dat deze factor ontbreekt in de top 3 van
enquête.

Customer experience en User participation
factoren delen op basis van aantal stemmen zelfde
plek. Wat zou hiervoor verklaring kunnen zijn?

Aan de hand van gehouden enquête is er een top 3
gevormd, echter wijkt deze op aantal punten af van de
literatuur. Het doel van deze vraag is achterhalen wat de
reden zou zijn dat beide factoren even veel stemmen
krijgen.
Een doorvraag is: Op basis van toegekende cijfers blijkt
Customer experience iets belangrijker wat is de verklaring
hiervoor?
De top 3 van enquête wijkt af van literatuur top 3. Door
het sturen op de zachte factoren kan het zo zijn dat
factoren waar op gestuurd wordt op een gegeven
moment vanzelfsprekend worden ervaren en hierdoor
andere factoren worden belangrijker ervaren. Met deze
vraag wil ik kijken of er inderdaad door team of
management op factoren gestuurd wordt en of dit
inderdaad het geval is.
Voor de enquête heb ik de lijst uit de literatuur gebruikt.
Het zou kunnen zijn dat deze lijst in de ogen van de
respondenten niet volledig is. Ik ben benieuwd of er
zachte factoren zijn die ontbreken.
Doorvraag: Als er een nieuwe zachte factor is
aangedragen en deze zou staan in de enquête zou de
stemming van de betreffende respondent anders zijn?
Ik ben benieuwd of de respondent het succes van project
beoordelen aan de hand van de zachte factoren of toch
harde factoren.
Het doel van deze vraag is achter te komen waarom
respondenten deze drie factoren hebben geselecteerd en
niet andere. Dit kan wellicht ook meer verklaren de
verschil tussen de literatuur en praktijk.

Werd door u of door het management gestuurd op
de zachte factoren uit de enquête tijdens het
project?

Zijn er zachte factoren die volgens u ontbreken in
de enquête lijst?

Wanneer is het project succesvol afgerond voor u?

In de enquête heeft u drie factoren geselecteerd,
waarom vindt u deze belangrijk?
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Thema’s en Sub Thema’s
Thema

Sub Thema

Team expertise

Redenering
Mening
Redenering
Mening
Sturing door management
Sturing door team
Redenering
Antwoord
Redenering
Keuze Nieuwe Factor
Nieuwe Factoren
Redenatie Nieuwe Factor
Beoordeling
Succesvol
Redenering

Organizational culture
Sturing
Customer experience
Enquête
Overige

Project Succes
Customer experience en User
participation
Top level management support
Project team’s composition
Customer experience

Redenering
Redenering
Redenering
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8. Bijlage – Interview Respondenten 1
Vraag: Op basis van enquête cijfers blijkt dat de zachte factor “Team expertise” een belangrijk rol
het succesvol afronden van agile project, vindt u dit ook belangrijk?

speelt voor

Kunt u uitleggen waarom wel of niet?
Wij, als organisatie, werken vanuit een soort van zelfsturing perspectief. Dus ik denk dat wij, ik althans minder
waarde hecht of minder waarde zie in de support van het management. Ik vind dat Top managment support
een gegeven is en daarom vind ik het minder belangrijk. De factor “Team expertise”, wat ik daar vooral het
belangrijk vindt is dat kunnen omgaan met onzekerheid ik vind dat eigenlijk een hele agile stuk. Naar mijn
mening is het dat per definitie eigenlijk gaat over dat je wel weet ongeveer wat je wil bereiken, maar eigenlijk
nog niet weet hoe precies dat eruit gaat zien.
Ik denk dat juist het kunnen omgaan met die onzekerheid is 1 van de belangrijkste factoren van het slagen van
een agile project. Als wij een project doen dan worden wij ingehuurd als persoon met kennis en vaardigheden.
Pas op het moment dat wij dingen gaan maken weten wij wat wij gaan maken. Gedurende het traject kunnen
de inzichten veranderen en op veranderende inzichten daar kun je niet op acteren. De agile aanpak is er juist
voor om te kunnen reageren op dat soort veranderingen. De veranderingen die in elke project altijd wel
voorkomen daar zit voor mij eigenlijk voornaamste onzekerheid. En als je die goed weet te managen. Dan lever
je eigenlijk elke keer datgene wat er op de juiste momenten, just in time het beste is voor het project.
Vraag: Werd door u of door het management gestuurd op de zachte factoren uit de enquête tijdens het
project?
In het geval van het betrekken van eindgebruikers zie je dat bij een aantal nieuwe projecten al van af het begin
aantal key users zijn vastgelegd. Ik denk persoonlijk dat het wel meer moet gedaan worden. Ik denk
persoonlijk dat wij te weinig in contact staan met de daadwerkelijke gebruikers.
Dit zou je kunnen verbeteren om samen met de klant, waar de klant uiteindelijke initiator is te gaan regelen.
Door het oprichten van panel die na elke oplevering het product kan valideren bij de eindgebruikers.
Vraag: Customer experience en User participation factoren delen op basis van aantal stemmen zelfde plek.
Wat zou hiervoor verklaring kunnen zijn?
Uiteindelijk denk ik gewoon dat gebruiker is de succesfactor. Wij kunnen wel iets bedenken voor de klant,
maar de enige die het gaat gebruiken is de specifieke gebruiker.
Door vraag: Waarom vind je dat?
Ik denk dat het essentieel is dan ook om veel meer in overleg te treden en observeren wat die eindgebruiker
nou precies wil bereiken en wat die nodig heeft.
Vraag: Beoordeelt u succes van het project op basis van harde of zachte factoren?
De zachte factoren, die minder meetbaar zijn, geven mij beter gevoel van een geslaagd project dan als het
project is binnen budget, planning en voldoet aan de kwaliteit eisen. Ik vind het belangrijker namelijk dat er
een fijne samenwerking was, we zijn flexibel genoeg geweest in de keuze die wij gemaakt hebben en dat het
overall een tevreden sentiment heerst.
Vraag: Wanneer is het project succesvol afgerond voor u?
Als de klant tevreden is met wat de klant gekregen heeft voor datgene waarvoor de klant betaald heeft. Dat ik
zelf een trots gevoel heb over het eindresultaat en dat er een prettig samenwerking was met de klant.
Vraag: Op basis van enquête lijkt erop dat de factor “Organizational culture” niet belangrijk wordt ervaren (4
stemmen) terwijl literatuur plaatst het in de top 3, wat vindt u ervan? Is er hiervoor een verklaring?
Vind ik wat minder belangrijk. Ik vind namelijk het feit dat top level management support aangeeft dat dat 1
van de basis- principes zijn die de cultuur vormt. Dit is een manier zoals het management wil dat de organisatie
werkt. De expertise van de medewerkers en het samenwerken op een of andere manier met de klant, dat
vormt voor mij de cultuur. De cultuur is niet leidend op het feit van hoe een managementteam of
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development team acteert. Ik denk wel dat die cultuur belangrijker is aan de kant van de klant dan aan de kant
van de degene die implementatie uitvoert.
Vraag: In de enquête heeft u drie factoren geselecteerd, waarom vindt u deze belangrijk?
1.
2.

3.

Team’s expertise (general or task): Uitgelegd bij de eerste vraag
Customer (client) experience: De persoon waarmee je samenwerkt bij die klant. Die dient wel
uiteindelijk diezelfde visie te delen en ook om te kunnen gaan met die veranderlijkheid van dat
proces. Het feit dat je budget hebt of budget kan afspreken omdat je weet hoe lang bepaalde
mensen in een bepaalde periode aan het werk zijn. Het feit wat je daarvoor krijgt is ontzettend
onderhevig is aan de veranderingen die je niet van tevoren helemaal kan vastleggen.
User participation:

Vraag: Zijn er zachte factoren die volgens u ontbreken in de enquête lijst?
Het vermogen van inleven door de klant. Het kunnen omgaan met de onzekerheid. De onzekerheid, als
onzekerheid te laten. Zodat wij voor korte periode gaan kijken wat de klant wil en dan gedurende aantal sprint
gaan kijken hoever wij komen met afgesproken doel. Wat je nu voornamelijk ziet is dat de klant wil weten,
voor deze zak met geld krijg ik deze applicatie en met deze randvoorwaarden. Dit blijft nog steeds een
waterfalmehtode benadering.
Doorvraag: Als deze factor in de lijst had gestaan had het uw keuze beïnvloed?
Ja, dat zou ik het op nummer 1 zetten. Op 2 team expertiese en 3 user participation. Ik vind dat dit een
verfijning is van de cliënt expertise. Het is meer ervarenheid met agile werken en niet IT-ervarenheid in
algemeen. Waar volgens de geprioriteerde lijst gewerkt wordt en dat de klant de eigenaar is van dat lijst en
zelf prioriteit kan bepalen aan de hand van het doel dat die op dat moment moet bereiken.
Vraag: Kunt u zicht vinden in het top3 van enquête?
Ik kan me goed vinden in dit top 3. Ik vind Top level management inderdaad mooi tussenin staan omdat ik vind
vaardigheden binnen het team primair moeten zijn. Op 3 inderdaad moet wij de klant eigenlijk in hetzelfde
visie en filosofie mee hebben. Maar als het management dat ook nog ondersteund en ambieert om zo te
zeggen en daar een omgeving voor creëert. Ja dat maakt voor mij wel eigenlijk een hele logische 3 eenheid.
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9. Bijlage – Interview Respondenten 2
Vraag: Op basis van enquête cijfers blijkt dat de zachte factor “Team expertise” een belangrijk rol
het succesvol afronden van het agile project, vindt u dit ook belangrijk?

speelt voor

Kunt u uitleggen waarom wel of niet?
De factor Team expertise had ik zelf op in mijn top 3 staan. Als het team ervaren is in de agile methodiek of
überhaupt ervaren is. Dat is ontzettend makkelijk omdat je met z'n allen dezelfde taal spreekt. Je weet waar je
naartoe gaat, je weet wat je wat doelstellingen zijn en je kunt vooral in 't begin ontzettend veel meters maken
en dus ontzettend snel van start gaan. Als je een ontzettend snelle start hebt dan kun je dus precies zien waar
jouw risico’s liggen gedurende het traject. Daarmee denk ik dat het een hele belangrijke factor kan zijn.
Vraag: Werd door u of door het management gestuurd op de zachte factoren uit de enquête tijdens het
project?
De laatste jaren zie ik dat niet meer zo. Voorheen werd er wel gekeken van welke technologie jij expertise van
hebt en ook of er wel persoonlijk match is met de klant. Aangezien wij nu maar 1 tool hebben, is expertise op
basis van technologie minder belangrijk. Ik denk dat op persoonlijk vlak nog naar gekeken wordt of je wel bij
de klant past.
Onlangs had ik project bij een klant van ons waar de persoonlijkheid van de klant alle kanten op waaide, ze had
geen goed en helder doel van het groot geheel. Als je dan vragen ging stellen naar de specifieke invullingen,
dan kwamen wij samen daar niet uit. In onze gesprekken merkte ik dat ik haar niet goed kon volgen. Dit heb ik
bij het management aangegeven en er is vervolgens iemand bij gezocht die dat beter kon. Omdat de persoon
de klant beter kon volgen en begrijpen wat de klant wilde, werd daarmee de kans op het succes van het
project vergroot denk ik. Deze interventie was van mij uit gestart, maar uiteindelijk gedragen van uit het
bedrijf.
Met betrekking tot zachte factor “top level management”. Het eerste wat het management wil zien zijn de
resultaten. Dus door het boeken van de resultaten, laten zien dat je wel iets oplevert. Als iets belangrijk wordt
ervaren en je als team dat ook belangrijk ervaart dan doe je het. Zorgen dat je connecties hebt, duidelijk uitlegt
wat je wel en niet aan het doen bent, wat lever ik nou op.
Met betrekking tot Customer experience: om dit te verbeteren gaan wij in ieder geval beter benoemen waar
de verantwoordelijkheden liggen. Aan het staart van het project maken wij een sheet met het overzicht van
bestaande rollen volgens de agile methodiek en de taken die erbij horen. Deze taken worden dan toegekend
aan de personen die bij het project zijn betrokken. Zo hoop ik dat het natuurlijker wordt voor de mensen om
zich verantwoordelijk te gaan voelen voor de taken die zij moeten uitvoeren.
Vraag: Customer experience en User participation factoren delen op basis van aantal stemmen zelfde plek.
Wat zou hiervoor verklaring kunnen zijn?
Ik vind eigenlijk je steekproef te klein om hier conclusies uit te kunnen trekken. Ik heb geen verklaring.
Vraag: Beoordeelt u succes van het project op basis van harde of zachte factoren?
Ik denk dat als de zachte factoren niet geregeld zijn, ga je de harde factoren nooit halen. Dan kun je met de
harde factoren alles proberen te meten wat er te meten valt, maar dan ga je geen succes mee halen.
Vraag: Wanneer is het project succesvol afgerond voor u?
Klant is geholpen en (zeer) tevreden met het eindresultaat dat binnen een vooraf gedefinieerd budget is
opgeleverd.
Vraag: Op basis van enquête lijkt erop dat de factor “Organizational culture” niet belangrijk wordt ervaren (4
stemmen) terwijl literatuur plaatst het in de top 3, wat vindt u ervan? Is er hiervoor een verklaring?
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De cultuur binnen de EsperantoXL is denk ik goed voor de meeste projecten. De meeste mensen draaien al de
projecten binnen EsperantoXL. En het wordt al redelijk gedragen in die cultuur. Organisatiecultuur is misschien
wel de allerbelangrijkste factor want als de organisatie weerstand biedt zal het verloop van het project
bemoeilijken en vertragen. De medewerkers van dat organisatie hebben dan geen zin om een onderdeel uit te
maken van het project of het probleem. Dan weet je dat je project zeer waarschijnlijk niet gaat slagen. De lijst
met de zachte factoren die jij in de enquête hebt gebruikt, daarvan denk ik dat ze allemaal wel in meer of
minder mate van belang zijn. Het scheelt heel erg per organisatie.
Vraag: In de enquête heeft u drie factoren geselecteerd, waarom vindt u deze belangrijk?
1.

Customer (client) experience: Als je klant hebt die precies weet hoe en wat er van hem wordt
verwacht en spreekt dezelfde taal als jij, dan kun je daar ook sneller meters draaien.
2. Top-level management support: Zonder support van de management kun je niets van de grond
krijgen.
3. Team’s expertise (general or task): Als je team ervaren is in het werk wat ze moeten doen en in agile,
kun je sneller van start gaan en loopt het net wat makkelijker.
Vraag: Zijn er zachte factoren die volgens u ontbreken in de enquête lijst?
Ik kon niks vinden. Persoonlijk ben ik meer gefocust op harde factoren heb ik gemerkt.
Vraag: Kun u zich vinden in de top 3 van enquête?
Ja, de top 3 van enquête komt overeen met eigen top 3. Ik denk dat “top level management support” op 1 zou
moeten staan zoals die ook in de literatuur staat. Dat heeft te maken met een persoonlijke ervaring. Ik heb een
project gedaan, we deden het project volgens agile methodiek. Op een gegeven moment komt de manager
binnen en uit zijn ongenoegen over het agile aanpak van het project.
Als je support wilt krijgen op dat vlak moet het door de top management gedragen worden anders krijg je
niets van de grond. Zonder support van uit het management kan hele project stilgezet worden.
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10.

Bijlage – Interview Respondenten 3

Vraag: Op basis van enquête cijfers blijkt dat de zachte factor “Team expertise” een belangrijk rol
het succesvol afronden van agile project, vindt u dit ook belangrijk?

speelt voor

Kunt u uitleggen waarom wel of niet?
Heeft wellicht te maken met de situatie binnen EsperantoXL. We werken wel agile, maar we zijn aan het
aanscherpen. Daardoor is er op dit moment vrij veel aandacht voor. We hebben ook een aantal nieuwe jonge
mensen die binnen zijn gekomen die brede diversiteit aan ervaring hebben. Dus om een effectief team te
bouwen moet je dat dan naar 1 lijn toe trekken of in ieder geval te zorgen dat er basisniveau is waarvan je kunt
opereren. Ik denk wel dat het misschien beïnvloed is door de ervaring die wij op dit moment hebben als wij
met agile bezig zijn.
Vraag: Werd door u of door het management gestuurd op de zachte factoren uit de enquête tijdens het
project?
Wij zijn een vrij zelfsturende organisatie dus op dat vlak wordt vrij veel aan de vloer zelf gelaten.
Het management faciliteert wel agile opleiding. Ze faciliteert wel de opleidingen, maar andere kant het zou
iets steviger mogen gedaan worden.
Teamsamenstelling voor projecten komt voort uit informele overlegsfeer, waarbij Marleen met een senior
bespreekt welke specialiteit nodig is voor een bepaald project. Deze opzet is dan wel van uit management, of
het bewust is of niet, maar ik denk dat het de juiste manier is voor onze organisatie.
Voor 1 van de klussen heb ik scrummaster cursus gevolgd omdat ik merkte dat ik daar wat expertise te kort
kwam. Dit was nodig ook om meer gereedschappen te hebben. Omdat de cultuur niet volgens scrum werkte,
moest ik ervoor zorgen dat organisatie meer scrum ging werken. Na de cursus ben ik naast de product owner
ook als scrum master gaan functioneren om hem te laten inzien hoe werken volgens bepaald methodiek zijn
leven makkelijker kan maken. Dit terwijl ik in de eerste instantie ingehuurd was als developer, maar was nodig
om het project succesvol te kunnen afronden. Zo heb ik hem langzamerhand mee gekregen in de agile
denkwijzen. Door structuren en beter prioriteren van de zaken kwam hij ook meer professioneler binnen zijn
organisatie over en kon hij beter agile aanpak aan de top management verkopen.
Vraag: Customer experience en User participation factoren delen op basis van aantal stemmen zelfde plek.
Wat zou hiervoor verklaring kunnen zijn?
Vraag: Beoordeelt u succes van het project op basis van harde of zachte factoren?
Op basis van de zachte factoren. Ik denk dat het, vanuit de individuele medewerkers, de zachte factoren zijn
die bepalen of het project succesvol was of niet.
Vraag: Wanneer is het project succesvol afgerond voor u?
Als de klant tevreden is en de rekening betaalt. Uiteindelijk is klant-tevredenheid ook een factor die je mee
moet nemen. Uiteindelijk vind ik het belangrijk dat de klant verder is geholpen. Ik probeer de klant meer te
leveren dan ze verwacht hebben. Met meer bedoel ik niet per se meer uur ingestoken, maar dat in de
oplossing net iets verder is gegaan, dan wat zij in eerste instantie zelf bedacht hebben. De klant is zelf niet
altijd technisch onderlegd. Als je net 1 uurtje meer investeert in de oplossing en dat de klant dan naar volle
tevredenheid reageert. Dat vind ik altijd gaaf.
Vraag: Op basis van enquête lijkt erop dat de factor “Organizational culture” niet belangrijk wordt ervaren (4
stemmen) terwijl literatuur plaatst het in de top 3, wat vindt u ervan? Is er hiervoor een verklaring?
De cultuur die we hier hebben is wel eentje die ervoor zorgt dat wij zelfsturend zijn dus dat de kracht heel erg
op de vloer ligt. Vooral ook dat we wel heel erg ook het gevoel hebben dat het management vertrouwen in
ons heeft. Dus als er wijzigingen zijn dan gebeurde die. Als wij met z'n allen roepen wij moeten 15 graden naar
links want ons koers klopt niet, dan weten we vrij zeker dat het management daarnaar zal luisteren. Dus ik
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denk dat de cultuur, binnen de context van deze organisatie, wel goed zit. Om goed met agile om te gaan is
daar niet te veel aandacht voor nodig op dat vlak.
Als je kijkt naar de externe klant, ja daar de cultuur belangrijk zijn. Ik heb bij een klant gezeten het was een
startup organisatie. Ik moest daarvoor zorgen dat zij meer agile gingen werken. De top management kwam van
uit groot organisatie en was niet gewend de startups organisatie vorm. Elke keer als wij probeerde volgens
agile te werken werden wij belemmerd vanuit de organisatie en dat kwam ook voor groot deel door de cultuur
dat daar heerste.
De cultuur binnen de organisaties is absoluut heel belangrijk. De organisaties die gewend zijn de oude manier
van werken te hanteren, zal de agile implementeren betekenen dat je die cultuuromslag moet meenemen.
Binnen EsperantoXL hebben wij dat veel minder dus ik gok erop dat dit 1 van de belangrijke redenen is
waarom het hier veel minder uit het onderzoek is gekomen.
Vraag: In de enquête heeft u drie factoren geselecteerd, waarom vindt u deze belangrijk?
1.

2.

3.

Organizational culture: De cultuur die binnen de organisatie heerst bepaald het verloop op van het
agile project. Dat kwam ik tegen bij een van onze klanten. Omdat top management nog dacht en
werkt volgens traditionele grote organisaties, elke keer als wij meer scrum gingen werken kregen wij
een pushback.
Project team’s composition: Traditioneel, binnen de scrum methodiek waarin ik denk. Heb je teams
nodig die zelfs sufficiënt zijn die zelf volledig de opdracht aankunnen. Ik loop af en toe tegen situaties
aan dat je een team hebt dat wat capabel is maar hier en daar op kennisgebied wat ervaring mist. Uit
de ervaring weet ik dat het heel verstorend kan zijn want dan moet je een externe partij gaan inhuren
die nog niet up to speed is of niet zelfde prioriteitenlijst hanteert. Als je binnen de team juiste
capaciteit hebt kun je makkelijker doorstromen.
Customer (client) experience: Als je net 1 uurtje meer investeert in de oplossing en dat de klant dan
naar volle tevredenheid reageert. Dat vind ik altijd gaaf.

Vraag: Zijn er zachte factoren die volgens u ontbreken in de enquête lijst?
Alle facetten van agile projecten die agile projecten succesvol maken, die kon je wel onder 1 van die 10
plaatsen. Dus op dat vlak kan ik niet bedenken wat je daarin gemist zou hebben.
Vraag: Kunt u zich vinden in de top 3 van de enquête?
Ja, dat is absoluut de top 3. Als ik kijk naar hoe wij nu met agile omgaan en wat de belangrijke succesfactoren
zijn van agile aanpak, de top 3 die uit de enquête zijn gekomen zijn absoluut voor mij de belangrijkste 3.
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Bijlage – Interview Respondenten 4

Vraag: Op basis van enquête cijfers blijkt dat de zachte factor “Team expertise” een belangrijk rol
het succesvol afronden van agile project, vindt u dit ook belangrijk?

speelt voor

Kunt u uitleggen waarom wel of niet?
Naar mijn mening is “Team expertise” zo goed als rand voorwaardelijk om het project te kunnen uitvoeren. Dit
kan theoretisch kennis zijn of praktijkervaring. Het gaat mij meer om dat je de skills bezit die matchen met wat
er voor het project gevraagd worden.
Vraag: Werd door u of door het management gestuurd op de zachte factoren uit de enquête tijdens het
project?
Voor mij gevoel wordt er wel naar gekeken. Voordat er een project binnengehaald wordt, wordt al gekeken
naar wie binnen ons team een goed match daarvoor kan zijn. Als voorbeeld, een van onze collega’s is een
mobile expert. Als er een project aangenomen wordt waar deze expertise wordt gevraagd, wordt hij aan het
project gekoppeld. Dit zodat de juiste mensen bij het project betrokken zijn. Volgens de geïnterviewde stelt
het sales team een controlevraag of er een draagvlak is van uit het management van de klant.
Door vraag: Stuur jij zelf op het factoor “Team expertise”?
Ja, het is natuurlijk wel zo dat wij allemaal een basis expertise hebben waardoor je ons kunt enigszins
uitwisselen tussen de projecten. Gedurende project kun je tegen zaken lopen die je zelf niet goed kunt, maar
wel wil graag leren. Dus dan ga je eigenlijk de andere kant op, dan ga ik wel er op sturen om als er bijvoorbeeld
nog ruimte is, om iets te doen wat ik nog niet kan om juist die expertise op te bouwen. Als er tijdens het
project geen ruimte is voor eigen ontwikkeling, doordat er geen tijd of budget voor beschikbaar is, dan is het
logisch dat de taak wordt toegekend aan iemand die hiermee meer ervaring mee heeft. Er wordt dan vaak
gekeken wie binnen het team de meeste ervaring heeft op dat gebied. Met de juiste mensen op de juiste taken
met de juiste expertise gaat het sneller en makkelijker.
Zelf heb ik niet meegemaakt dat er aan de overig factoren gestuurd moest worden. Dit natuurlijk omdat er al
bij opvang van het project van uit de sales aandacht wordt aan besteed. Toch denk ik dat onze consultants
daar scherp erop letten. Want als het ontbreekt heb je risico dat je het project niet succesvol kan afronden.
Dus mocht het zo zijn dat het nu geen of onvoldoende sturing gegeven wordt, vind ik dat wij het wel moeten
doen.
Vraag: Customer experience en User participation factoren delen op basis van aantal stemmen zelfde plek.
Wat zou hiervoor verklaring kunnen zijn?
Ze zijn beetje gerelateerd aan elkaar. Ik vind eigenlijk ook dat die misschien net iets belangrijker is dan het
management support.
Door vraag: Waarom vind je dat?
Als je stel dat je wel management supporter hebt, maar jij hebt geen support of een slechte customer
expertise, dan is je project uiteindelijk volgens mij niet succesvol, het is een wisselwerking. Met andere worden
de een beïnvloed de andere.
Stel als het management niet echt mee werkt, maar de eindgebruiker is tevreden met jouw resultaten, ja dan
heb je het volgens mij best wel goed gedaan. Het is daarom in mijn ogen belangrijker dan management
support.
Vraag: Beoordeelt u succes van het project op basis van harde of zachte factoren?
Ja ik denk de mix van beiden, zowel de zachte factoren als harde factoren. Ik vind het wel de beleving van de
eindgebruiker wel een van de meest belangrijkste zaken die je succes van je project bepalen.
Vraag: Wanneer is het project succesvol afgerond voor u?
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Persoonlijk zou ik zeggen, de eindgebruiker die moet tevreden zijn. Als die niet tevreden is dan is het gewoon
het project niet succesvol.
Vraag: Op basis van enquête lijkt erop dat de factor “Organizational culture” niet belangrijk wordt ervaren (4
stemmen) terwijl de literatuur het in de top 3 plaatst. Wat vindt u hiervan? Is er hiervoor een verklaring?
Het is wel inderdaad een factor die invloed heeft op het succes van het project, maar gezien de zachte
factoren uit de enquête zie ik genoeg punten die volgens mij veel belangrijker zijn. Ik ben van mening dat de
punten die ik belangrijker vind, dat deze er kunnen bijdragen om organisatiecultuur te verbeteren.
Vraag: In de enquête heeft u drie factoren geselecteerd, waarom vindt u deze belangrijk?
1.

2.

3.

Project team commitment: Als je een team hebt die echt de drive heeft om doelen te behalen, maar
je werkt tegen een organisatiecultuur die niet helemaal meewerkt. Dan heb je misschien wel de drive
om er meer energie in te steken en dan toch het succes eruit te halen.
Team’s expertise: Naar mijn mening is “Team expertise” zo goed als rand voorwaardelijk om het
project te kunnen uitvoeren. Met de juiste mensen op de juiste taken met de juiste expertise gaat het
sneller en makkelijker.
User support: Zonder user support of slechte cutomer experience, kan naar mijn idee het project niet
succesvol genoemd worden.

Vraag: Zijn er zachte factoren die volgens u ontbreken in de enquête lijst?
Ik vond het lijst al uitgebreid genoeg dus ik heb geen factoren die ik extra zou willen aandragen.
Vraag: Kun u zich vinden in de top 3 van enquête?
Niet helemaal eens met de enquête. Ik ben het in ieder geval eens dat de teams expertise hoog staat. Met de
positie van het management support, daar ben ik niet helemaal mee eens. Ik vind het persoonlijk dat
Cunstomer experience hoger had moet staan dan top level management support. Dan had ik me net wat meer
in kunnen vinden. Mijn nummer 1 staat er niet tussen.
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12.

Bijlage – Codering respondent 1

Page
2

Line
21

Text
dezelfde visie te delen en ook om te kunnen gaan
met die veranderlijkheid van dat proces

Codes

Sub Thema
Redenering

Thema
Customer
experience

1
1
1
1

45
46
47
47

Ja

Antwoord
Redenering
Redenering
Redenering

Enquête
Enquête
Enquête
Enquête

2

13

Ik kan me goed vinden in dit top 3
vaardigheden binnen het team primair moeten zijn
hetzelfde visie en filosofie
management dat ook nog ondersteund en
ambieert
Vind ik wat minder belangrijk.

Minder
Belangrijk

Mening

cultuur
vorming door
andere
factoren
cultuur
vorming door
andere
factoren
niet leidend

Redenering

2

2

2

10

12

13

2

36

2
2

29
29

2

31

1

52

2

3

2

4

1

6

1

27

1

12

1

9

1

12

Ik vind namelijk het feit dat top level management
support aangeeft dat dat 1 van de basis- principes
zijn die de cultuur vormt
De expertise van de medewerkers en het
samenwerken op een of andere manier met de
klant, dat vormt voor mij de cultuur.
De cultuur is niet leidend op het feit van hoe een
managementteam of development team acteert.
Ik denk wel dat die cultuur belangrijker is aan de
kant van de klant dan aan de kant van de degene
die implementatie uitvoert.
Ja, dat zou ik het op nummer 1 zetten
Het vermogen van inleven door de klant
Het kunnen omgaan met de onzekerheid. De
onzekerheid, als onzekerheid te laten.
Wat je nu voornamelijk ziet is dat de klant wil
weten, voor deze zak met geld krijg ik deze
applicatie en met deze randvoorwaarden. Dit blijft
nog steeds een waterfalmehtode benadering.
De zachte factoren
Als de klant tevreden is met wat de klant
gekregen heeft voor datgene waarvoor de klant
betaald heeft.
trots gevoel heb over het eindresultaat en dat er
een prettig samenwerking was met de klant.
Wij, als organisatie, werken vanuit een soort van
zelfsturing perspectief
bij een aantal nieuwe projecten al van af het begin
aantal key users zijn vastgelegd
Ik denk dat juist het kunnen omgaan met die
onzekerheid is 1 van de belangrijkste factoren van
het slagen van een agile project
De factor “Team expertise”, wat ik daar vooral het
belangrijk vindt is dat kunnen omgaan met
onzekerheid
Ik denk dat juist het kunnen omgaan met die
onzekerheid is 1 van de belangrijkste factoren van
het slagen van een agile project

Organizational
culture
Organizational
culture
Redenering
Organizational
culture
Redenering
Organizational
culture

Keuze Nieuwe
Factor
Nieuwe Factoren
Redenatie
Nieuwe Factor
Redenatie
Nieuwe Factor

Overige

Zachte
factoren
Klant tevreden

Beoordeling

Project
Succes
Project
Succes

Trots gevoel,
Prettig
samenwerking

Succesvol

Project
Succes

Sturing door
management
Sturing door team

Sturing

Mening

Team
Expertise

Redenering

Team
Expertise

Redenering

Team
Expertise

Vastleggen
key users
Ja

omgaan met
onzekerheid

Succesvol

Overige
Overige
Overige

Sturing

66

1

17

1

37

De veranderingen die in elke project altijd wel
voorkomen daar zit voor mij eigenlijk voornaamste
onzekerheid. En als je die goed weet te managen.
Uiteindelijk denk ik gewoon dat gebruiker is de
succesfactor

managen

Redenering

Team
Expertise

Redenering

Customer
experience en
User
participation
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Bijlage – Codering respondent 2

Page
1
1

Line
6
7

1
1
1
1

9
9
10
17

1

22

1
1

28
30

1

32

1

44

als de zachte factoren niet geregeld zijn, ga
je de harde factoren nooit halen

1

53

2

4

De cultuur binnen de EsperantoXL is denk
ik goed voor de meeste projecten
Het scheelt heel erg per organisatie

2

9

2

11

precies weet hoe en wat er van hem wordt
verwacht en spreekt dezelfde taal als jij,
dan kun je daar ook sneller meters draaien.
kun je niets van de grond krijgen

2
2
2
2

14
17
20
26

loopt het net wat makkelijker
Ik kon niks vinden
Ja
kan hele project stil gezet worden

makkelijker

1

55

Organisatiecultuur is misschien wel de
allerbelangrijkste factor want als de
organisatie weerstand biedt zal het verloop
van het project bemoeilijken en vertragen.
Klant is geholpen en (zeer) tevreden met
het eindresultaat dat binnen een vooraf
gedefinieerd budget is opgeleverd.

Misschien
Belangrijkste

Mening

Klant tevreden

Succesvol

1

Tekst Fragmenten
in mijn top 3 staan
makkelijk omdat je met z'n allen dezelfde
taal spreekt
veel meters maken
ontzettend snel van start gaan
zien waar jouw risico’s liggen
persoonlijk vlak nog naar gekeken wordt of
je wel bij de klant past
bij het management aangegeven
boeken van de resultaten
duidelijk uitlegt wat je wel en niet aan het
doen bent
benoemen waar de verantwoordelijkheden
liggen

Codes
Ja
dezelfde taal
spreken
vooruitgang
snelheid
waarnemen
Matching
Management
betrekken
Resultaten

Verantwoordeli
jkheden
benoemen
Harde en
zachte
factoren
Cultuur al
goed
Verschil per
organisatie

Ja

Sub Thema
Mening
Redenering

Thema
Team Expertise
Team Expertise

Redenering
Redenering
Redenering
Sturing door
management
Sturing door team

Team Expertise
Team Expertise
Team Expertise
Sturing

Sturing door team
Sturing door team

Sturing
Sturing

Sturing door team

Sturing

Beoordeling

Project Succes

Redenering

Organizational
culture
Organizational
culture

Redenering

Sturing

Redenatie

Customer
experience

Redenatie

Top level
management
support
Team Expertise
Overige
Enquête
Top level
management
support
Organizational
culture

Redenering
Nieuwe Factoren
Antwoord
Redenatie

Project Succes
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1
1

Line
9
9

1

17

Tekst Fragmenten
nieuwe jonge mensen
brede diversiteit aan ervaring
hebben
vrij zelfsturende organisatie

1

18

faciliteert wel agile opleiding

Opleidingen

1

18

Afstemming met seniors

1

20

1

24

1
1

38
42

1
1

43
47

1

53

2

2

2

12

2

19

2

24

Ze faciliteert wel de opleidingen,
maar andere kant het zou iets
steviger mogen gedaan worden
Manager Operations met een senior
bespreekt welke specialiteit nodig is
voor een bepaald project
omdat ik merkte dat ik daar wat
expertise te kort kwam
Op basis van de zachte factoren
klant tevreden is en de rekening
betaalt
klant verder is geholpen
klant dan naar volle tevredenheid
reageert
De cultuur die we hier hebben is wel
eentje die ervoor zorgt dat wij
zelfsturend zijn dus dat de kracht
heel erg op de vloer ligt.
Dus ik denk dat de cultuur, binnen
de context van deze organisatie, wel
goed zit
De cultuur binnen de organisaties is
absoluut heel belangrijk
bepaald het verloop op van het agile
project
teams nodig die zelfs sufficiënt

2

28

2

31

2

35

2

38

Als je binnen de team juiste
capaciteit hebt kun je makkelijker
doorstromen
klant dan naar volle tevredenheid
reageert
kan ik niet bedenken wat je daar in
gemist zou hebben
Ja, dat is absoluut de top 3

Code
nieuwe mensen
diversiteit aan ervaring

Sub Thema
Redenering
Redenering

Thema
Team Expertise
Team Expertise

Sturing door
management
Sturing door
management
Sturing door
management

Sturing

Specialiteit,
Persoonlijkheid

Sturing door
management

Sturing

Opleidingen

Sturing door
team
Beoordeling
Succesvol

Sturing

Klant geholpen

Succesvol
Succesvol

Project Succes
Project Succes

Zelfsturend

Redenering

Organizational
culture

Cultuur al goed

Redenering

Organizational
culture

Belangrijk

Mening

Verloop van project

Redenering

Organizational
culture
Organizational
culture
Project team’s
composition
Project team’s
composition

Zachte factoren
Klant tevreden

Redenering
Redenering

Redenatie

Ja
Geen

Nieuwe
Factoren
Antwoord
Mening

Sturing
Sturing

Project Succes
Project Succes

Customer
experience
Overige
Enquête
Team Expertise
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Page
1
1
1

Line
6
7
13

1

16

1

23

1

25

1

32

1

45

1

50

1
1
2

50
54
6

2

12

2

17

2

17

2

18

2

22

2
2

25
7

2

6

1
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Bijlage – Codering respondent 4
Text
zo goed als rand voorwaardelijk
dat je de skills bezit
wie binnen ons team een goed match
daarvoor kan zijn
Volgens de geïnterviewde stelt het sales
team een controlevraag of er een draagvlak
is van uit het management
ruimte is, om iets te doen

Codes
Ja
skills
Specialiteit,
Persoonlijkheid
Draagvlak bij
klant

Sub Thema
Mening
Redenering
Sturing door
management
Sturing door
management

Thema
Team Expertise
Team Expertise
Sturing

Opleidingen

Sturing

taak wordt toegekend aan iemand die
hiermee meer ervaring mee heeft
consultants daar scherp erop letten

Taakverdeling
op ervaring

Sturing door
team
Sturing door
team
Sturing door
team
Redenering

eindgebruiker is tevreden met jouw
resultaten
zowel de zachte factoren als harde factoren
beleving van de eindgebruiker
eindgebruiker die moet tevreden zijn
genoeg punten die volgens mij veel
belangrijker zijn
Als je een team hebt die echt de drive heeft
om doelen te behalen
Met de juiste mensen op de juiste taken met
de juiste expertise gaat het sneller en
makkelijker
Met de juiste mensen op de juiste taken met
de juiste expertise gaat het sneller en
makkelijker
Zonder user support of slechte cutomer
experience, kan naar mijn idee het project
niet succesvol genoemd worden.
geen factoren die ik extra zou willen
aandrCagen
Niet helemaal eens met de enquête
Ik ben van mening dat de punten die ik
belangrijker vind, dat deze er kunnen
bijdragen om organisatiecultuur te
verbeteren.
genoeg punten die volgens mij veel
belangrijker zijn
Ze zijn beetje gerelateerd aan elkaar

Harde en zachte
factoren
Beleving
Klant tevreden
Andere
belangrijker

Beoordeling
Redenering
Succesvol
Redenering

Sturing

Sturing
Sturing
Customer
Experience
Project Succes

snelheid

Redenering

Project Succes
Project Succes
Organizational
culture
Project team
commitment
Team Expertise

makkelijker

Redenering

Team Expertise

Redenering

User support

Nieuwe
Factoren
Antwoord
Redenering

Overige

Redenering

Niet helemaal
cultuur vorming
door andere
factoren
Andere
belangrijker

Mening
Redenering

Enquête
Organizational
culture

Organizational
culture
Customer
experience en
User
participation
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