
IV Interactie

Werken met het SAFe

11 oktober 2018



Producten en diensten

Particulieren- , Ondernemers- en Douane portaal, Internet Belastingdienst.nl

Formulieren en generieke authenticatie & autorisatie voorzieningen.



Aanleiding

Door te werken volgens Agile principes:

Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen

Waardevolle en bruikbare producten boven allesomvattende documentatie

Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen

Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

We willen:

• Verhogen kwaliteit ‘in één keer goed’

• Verkorten ‘time-to-market’

• Verhogen efficiency

• Vergroten flexibiliteit

• Elimineren ‘waste’ in administratie en governance

• Plezier in het werk

Om Agile te worden en te blijven gebruiken we 
SCRUM op team niveau en SAFe op domein niveau.  



Waarom juist SAFe?

Noodzaak om meerdere teams (12) te synchroniseren (scalen)!

Maar ook:

• Zeer goed en toegankelijk gedocumenteerd (good practise)

• Opleidingen en hands-on materiaal beschikbaar

• Aanvullend aan SCRUM

• Hele (relevante) organisatie wordt actief betrokken

• Goede balans tussen flexibiliteit en stabiliteit

• Door LEAN invloeden veel aandacht voor verbeteren

Gestart begin 2016, ondertussen 10 program increments verder!
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Transitie proces

Insteek: Duurzaam veranderen

• Transitieteam op managementniveau in de keten, hulp van een ervaren 
coach.

• Werkwijze: Scrum (backlog, prioriteren, etc)

• Investeren in opleiding en kennisdeling voor iedereen in de keten. Key-
players 2 daagse SAFe, iedereen 1 dag SAFe en SCRUM essentials.

• Doorpakken en elkaar ‘vasthouden’ (Valkuil: terugvallen in oud gedrag)

• Invoeren volgens het boekje, afwijken waar strikt noodzakelijk.



De uitdagingen van de Agile manager

‘Dienend’ leiderschap
• Betrokken maar toch loslaten
• Maximaal faciliteren, coachen, stimuleren
• Durven los te laten, vertrouwen geven
• Veilige omgeving creëren 

Uitdaging  Binnen een traditionele, hiërarchische en formele 
organisatie! 

Maar ook 
• Zorg voor interfacing met rest van organisatie, werkwijze, 

processen, rapportage, portfolio, budgetten, etc.
• Verantwoordelijk blijven in de lijn voor continuïteit (B&O)
• Verantwoordelijk blijven voor HR

Sinds begin 2017 combineren we onze managementrol met die 
van Productmanager respectievelijk RTE.



Performance 2016  nu

• Risico’s snel zichtbaar

• Escalaties gereduceerd tot bijna 0

• Meer controle, want continue betrokken bij dagelijkse gang 
van zaken

• Teams zelf verantwoordelijk voor kwaliteit en hoe ze hun werk 
doen

• Grotere business betrokkenheid

• Meer focus en kortere lijnen, daardoor effectiever

• Minder ‘papierwerk’ en formaliteiten

• Sterke ketenintegratie: business – applicatie ontwikkeling -
datacenter

• Medewerkerstevredenheid van 7,5 (2016) – 8 (begin 2017)



Performance % overhead

Overhead = indirect, ondersteuning en 

iedereen met ‘manager’ in de 

functienaam.



Performance Kwaliteit/snelheid

Van 4 naar 12 releases per jaar!



Performance Kwaliteit



Performance Productiviteit

IV Interactie (Java)



Performance Voorspelbaarheid 



Voorspelbaarheid kritische noot

51%



Performance Self assessment

(Schaal 1-3)

PI 1 PI 2 PI 3 PI 4 PI 5 PI 17-3 PI 17-4 PI 18-1 PI 18-2

Planning Readiness 2,4 1,5 2,4 1,3 1,8 2,2 2,6 2,2 2,4

PI Planning Event 2,5 2,4 2,5 2,2 2,2 2,6 2,6 2,4 2,7

PI Execution 2,2 1,8 2,7 2,2 1,9 2,2 2,7 2,4 2,4

PI Results 2,1 2,0 2,9 2,0 2,1 2,1 2,6 2,7 2,6

Inspect & Adapt 1,7 1,6 1,9 1,8 1,5 1,8 2,4 2,4 2,4

Stake/share-holder 

Engagement
1,5 1,6 1,5 1,9 1,3 2,0 1,9 1,8 1,7

Total Portfolio 

Alignment
1,8 1,4 2,0 1,5 1,4 1,9 2,0 1,8 1,8

Continuous delivery 2,1 2,1 1,9 1,9

Verbeterpotentieel



Externe bezoekers



Maar ook last van…….

• Behoefte aan ‘control’ vanuit hoger management. 
- Productiviteit versus klantwaarde. 
- Harde toezeggingen versus WSJF.

• Grote delen van de organisatie werken niet Agile laat staan SAFe. 
- Portfoliomanagement proces. 
- Administratie per opdracht versus werken vanuit vaste 
teams/capaciteit.

• Lastig om ‘echte’ business aangehaakt te krijgen. Wie is er van?



Voorbeeld

Sterk wisselende bezetting als gevolg van grillig budgetteringsproces 

Alle teams 

opnieuw 

ingedeeld Tegenvallers 

grote migratie 

trajecten



Conclusie & Advies

• SAFe werkt motiverend en geeft veel meer inzicht in waar we 
werkelijk staan. Transparantie helpt.

• Combineren van (lijn)management rol en SAFe rol werkt goed. 
Grotere betrokkenheid.

• Besluit om SAFe in te zetten op voldoende hoog management 
niveau nemen en zichtbaar ondersteunen (meedoen en 
promoten).

• Blijf zo dicht mogelijk bij SAFe; volgens het boekje tenzij….

• Laat je helpen (opleiding en coaching).

• Durf, doe en laat je verrassen! Lef hebben!

• Geef de teams het vertrouwen en de ruimte om hun werk te 
doen.

• Denken vanuit ‘producten’ leidt tot meer aandacht voor 
continuïteit en life cycle management dan denken vanuit 
‘projecten’!



Mark Braam

mw.braam@belastingdienst.nl


