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Inleiding 
Agile project management staat flink in de schijnwerpers. Dit artikel richt zich op het gebruik van agile 
project management in complexe omgevingen, daar waar onzekerheid heerst. Agile project 
management is vanwege haar iteratieve karakter een goede methode om onzekerheid te benaderen, maar 
voegt ook (sociale) complexiteit toe in haar zoektocht naar zelforganisatie, welke zelforganisatie 
overigens weer bedreigd kan worden door het toenemende organiseren van agile projecten in matrix 
structuren of het (rigide) gebruik van frameworks.  De vraag is hoe deze, vooral sociale complexiteit, 
positief kan worden ingezet.  
 
Complex tegenover Gecompliceerd 
Het managen van onzekerheid tegenover het managen van risico’s 

Vaak wordt met complex  “gecompliceerd” 
(ingewikkeld, moeilijk) bedoeld. Het complexe 
kent echter een geheel eigen dimensie. Voor 
ingewikkelde kwesties (het project management 
van een Boeing 747 is ingewikkeld: experts 
bouwen en onderhouden het vliegtuig) kunnen we  
een aanvalsplan bedenken en we kunnen 
bovendien allerlei voorspellingen doen over de 
uitkomsten van onze ingrepen in  ingewikkelde 
situaties. Ingewikkeldheid is dan ook het domein 
van risk management. Risk management gaat over 
bekende-onbekenden; daarom kunnen we ook een 
risk log opstellen. In complexe situaties  kunnen 

we geen voorspellingen doen over ons ingrijpen, er zijn (vooraf) geen duidelijke oorzaak-en-gevolg 
relaties aanwijsbaar. Complex gedrag (denk aan het weer of een mierenhoop) toont zich vaak achteraf 
aan ons. Het complexe confronteert de mens en dus ook de project manager met onzekerheid 
gekenmerkt door onbekende onbekenden: hier is geen “logging” mogelijk. Project management in 
ingewikkelde omgevingen  kan door terug redeneren naar het nu; de startpositie op weg naar een product 
oplevering en vanuit een volledige  productbeschrijving (waterval methode). Project management in 
complexe omgevingen kan door mee- en vooruitkijken, iteratief, in kleine stappen. Dit betekent niet dat 
er geen stippen op de horizon moeten worden gezet. Het programma management van complexe 
projecten volgt de ontwikkelingen op lange termijn door middel van scenarioplanning. Het definiëren 
van complex als gecompliceerd (ingewikkeld) zal leiden tot loze beloften die niet waargemaakt zullen 
worden.  

Houd het simpel  
Vanuit een managerial perspectief heeft het de voorkeur een project in het ingewikkelde domein te 
houden, het terrein van de bekende onbekenden, van risico management. Het is daarom zaak het simpel 
te houden. Meada (2006) deed daartoe een aantal aanbevelingen zoals het enkel opleveren van hetgeen 
er werkelijk toe doet; in project management termen: voorkom scope creep door het doordacht  
terugbrengen van scope. Ook het grotere verband in de gaten blijven houden kan leiden tot 



versimpeling, dat betekent een zich bewust zijn  van  de context waarin een project wordt uitgevoerd, 
hetgeen een aanspraak doet op het inlevingsvermogen van de project manager. Kennis (management) 
draagt ook bij aan versimpeling.  

Agile projectmanagement en het managen van onzekerheid.   
Schlesinger, Kiefer en Brown (2012) ontwikkelden het “Act, Learn, Build” model om onzekerheid te 
managen. Act: in kleine stappen op weg naar het doel, Learn: evalueer telkens het geleerde, Build: 
indachtig stap 1 en 2 een volgende stap zetten. Men stelde ook een aantal randvoorwaarden: maak 
gebruik van de middelen die voorradig zijn, formuleer een investeringsgrens, kies voor een team 
mensen volledig overtuigd van het doel, manage verwachtingen, en let op het verband met de 
ondernemingsstrategie. Het iteratieve karakter van deze methode past natuurlijk bij vormen van agile 
project management en naar mijn mening verdient verwachtingsmanagement, het (kunnen) delen van 
onzekerheid met project eigenaren, meer aandacht. 

Agile zelforganisatie in complexe projecten  
Modellen, frameworks, zijn gebaseerd op efficiency en veronderstellen een lineaire wereld  waarin 
oorzaak en gevolg optimaal en rechtlijnig werkt. De landkaart is echter niet gelijk aan het gebied dat je 
gebruikmakend van die landkaart daadwerkelijk doorkruist,  waarschuwde Gregory Bateson (1979) al. 
Frameworks functioneren vooral in de geïdealiseerde, op risk management gebaseerde, wereld van 
managers (Letiche & Lissack, 2011). Naarmate agile project management zich meer organiseert in 
principes en organisatiestructuren zal ze minder geschikt zijn in complexe situaties waar onzekerheid 
heerst. Een project manager in complexe omgevingen zal naast iteratief plannen ook in staat moeten 
zijn om het gebruik van frameworks te relativeren teneinde  zelforganisatie te laten werken.  

Zelforganisatie kan ons, naar mijn overtuiging, helpen mee te bewegen met het complexe. Toch kent 
ook het reflecteren op zelforganisatie valkuilen, zo stelde een collega dat “zelforganisatie betekent dat 
wanneer een tuin niet gemanaged wordt het zal blijven groeien in andere richtingen  dan bedoeld. 
Project managers zijn hoveniers die teams in de gewenste richting laten groeien”. Een tuin is echter al 
door mensenhanden georganiseerd en ze wordt als zodanig onderhouden. Feitelijk is het juist de 
bedoeling een  tuin niet te laten groeien. Zelforganisatie werkt in diepere lagen, daar waar Bateson 
spreekt van het terrein en in die zin is de tuin daarvan de map (framework).  
Er is overigens niet veel consensus voor wat betreft de definitie van project complexiteit. Meestal wordt  
verwezen naar verwevenheid: meerdere, verweven, gevarieerde, en gerelateerde onderdelen 
veroorzaken complexiteit. Shenhar en Dvir (2007) combineren technologie, innovatie, mate van 
tijdsdruk en verwevenheid van systemen, terwijl  Remington en Pollack (2007) verwijzen naar sociale 
complexiteit refererend aan het gebrek aan overeenstemming in probleemstelling en steeds 
veranderende inzichten. 
 Anderen (Chronéer en Bergquist, 2012, Richardson, Tait, Roos, Lissack, 2005) verwijzen  naar 
gepercipieerde complexiteit; subjectieve complexiteit:  mensen beschouwen een probleem, als ze dat al 
zien, alsmede haar context verschillend, laat staan dat mensen het geheel kunnen overzien.  
Agile projectmanagement is vanwege haar iteratieve, kortere termijn focus en vanwege haar 
zelfsturende teams zeer geschikt voor het managen van complexe projecten, echter de gewenste 
zelforganisatie impliceert paradoxaal genoeg wederom sociale complexiteit.  
Wil zelforganisatie werken in de context van complexe omgevingen waarin onzekerheid, dan moet er 
sprake zijn van een wisdom of crowds zoals beschreven door Surowiecki (2004) waarbij een groep uit 
onafhankelijke denkers bestaat die elk over hun eigen  informatiebronnen beschikken, en welke 
informatie kan worden geaggregeerd. Verder moet de groep naar buiten gericht zijn.  Dit is de gewenste 
diversiteit bij het managen (want hier is bewust handelen mogelijk) van (sociale) complexiteit waarbij 
de project manager tools tot zijn beschikking heeft (bijvoorbeeld): 
 
 

 



§ Soft systems theorie: (Checkland, vanaf 1972) Verander strategie gebaseerd op het transparant 
maken van de “world views” van participanten rondom een probleemstelling. 

§ Lerende organisatie: (Senge, 1990) Team werkt aan (zelf) kennis, mentale modellen, 
gezamenlijke strategie. 

§ Sociale netwerk theorie: Hoe lopen informatiestromen door het team. Wie zijn de hubs in het 
team waar informatie zich verzamelt en zich weer verspreidt? 

§ Dialoog: Luisteren met aandacht voor de zogenaamde zwakke signalen, onverwachte 
aantrekkingskrachten op het project, en zingeving van het project voor het team en voor jou als 
project manager. 

§ World café: Van onder af, circulerend, in wisselende groepen rondom een probleemstelling de 
rode draad ontdekken. 

§ Appreciative inquiry: (Cooperrider, vanaf 1987) Dromend ontwerpen van je doel. 
§ Roadmaps (scenario planning): Steeds weer meerdere stippen op de horizon zetten. 

 
Veel van deze tools zijn terug te voeren op zogenaamde “whole systems” methoden (zie voor een 
overzicht Holman, Devane, Cady, 2007) waarbij groep wijsheid wordt ingezet. 
 
Leiderschap 
 
Agile leiderschap in de context van dit artikel vraagt om een kwetsbare, luisterende, participerende, 
delende, doch besluitvaardige, en interveniërende (team diversiteit is bewust maakbaar) leider, wat ik 
graag Benedictijns leiderschap noem, onder verwijzing naar de Regel van Benedictus (R2): “telkens als 
er iets belangrijks te doen is, roept de abt de hele gemeenschap bijeen en vertelt persoonlijk waarover 
het gaat. Dan luistert hij naar het advies van de broeders, denkt hierover na en doet wat hij het beste 
acht”, hiermede agile leiderschap in een lange traditie plaatsend. 
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