Agile en de Overheid MeetUp
De Agile werkwijze en de overheid, hoe gaat dat samen? Dat is een vraagstuk waar
meningen over verschillen. Van ‘Ja, natuurlijk!’ tot ‘Pertinent onmogelijk’, en dan rollen alle
clichés over de vloer. Daarom hebben wij in 2018 een nieuwe MeetUp opgericht, getiteld
‘Agile en de Overheid’. Inmiddels hebben we meerdere bijeenkomsten gehad en praten we
jullie graag bij.

Allereerst: waarom Agile En De Overheid?
Omdat dit voor veel professionals een dilemma is. Het grote overheidsapparaat met al haar
belangen: is daar wel ruimte voor Agile werken? Kun je als overheid wel transparant zijn, en
wat gebeurt er als je burgers centraal zet? Staat dat niet haaks op doelmatigheid en het
vervullen van je wettelijke opdracht? Mijn persoonlijke ervaring in de publieke sector is
gelukkig anders: er is regelmatig ruimte voor nieuwe initiatieven of een experiment (al
noemen we dat dan liever een proeftuin!). Veel teams worstelen met het invullen van hun
taak en ik merk dat Agile werken in het algemeen en methoden als Scrum, Kanban, Design
Thinking en Deep Democracy concrete handvatten bieden om juist deze teams te helpen.
Daarbij vind ik dat de Agile werkwijze ook waarde heeft voor de overheid: meer van buiten
naar binnen denken, dichter tegen doelgroepen aanzitten, complexe materie opknippen in
kleine, haalbare brokken, meer teamspirit om maar een paar dingen te noemen. Dus: hoe
gaan we als ‘agilisten’ succesvol toepassen binnen de overheid?

Waarom een meetup Agile en de Overheid?
Om mensen bij elkaar te brengen rondom een gedeelde interesse om met elkaar ervaringen
en visies uit te wisselen en daar met elkaar van te leren. Ambtenaren, professionals,
adviseurs, zzp’ers - iedereen is welkom. Ook qua domein oriënteren we ons breed en
beperken we ons zeker niet tot IT of informatiemanagement.

Hoe ging de eerste MeetUp?
Dinsdag 18 september 2018 was IVO-Rechtspraak (voorheen: Spir-IT) zo gastvrij om ons te
ontvangen in Utrecht. We waren met 14 deelnemers uit diverse achtergronden, van nieuw
en enthousiast tot ervaren Agile coaches. De ontvangst was met broodjes en drinken,
gesponsord door Scrum@School.
Na een korte, speelse voorstelronde begonnen we aan een Open Space: deelnemers
bepalen zelf het programma en iedereen bepaalt zelf welke onderdelen er interessant zijn.
De vraag vanuit IVO-Rechtspraak was om ook aandacht te besteden aan de duurzaamheid
van de Agile implementatie: hoe zorg je er nou voor dat de organisatie de Agile werkwijze
vasthoudt? In een tweetal timeslots van 25 minuten zijn we in resp. 3 en 2 groepen uiteen
gegaan. Onderwerpen die aan bod kwamen: Scrum vasthouden, PRINCE2 en Agile,
transformatie, en hoe te verankeren. Al snel gonsde de interactie door de ruimte :).

Tussendoor en een het eind werden de besproken zaken teruggekoppeld aan de andere
groepen, zodat je toch alle geleerde lessen mee kunt nemen. Of naderhand toch nog even
door kunt praten met iemand.

Wat zijn vervolgstappen?
We organiseren iedere 2 maanden een thema-avond, maandelijks afgewisseld met een
informele borrel-setting. Alle bijeenkomsten zijn gratis om deel te nemen en voor een hapje
en een drankje wordt gezorgd. Je kunt je hier aanmelden en de meetings bekijken:
https://www.meetup.com/meetup-group-IrOtAQGu/

