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"Hidden feature toggles en uw mimimum viable bureaucracy" 

 

Deze column van Menno van Doorn van VINT Sogeti was onderdeel van de DYA-

Dag 2016 met verwijzingen naar de overige presentaties van Waternet, ING en 

Boon Edam.  

Dames en heren. Tal van banen in de IT staan op de tocht. De functioneel 

beheerders, de architecten, de veiligheidsspecialisten en de projectleiders: 

allemaal worden ze gevraagd om hun werk neer te leggen en te solliciteren naar 

een nieuwe functie. Kies uw eigen Tribe wordt daarbij gezegd, want de moderne 

IT-afdeling ziet er tegenwoordig uit  als een Indianenstam. Het kwart je is gevallen, 

het moet dramatisch anders. Het oude model haalde immers het slechtste in de 

mens naar boven. De een zet de ander een hak, de ander zaagt een poot onder 

een stoel vandaan. Alles om het eigen gewin of die van een afdeling. Nu is dat 

allemaal verleden t ijd. Na jarenlange industrialisat ie en dehumanisering vallen de 

collega's elkaar in de armen als waren het bloedbroeders. Er zijn geen afdelingen 

meer, de strijdbijl is begraven. 

 

En als u dan solliciteert  naar die nieuwe Indianen-baan en u wordt aangenomen is 

dat natuurlijk goed nieuws. U hoort  nu OFFICIEEL bij de organisat ie van de 

toekomst, ondanks dat u de 50 al bent gepasseerd. Met een pennenstreek komen 

bedrijven zo van hun organisat ielegacy af. Het enige dat ze moeten doen is dat 

ze zich overgeven aan de DevOps gekte die door IT-land waart.  

 

Met het goede nieuws op zak koopt u een mooie fles wijn om het thuis te gaan 

vieren. Uw vrouw vraagt wat dat allemaal inhoudt en hoe uw nieuwe functie heet. 

"Ik ben een squad leader schatje" hoort  u zichzelf  net iets te stoer zeggen. Uw 

vrouw denkt nog even dat het een baan is voor iemand op een sportschool, maar 

houdt wijselijk haar mond. Ze verbetert  zichzelf. Ik weet dat je een leider bent! 

roept ze uit . Nu voelt  u de behoefte om haar meteen even te introduceren in de 

nieuwe cultuur die op de werkvloer zal gaan heersen. U bent wel een leider, maar 

het is een zelfsturend team. U zoekt naar woorden om deze paradox aan uw 
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vrouw uit  te leggen. "Ik ga leiding geven maar ik ben niet de baas" antwoord u nu. 

De teleurstelling is op het gezicht van uw vrouw af te lezen.  

 

Ik leg het even uit ., Er zijn t ribes en binnen de tribes zijn er squads. Mult idisciplinaire 

teams die verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk. En de specialisten zitten in 

een chapter. Dus een squad kan een of meerdere leden  van een gilde in zijn 

groep hebben, die ook weer onderling overleggen en een verantwoordelijkheid 

hebben. Maar het allerbelangrijkste is dat iedereen zo snel mogelijk fouten gaat 

maken. Want hoe sneller we fouten maken, hoe sneller we leren. Waternet is wat 

dat betreft  al lekker op weg. Die zetten stap voor stap heel Nederland onder 

water. Nu begin ik hun enthousiasme over 'the Bridge'  ook beter te begrijpen. In 

de oude wall of fame is de bijl gezet. Nu is er een wall of shame. De bedoeling is 

dat iedereen daar mamandagochtendandagochtend schaamteloos zijn fouten 

met de rest  gaat deelt . Dat is goed voor de 'bonding'. Er mag gehuild worden, 

laat die emoties maar stromen. 

 

Dit  is waarschijnlijk moment dat uw vrouw daadwerkelijk de fles wijn openmaakt 

en haar glas tot de rand toe volgiet. Er wordt voorzicht ig getoast. Maar als dit  zo 

gaat als net beschreven hoe gaan dan al die mensen met elkaar samenwerken?  

 

Dankzij de release-trains! Natuurlijk, godzijdank zijn er release trains. Het werk wordt 

op de trein gezet. En als de trein op het stat ion van de Squad arriveert  dan wordt 

het werk ingeladen. Of het nou af is of niet. Jawel. Ook het niet-affe werk gaat op 

de trein. Sommige delen van het werk staan dan in de slaapstand, die doen dus 

eigenlijk helemaal niets. Ze hadden ook niet in kunnen stappen, niemand die het 

merkt zou je zeggen, maar het geniale is dat ze wel instappen en vervolgens niets 

hoeven te doen. Het zijn stukjes functionaliteit  die niet functioneel hoeven te zijn!En 

daar hebben ze een naam voor bedacht. 

 

Verborgen feature toggels! Wat? Ja u hoort  het goed, een toggel. En er zijn dus 

ook verborgen toggels. Na sjoemelsoftware eindelijk weer eens iets posit iefs en let 

op mijn woorden: de toggel daar gaat u meer van horen komend jaar. 
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Op dit  moment dwalen mijn gedachten even af naar de zesde klas lagere school. 

Voor het eerst  van huis, twee dagen op de Veluwe met mijn klas in een 

jeugdherberg. Het is een druk programma, veel activiteiten, en overdag spelen 

we levend stratego en hollen de jongens achter de meisjes aan. Die avond stond 

er  nog wat gebeuren: een nachtelijke wandeling door het bos. Het hele idee 

stond me  eerlijk gezegd niet zo aan. 

 

De spreekwoordelijke release-trein - de leraren en leerlingen in de hal van de 

jeugdherberg - stond op punt van vertrekken. En mijn vriendje en ik besluiten niet 

in te stappen. De groep gaat op pad en verdwijnt  in het donkere bos en wij 

verschuilen ons achter een paal. Zij gaan weg en wij pakken het schaakbord en 

een glas koude melk.  

 

Het begint te regenen en o wat klinkt dat getik gezellig. Na ongeveer een klein uur 

had de groep ontdekt dat wij er niet bij waren. Hadden we een zijpad genomen? 

Waren we verdwaald? Of iets ergers wellicht? Onder leiding van de leraren begon 

men systematisch aan uit  uitkammen van het bos. Oostwaarts en westwaarts, 

urenlang schreeuwden ze onze namen. Rond middernacht meldde de kletsnatte 

klas zich onder aanvoering van juffrouw Haaitsma weer terug op het honk. Haar 

mascara had diepe sporen achter gelaten op haar overvloedige make-up. Ze 

had gehuild. Ik zie haar hysterische blik nog zo voor me.  

 

Natuurlijk was er ook blijdschap, natuurlijk verdienden wij straf. Na een 

lerarenberaad werd er besloten dat wij niet naar bed mochten. We moesten 

opblijven en aan uithoek van de tafel zitten waar ook de leraren zaten. Niets 

doen, niets zeggen. Het voelde zoals een hidden feature toggle zich moet voelen: 

machteloos en zinloos. Urenlang zaten we daar in st ilte voor ons uit  te staren.  

 

Nooit  geweten overigens dat grote mensen zoveel alcohol konden verorberen. En 

ook die combinaties van alcoholische versnaperingen waren me helemaal nieuw. 

Ik heb nog een vage herinnering dat juffrouw Haaitsma om vier uur 's ' nachts haar 

handen door mijn haren streek en mijn nek zachtjes  begon te masseren. 
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Wat kunnen we hiervan leren? Als de trein vertrekt kun je maar beter opstappen. 

Samen uit  samen thuis. Zo werkt dat. Het hele idee dat er een paar achterblijvers 

zijn die zich mogen afzonderen van de groep slaat natuurlijk helemaal nergens op. 

Gartner noemt dat bi-modale IT. Een IT voor de snelle jongens en een IT voor de 

slapjanussen. En hoe hadden de heren zich dit  dan voorgesteld? Two-speed IT. Bij 

het koffieapparaat  kom je een collega tegen en die zegt "Ik werk voor de 

langzame tak, waarvoor werk jij?".  

 

Het is een levensgevaarlijke gedachte dat dit  überhaupt mogelijk zou zijn. Daar 

buiten eten de startups het beleg van je boterham, hier binnen zit  de slow-part  

van de organisat ie een beetje de t ijd weg te gapen. Wie zich ook maar een klein 

beetje heeft  verdiept in DevOps, weet dat het juist  hier om draait : iedereen doet 

mee. Het is all-inclusive zo gezegd. Een voor allen, allen voor een. En wie zich ook 

maar een beetje heeft  verdiept in disruptieve innovatie weet dat we nog maar 

net uit  de startblokken zijn gekomen met die innovatieversnelling. Ergo: laat u niet 

van de wijs brengen dat er ergens nog een luilekkerland over blijft  waar u noest 

aan uw architectuurplaten kunt blijven puzzelen, terwijl de rest  van de organisat ie 

zich het schompes loopt te werken. 

 

Wat staat u dan wel te doen. Ik heb maar eens een puntig actielijst je gemaakt 

voor iedereen hier in de zaal. U hoeft  er niet meer over na te denken, dat heb ik al 

voor u gedaan. 

 

1 Laten we eens beginnen met wat leesvoer. Pak die oude Gary Hamel er nog 

eens bij. U kent zijn stelling vast  nog wel. Na tal van innovatie-smaken, 

productinnovatie, diensteninnovatie, marketing en salesinnovatie, en ga zo maar 

door, is managementinnovatie aan de beurt. Management is immers ook niet 

meer een uitvinding, een technologie. Tradit ionele organisat ies kampen met drie 

structurele problemen zegt Hamel.  

 

Ze zijn inert,  

incrementeel en  

emotioneel steriel.  
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Een luchtig begin in zijn oeuvre is bijvoorbeeld zijn art ikel op Harvard Business 

Review "Let 's fire all the managers". Laten we dat gewoon eens gaan doen. Het is 

mijn diepe overtuiging dat Hendrik Havik, CFO van Boon Edam,  de eerste zal zijn 

die dit  ter harte neemt. Jammer voor Hans overigens. Sympathieke vent.  

 

Punt 2: Lees Nassim Taleb, wie kent hem niet van zijn zwarte Zwanen. Maar lees 

dan zijn boek over ant ifragiliteit . U hoort  het goed. Antifragiel. dat is de 

organisat ievorm die u zou moeten nastreven. En terwijl u dat leest, laat dan nog 

eens dat maffe idee van een bimodale IT door uw pet zakken. 

 

Twee videootjes kunnen daar ook nog bij. Ik doel op die van Hendrik Kniberg die 

de engineering Cultuur van Spotify uit legt. U zult  daarin stuiten op een 

architectuurprincipe dat bovenaan ieders lijst je zou moeten staan. En met een 

bespiegeling daarop wil ik deze column besluiten. 

 

"Menno" zei een man die zo'n beetje alle ondernemingsraden van Nederland 

adviseert  mij vorige week in een uitermate boeiend gesprek. "laat ik je dit  

vertellen" zei hij. Human Resource Management, dat is zwaar chemisch afval. Ik 

denk die man kan het weten, hij komt ze overal tegen. En sinds ik die uitspraak heb 

gehoord pas ik m zelf ook overal toe. Projectmanagers, das zwaar chemisch afval. 

Bankiers, zwaar chemisch afval. Probeert  u het zelf eens het gaat alt ijd op. De 

Russische at let iek federatie, zwaar chemisch afval. Internationale vrouwendag? 

De deal met de Turken, Het Eurovisie Songfest ival, uw schoonmoeder. Allemaal 

zwaar chemisch afval. We hebben hier een universele waarheid te pakken. Het 

kwaad schuilt  alt ijd in de ander. 

 

Hoe dan ook. Het moet bestreden worden. En dan kom ik toch weer even terug 

op dat woord, de feature toggel. Ik heb het net vast  niet goed genoeg uitgelegd, 

maar zo'n toggel is een schuifje dat je aan en uit  kunt zetten, zie het een beetje 

voor je als die schuifje op een mengpaneel. In wezen zou je met je volle hand in 

een rats een hele berg van die schuifjes in de organisat ie willen uitzetten. Een 

complete anti-bureacratiseringsoperatie met de beweging van een hand. 
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Gewoon functies st il leggen Of maak er van mijn part  hidden toggels van en zeg 

dat we ze t ijdelijk even op pauze hebben gezet. Bij wijze van straf zetten we ze 

aan het uiteinde van de tafel en mogen ze niets doen of zeggen. 

 

En waar dan de gaten vallen laten we het de mensen op de werkvloer lekker zelf 

uitvogelen. Zelf sturende teams heet dat. En noem die teams eens een Squad. Dat 

bekt lekker. En stop een paar van die squads gewoon eens in een Tribe. Gewoon 

die Indianenstammencultuur  invoeren, wat kunt u het schelen. Ontsla alle 

managers en laat ze solliciteren op een nieuwe baan. Begraaf de strijdbijl tussen 

operatie en ontwikkeling, business en de jongens van het ijzer, en dat bedoel ik 

niet negatief,, afdeling A en afdeling B. U besluit  om bloedbroeders te worden. 

Een voor allen, allen voor een.  

 

Het hele bestaansrecht  van een organisat ie hangt namelijk om de balans tussen 

chaos en bureaucratie. Chaos moet uw streven zijn. Zo weinig mogelijk 

bureaucratie toelaten als st rikt  noodzakelijk. Als u patronen in  de chaos er onder 

of erboven ziet moet u daar vooral niets mee doen. De moderne architect is de 

beschermheer of vrouw van de chaos. Er is nog slechts een architectuurprincipe 

heilig: de minimum viable bureaucratie. Van de week nog zei een versie CIO - hij 

zat nog maar 2 maanden in functie - dat het maximale rendement van een CIO 

4% is. Je denkt dat als je in nieuwe functie bent dat je de wereld aankan, maar 

uiteindelijk is er maar 4% die je kunt veranderen. Hij kon het bewijzen zei hij, hij 

heeft  er onderzoek naar gedaan, zijn MBA zelfs mee gehaald. Tegenover die 4% 

staat 96% bureaucratie. Als u u de effectiviteit  van de CIO opschroeven. Help hem 

dan die 96% te bestrijden door invoering van dat principe. Minimale noodzakelijk 

bureaucratie. Chaos als opzettelijke overlevingsstrategie. Zet die overbodige 

organisat ietoggels in de slaapmodus. En ga als de wiedeweerga met DeVops aan 

de slag. Voor de architect is het verrassend eenvoudig wat hem te doen staat. 

Fluister het door. 

 

Menno van Doorn, Directeur VINT, menno.van.doorn@sogeti.com  
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