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Agile in de echte wereldSerie

Derk-Jan de Grood

De vijf karakteristieken 
van Agile
‘Agile in de echte wereld’ is een reeks artikelen waarin Derk-Jan de Grood de 
impact van Agile belicht aan de hand van verhalen uit de praktijk. In dit eerste 
deel legt hij, ter introductie, uit wat er typisch verandert als een organisatie 
overstapt van traditionele ontwikkeling naar Agile/Scrum.

S treven naar een hogere volwassenheid 
van de ontwikkelorganisatie is van alle 
tijden, maar het ideaalbeeld is de af-

gelopen jaren sterk veranderd. De doelstel-
lingen van business en it versmelten steeds 
meer en er is een groeiende behoefte aan 
wendbaarheid, flexibiliteit en innovatie-
kracht. Dit dwingt tot een verdere verbe-
tering van het ontwikkelproces. Agile blijkt 
hiervoor een goede katalysator omdat het 
organisatieonderdelen en vooral ook men-
sen in beweging brengt. Geen wonder dus 
dat steeds meer bedrijven ervoor kiezen 
deze aanpak te implementeren.

Ik kom echter ook bij veel organisaties 
die nog twijfelen. Ze zijn onzeker over wat 
Agile precies inhoudt en terughoudend om 
de verandering aan te gaan. Want, dat is 
wel duidelijk, een transitie van traditionele 
softwareontwikkeling naar Agile is een ver-
andering waarvan de impact verder reikt 
dan de ontwikkelafdeling.

Bij Agile gaat het erom om met een stabiel 
en zelfstandig team zo efficiënt mogelijk 
software te ontwikkelen die voorspelbare 
kwaliteit en waarde heeft voor de business. 
Dit uit zich in vijf karakteristieken. Deze 
komen tijdens mijn gesprekken met organi-
saties altijd naar voren, en vormen voor mij 
de essentie van Scrum.

1.  Dingen afmaken en  
business value creëren

Het oude cliché dat alles voor negentig 
procent af is maar niets het eigenlijk doet, 

is verleden tijd. Alle activiteiten binnen 
Scrum zijn erop gericht om werkende soft-
ware op te leveren die waarde heeft voor 
de business. In de praktijk zie ik geregeld 
dat teamleden elk aan hun eigen taak zit-

ten, maar zodra ze leren samen te werken, 
komen de items werkelijk af. Het team 
voltooit dan eerst het huidige werkitem 
en begint dan pas met het volgende. Zijn 
er tegenslagen of is de hoeveelheid werk 
onderschat, dan wordt er minder opgele-
verd. Maar wát wordt opgeleverd, is ge-
test, goedgekeurd door de business en dus 
klaar voor productie. Binnen Agile hebben 
we het dan over een done product dat po-
tentially shippable is en waarde heeft voor 
de business.

2. Kwaliteit is een vast gegeven
In traditionele projecten is het op te leve-
ren product gedefinieerd. Eenmaal in zwaar 
weer is er vaak extra tijd en geld nodig. De 
kwaliteit komt in het geding als er wordt 
overgewerkt en de testtijd wordt gehal-
veerd. Binnen Scrum draaien we de zaken 
om. Een vast team levert na een vastge-
steld aantal iteraties een potentially ship-
pable product op. De kosten en tijd liggen 
dus vast. Ook de kwaliteit van het opgele-
verde is een vast gegeven. In de Definition 
of Done (DOD) staat gedefinieerd wanneer 
een item done is. Voldoet een item hier niet 
aan, dan wordt het ook niet opgeleverd. Als 
dit voor de eerste keer gebeurt, is dit vaak 
een schok voor de business – het is toch 
bijna af, waarom niet naar productie? Dat 
doet pijn, maar uiteindelijk voorkomt het 
een heleboel ellende in productie en ver-
groot het het vertrouwen dat de organisatie 
heeft in het systeem.

Agile in de echte wereld
Kennis delen is successen creëren. Uw 
expertise en vragen helpen om een re-
levant beeld te schetsen van het Agile-
landschap in softwareontwikkeling. 
Samen met Agile- en testadviseur 
Derk-Jan de Grood wil Bits&Chips in 
2015 een e-boek publiceren. In ‘Agile 
in de echte wereld’ staat de praktijk 
centraal: tegen welke problemen lo-
pen organisaties aan als ze Agile toe-
passen, welke keuzes moeten ze ma-
ken bij de implementatie van Scrum?

Basis voor het e-boek vormt een se-
rie artikelen onder dezelfde noemer, 
die deze vraagstukken in kleine behap-
bare brokken uitserveert. Op de back-
log staan momenteel onderwerpen als 
‘Starten met Agile, waaraan moet ik 
voldoen?’, ‘Hoe creëer ik transparan-
tie?’, ‘Moet ik echt elke sprint verbe-
teren?’ en ‘Van wie is de DOD?’, maar 
zoals het bij Agile betaamt, kan de 
roadmap wijzigen naar aanleiding van 
uw reacties. Deze kunt u sturen naar 
derkjandegrood@valori.nl.
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3. Zelfstandige en zelfredzame teams
Veel organisaties streven traditioneel een 
uniforme werkwijze na. Zo niet bij Scrum. 
Daar zijn teams multidisciplinaire units die 
ieder hun eigen ontwerpen maken, oplos-
singen bedenken en testen. Alles is erop ge-
richt het team maximaal te laten presteren 
en dat wordt daarom gestimuleerd zichzelf 
blijvend te verbeteren. Zowel technisch als 
procesmatig kan het maatregelen toevoe-
gen of verwijderen. Een team kan bijvoor-
beeld besluiten specifieke codereviews of 
tests op te nemen in de DOD als dit ervoor 
zorgt dat de kwaliteit beter wordt. Omge-
keerd kan het er ook voor kiezen om een 
successenlijst, burndown chart of ander ar-
tefact te verwijderen als de toegevoegde 
waarde ontbreekt. Na verloop van tijd zul-
len verschillende teams onderling verschil-
lende werkwijzen ontwikkelen. De scrum-
master ziet erop toe dat de fundamenten 
van de aanpak overeind blijven, maar een 
team bepaalt zelfstandig wat het beste is 
voor zichzelf.

4. Scheiding van het wat en hoe
Deze zelfstandigheid komt ook tot uiting in 
de rol van de productowner. Het team kiest 
namelijk zelf, binnen de kaders van de re-
quirements, hoe het de oplossing realiseert 
en invult. De productowner bepaalt wát het 
team gaat bouwen, maar het team bepaalt 
de invulling en schat in hoeveel tijd dit gaat 
kosten. Op basis van deze inschatting be-
slist het hoeveel items het in de komende 
iteratie realiseert. Deze aanpak staat in 
schril contrast met het traditionele project-
management. Ik ontmoet veel projectmana-
gers die inhoudelijk de oplossing defini ëren, 
de planning bepalen en taken verdelen. 
Wanneer zij dan productowners worden, 
moeten ze er erg aan wennen dat het team 
zelfstandig bepaalt hoe het te werk gaat.

5. Het Agile-team als lean machine
Traditionele organisaties ontbinden teams 
na afloop van projecten en schuiven mede-
werkers heen en weer. Teamleden hebben 
echter tijd nodig om aan elkaar te wennen 
en hun proces te optimaliseren. Ruimte om 
te experimenteren en van elkaars fouten te 
leren. Dat heet ook wel failing forward: het 
mogen maken van fouten leidt tot de beste 
werkwijze en oplossingen. Dit kost echter 
tijd. Er is niks mis mee om werkitems op 
de backlog te zetten die bijdragen aan een 
ander project, maar het team dat ze oppakt, 
blijft bij voorkeur onveranderd. De teamle-
den raken dan als een lean machine op elkaar 
ingespeeld en leveren een maximale output. 

En om die output is het allemaal te doen: zo 
veel mogelijk kwaliteitssoftware met maxi-
male waarde voor de business.

Voor wie bekend is met Agile zullen deze ka-
rakteristieken niet nieuw zijn. De impact er-
van op de mensen in de organisatie is echter 
veel groter dan op het eerste gezicht lijkt. 
Agile wordt vaak onvoldoende gesnapt. Bij 
de klanten die de aanpak hebben geadop-
teerd, stuit ik op enthousiasme en tegelijk 
op onbegrip en verkeerde verwachtingen. Ik 
spreek zowel met ceo’s die blij toegeven dat 
ze voor het eerst geen hotfix nodig hebben, 
als met stakeholders die zich afvragen wan-
neer het experiment eindelijk voorbij is en 
ze weer ‘gewoon’ kunnen doen. Agile lijkt 
veel goeds te brengen maar ook veel onze-
kerheid onder medewerkers. De komende 
maanden zullen we de impact van de aan-
pak behandelen aan de hand van verhalen 
uit de echte wereld.

Derk-Jan de Grood (derkjandegrood@valori.
nl) is testexpert en Agile-coach bij Valori. 
Hij zet zich in om de toegevoegde waarde 
van testen te vergroten in zowel Agile- als 
traditionele context.

Redactie Nieke Roos

Call to action
•  Zijn er essentiële karakteristieken van 

Scrum die u mist in dit artikel?
•  Tegen welke problemen loopt u aan, 

welke keuzes moet uw organisatie ma-
ken bij de implementatie van Agile?

Laat het weten via 
derkjandegrood@valori.nl.


