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Agile in de echte wereldSerie

Derk-Jan de Grood

Het effectieve team
‘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 het vorige deel hebben we de rol van het managementteam 
besproken; deze keer kijken we naar wat het scrumteam effectief maakt.

B innen Scrum staat het team centraal. 
Een scrumteam bestaat uit ontwik-
kelaars, een productowner en een 

scrummaster. Zij zijn, ondersteund door 
het management, belangrijke ambassa-
deurs van de nieuwe aanpak. Zij moeten aan 
de stakeholders laten zien dat Scrum werkt. 
Als die vinden dat het op de traditionele 
manier beter gaat, dan zal de Scrum-imple-
mentatie mislukken. Het is dus belangrijk 
om je ambassadeurs goed te kiezen.

Voor een succesvolle Scrum-implemen-
tatie zal je een scrumteam moeten hebben 
dat een maximale flow van it-oplossingen 
kan genereren met een goede kwaliteit. Het 
team zal daarom moeten bestaan uit erva-
ren ontwikkelaars die enerzijds weten hoe 
ze moeten programmeren en anderzijds 
kennis hebben van de business; als je werkt 
bij een verzekeraar, helpt het als je verstand 
hebt van verzekeringen.

T- en π-shaped professionals
Om kwaliteitsoplossingen te kunnen leve-
ren, heb je meer nodig dan programmeurs. 
Zorg ervoor dat het team ook analyse- en 
testskills in huis heeft. Dit kun je realise-
ren door een extra businessanalist of tester 
toe te voegen, maar het meest effectief zijn 
teamleden die een brede basiskennis heb-
ben en liefst ook een of meer specialismen. 
We spreken in deze context vaak van T- of 
zelfs π-shaped professionals.

De rolverdeling binnen het team moet 
niet te strikt zijn. Stel je eens voor: de team-
leden staan bij het scrumbord voor hun 
daily stand-up meeting, te bespreken hoe ze 
het werk het beste kunnen oppakken. Ont-
wikkelaar Yasmin geeft aan eigenlijk al klaar 
te zijn met de meeste programmeertaken 

en stelt voor het volgende item op te pak-
ken. ‘Die taak kun je niet doen’, zegt team-
lid André, ‘want dat is een specificatietaak. 
Irene is de businessanalist; zij schrijft de 
userstory’s.’ ‘Kan ik dan item US039 oppak-
ken?’, vraagt Yasmin. ‘Nee, daar is al het co-
deerwerk al van gedaan’, antwoordt Simon 
de tester. ‘Ik pak de tests daarvan op zodra 
ik klaar ben met het testen van US024. Dat 
wordt denk ik overmorgen.’

Rigoureuze rolverdelingen gaan ten koste 
van de teamproductiviteit. Door de strikte 
scheiding ontstaan er afhankelijkheden en 
is het werk moeilijk te verdelen. Resultaat: 
Yasmin heeft niets te doen, terwijl Simon 
het druk heeft. In de echte wereld zijn er na-
tuurlijk teamleden met specialismen of dis-
ciplinevoorkeuren, maar niet voor niets is 
binnen de theorie iedereen in het team mul-
tidisciplinair en gelijk; dat bevordert de flow.

Veranderingsbereidheid
Het scrumteam kijkt continu naar hoe het 
zichzelf kan verbeteren. Dit stelt eisen aan 
de teamleden. We hadden eens een pro-

grammeur die zei: ‘Ik wil best verbeteren, 
maar nu vraag je echt te veel van me. Het 
gaat allemaal veel te snel. Vergeet niet, ik 
ben een programmeur.’ Niet iedereen staat 
open voor verandering. Dat is iemands goed 
recht, maar besef dat de snelheid van de im-
plementatie wordt bepaald door de veran-
deringsbereidheid binnen het team.

Samenwerking
Bij Scrum geldt een ander ideaal van pro-
ductie draaien. Er is veel samenwerking 
en overleg. Het is belangrijk dat het team 
de tijd neemt om ruggespraak te houden, 
en open communiceert. Als niemand durft 
uit te spreken wat hem stoort of welke ver-
beteringen hij ziet, zal het team niet veel 
leren. Voor veel programmeurs is dit wen-
nen, zeker voor degenen die het liefst ach-
ter hun beeldscherm zitten om ongestoord 
code te kloppen. In het begin is er daarom 
vaak onrust. ‘Kunnen we nu weer aan het 
werk?’, vragen ze na de daily stand-up of 
retrospective. Dit is je werk! Zoek dus team-
leden die dit willen.

Agile in de echte wereld
Kennis delen is successen creëren. Uw expertise en vragen helpen om een relevant beeld 
te schetsen van het Agile-landschap in softwareontwikkeling. Samen met Agile- en test-
adviseur 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 lopen organisaties aan 
als ze Agile toepassen, welke keuzes moeten ze maken bij de implementatie van Scrum?

Basis voor het e-boek vormt een serie artikelen onder dezelfde noemer, die deze 
vraagstukken in kleine behapbare brokken uitserveert. Op de backlog staan momen-
teel onderwerpen als ‘Waar let ik op bij het selecteren van een pilotproject?’, ‘Wat doe 
ik in sprint 0?’ en ‘Hoe creëer ik transparantie?’, 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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Call to action
•  Zijn er essentiële aspecten bij het 

samenstellen van het scrumteam 
die u mist in dit artikel?

•  Tegen welke problemen loopt u 
aan, welke keuzes moet uw organi-
satie maken bij de implementatie 
van Agile?

Laat het weten via 
derkjandegrood@valori.nl.

Belangrijke voorwaarde voor samenwer-
king is beschikbaarheid. Bij een van de im-
plementaties die we hebben gedaan, waren 
enkele teamleden belast met operationele 
taken en daardoor beperkt beschikbaar voor 
het project. Een ander lid werkte halve da-
gen vanwege zijn re-integratie en de scrum-
master was er nooit op maandag. Hierdoor 
was de team-tijd, de momenten waarop het 
hele team bij elkaar zat, beperkt; de effec-
tieve team-tijd, de tijd dat het team echt 
samen kon werken, was tweeënhalf uur per 
dag. En dat terwijl ons op papier een uitge-
breid team was beloofd. Door de beperkte 
tijd voor bijvoorbeeld pair programming, 
codereviews, gezamenlijk sparren over de 
beste oplossing en refinement kwam het 
samenwerken maar moeizaam op gang. Dit 
ondermijnde de effectiviteit en leidde ertoe 
dat ontwikkelaars relatief lang in hun silo 
bleven werken.

Heldere rollen
In de echte wereld rouleert de rol van 
scrummaster vaak onder de ontwikkelaars. 
Voordeel is dat hij zo midden in de actie 
zit en in detail meekrijgt wat er gebeurt. 
Iedereen heeft zijn speerpunten en door 
de rol na een aantal sprints door te geven, 
blijft iedereen scherp. Nadeel is dat ont-
wikkelaars vaak de neiging hebben om op 
te gaan in de inhoud. Dit maakt het moei-
lijk om het team te sturen op het proces. 
Hoe kun je objectief zijn als je er zelf on-
derdeel van bent? Hoe kun je het team bij-
sturen als je zelf opgaat in het teamproces? 
Belangrijke randvoorwaarde voor zo’n ge-
combineerde rol is dus dat het team wel in 
staat is tot zelfreflectie en prioriteit geeft 
aan het  ondersteunen van de product-

owner en de organisatie. Is het team on-
volwassen, overweeg dan een dedicated rol. 
Bij twijfel kan een externe coach hier het 
verschil maken.

De productowner dient alleen aan te ge-
ven wát de organisatie wil, niet hóé de op-
lossing tot stand komt. Wat doet hij als hij 
ook ontwikkelaar is? Precies, hij gaat de an-
dere ontwikkelaars vertellen wat ze moe-
ten doen. Het risico bestaat dat dit leidt tot 
een verkapte vorm van traditioneel pro-
jectmanagement. Het kan ook anders: we 
hebben een productowner gehad die zijn 
rol dedicated oppakte. Juist doordat hij 
zich niet bemoeide met de inhoud, had hij 
tijd om de wensen van de stakeholders te 
doorgronden en deze consistent te vertalen 
naar het team. Hij werd zo het filter tussen 
het team en de business. Dit zorgde voor 
veel rust en stabiliteit. Het team kon rus-
tig doorwerken en bij de business wisten ze 
waar ze aan toe waren. Daarnaast nam deze 
productowner de tijd om de lange termijn 
door te spreken. Deze featureplanning of 
roadmap bepaalde de stip op de horizon en 
compenseerde de heersende kortetermijn-
visie binnen de organisatie.

Heldere teamsamenstelling
Stel het scrumteam vast en communiceer 
dit. Dit blijkt in de praktijk minder van-
zelfsprekend dan het lijkt. Bij een van onze 
klanten bespraken we ooit het gedrag van 
een teamlid. ‘Zit Sophie nu in het team of 
niet?’, vroegen we de scrummaster tijdens 
een coachinggesprek. Hij antwoordde po-
sitief. ‘Dus ze is ook bij de daily stand-up?’ 
Dat bleek niet het geval, waarop we vroegen 
hoe ze de vraag zelf zou beantwoorden. De 
scrummaster glimlachte verlegen: ‘Eh, dat 
weet ik eigenlijk niet precies.’

Het team en de onderlinge samenwerking 
vormen belangrijke pijlers onder het succes 
van Scrum. Het moet echter wel helder zijn 
wie er in het team zitten. Is onduidelijk of 
iemand erbij hoort, dan wordt de samen-
werking moeilijker en is het bijvoorbeeld 
lastig om diegene aan te spreken op nale-
ving van teamafspraken.

 
Deze ervaringen zijn waardevolle aan-
dachtspunten bij de selectie van het team 
waarmee we de Scrum-pilot aangaan. Na-
tuurlijk hebben we ook een project nodig. 
De volgende keer bespreken we daarom de 
selectie van een pilotproject.

Derk-Jan de Grood 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.
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