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Agile in de echte wereldSerie

Derk-Jan de Grood

De selectie van 
een pilotproject
‘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. 
Deze keer bespreken we enkele factoren om rekening mee te houden bij 
de selectie van de eerste werkzaamheden.

H et management en het scrumteam 
zijn beide cruciaal tijdens de imple-
mentatie van Agile, heb ik betoogd 

in de vorige delen van deze reeks. Het ma-
nagement moet op de juiste momenten zijn 
commitment uitspreken voor de ingezette 
verandering. Het team moet laten zien dat 
het nu nog beter in staat is om waardevolle 
it-oplossingen te leveren.

Minstens zo belangrijk is de keuze van 
het pilotproject. Wil een verandering 
als de overstap naar Agile kunnen gedij-
en, dan is het zaak om te beginnen met 
 werkzaamheden die een goede kans van 
slagen hebben. Verschillende factoren ver-
hogen die kans.

Autonomie
In traditionele organisaties zijn de teams en 
de werkzaamheden vaak ingericht rondom 
systemen. Oplossingen die aanpassingen 
vereisen in meer dan één systeem dwingen 
dan tot een cross-team-aanpak. Dit kan de 
integratie erg vertragen.

Zo ook bij een van de organisaties waar 
we Scrum hebben geïmplementeerd. Daar 
had het frontendteam een webformulier 
gemaakt voor het bestellen van een nieuwe 
dienst. De webinterface was geïntegreerd 
met de rekenmodule in de backend. De 
integratie werkte: het starten van een be-
rekening aan de hand van parameters op 
de interface leverde een antwoord op dat 
goed kon worden verwerkt in het aan-
vraagformulier. Het backendteam durfde 
de berekening echter niet vrij te geven. De 
marktintroductie van de nieuwe dienst liep 
hierdoor enkele weken vertraging op.

Agile richt zich erop om maximale busi-
ness value te creëren. Vertraagde marktin-
troducties helpen daar niet bij. Veel orga-
nisaties kiezen daarom voor autonome 
featureteams. Deze zijn multidisciplinair 
en kunnen een businesswens vertalen naar 
een werkende oplossing. Idealiter werken 
ze in alle systemen en zetten ze de integrale 
oplossing in productie.

Bij Agile-nieuwkomers is de verandering 
al groot genoeg zonder deze transitie van 
systeem- naar waardedenken. Daarom kie-
zen ze er vaak voor om één project als uit-
gangspunt te nemen voor de implementatie 
van Scrum. Dit sluit aan bij hun denkwereld 
en maakt een kleinschalige introductie mo-
gelijk. Met featureteams moet de hele it-
organisatie overhoop; dat hoeft niet als je 
besluit om één project volgens Scrum aan 
te pakken.

Kies dan wel een project dat zijn eigen 
tijdlijn heeft en niet afhankelijk is van an-
dere projecten. De stakeholders moeten 
leren om aan te geven wat ze als eerste op-

geleverd willen hebben. Dat is al moeilijk 
genoeg zonder afhankelijkheden. Voorkom 
dus complexe integratie-issues en afhanke-
lijkheden met externe leveranciers of an-
dere teams.

Representativiteit
Een van de organisaties die we hebben on-
dersteund bij de implementatie van Scrum 
stelde voor het vergaderzaalreserverings-
systeem te gebruiken als pilot. Tijdens de 
bespreking vroegen we wat dit te maken 
had met de corebusiness van een finan-
ciële verzekeraar. Ze gaven toe dat er wei-
nig raakvlakken waren met hun echte ont-
wikkelwerk. Wij legden uit dat zowel het 
scrumteam als de organisatie veel leert in 
een pilot. Dat het wenselijk is dat de op-
gedane kennis ook waarde heeft buiten de 
korte initiële fase.

Zorg er daarom voor dat je een represen-
tatief project kiest. Zoek een project dat een 
vervolg heeft, bijvoorbeeld de realisatie van 
een systeem dat nog jaren gaat worden ge-
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Call to action
•  Zijn er essentiële aandachtspunten 

bij de selectie van een pilotproject 
die u mist in dit artikel?

• Welke dingen neemt u op in sprint 0?
•  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.

bruikt, en waar het team zijn opgedane ken-
nis en ervaring nog lang kan toepassen. Of 
kies een project dat misschien wel eindig is 
maar dat veel lijkt op andere projecten, zo-
dat de kennis daar kan worden hergebruikt.

Stabiliteit
In een ander implementatietraject deed het 
gerucht de ronde dat het halve team op een 
nieuw project zou worden gezet. Navraag bij 
het management leerde dat het inderdaad 
het plan was om het hele scrumteam te 
ontbinden en opnieuw te beginnen. Nieuwe 
ontwikkelingen hadden geleid tot de defi-
nitie van een nieuw project, met topprio-
riteit. Zo gaat dat in de echte wereld. Op 
onze vraag aan het management of ze het 
scrumteam zagen als projectorganisatie of 
als it-fabriek, antwoordden ze unaniem: als 
projectorganisatie. Geen wonder dat ze het 
team wilden ontbinden. We hebben toen 
uitgelegd dat we binnen Scrum juist een 
constant team nastreven, een ingewerkte 
lean machine die maximale output levert.

Als oplossing hebben we het team licht 
gewijzigd door er een extra ontwikkelaar 
aan toe te voegen. De backlog hebben we 
uitgebreid met items voor het nieuwe pro-
ject. Daarbij zorgde de productowner voor 
een prioritering naar het scrumteam toe, 
zodat dat wist wat het als eerste moest bou-
wen. Dit gaf veel rust en het team kon zijn 
vertrouwde werkwijze blijven hanteren.

Juiste complexiteit
Successen zijn de beste reclame voor de 
verandering. De drang naar succes kan je 
in de verleiding brengen om een gemakke-
lijk project te kiezen. Stap niet in die val-
kuil, maar zoek de juiste complexiteit. Kies 
werkzaamheden die een goede kans van 
slagen hebben en tegelijkertijd voldoende 
uitdagingen bieden.

In een organisatie die net enthousiast was 
begonnen met Scrum besprak ik eens het re-
leaseschema met een productowner. Die ver-
telde dat de hele productbacklog al vaststond 
omdat ze een bestaand systeem aan het her-
bouwen waren en de functionaliteit dus vast-
lag. Toen ik hem uitlegde dat hij als product-
owner dan niet heel veel te doen had, knikte 
hij opgelucht: ‘Ik ben blij dat je het zegt, want 
ik snapte mijn rol ook niet.’ Het team heeft 
hindernissen en uitdagingen nodig om zijn 
proces goed in te richten en als team te leren.

Belangrijk is ook dat de werkzaamheden 
een tastbaar resultaat opleveren. Dit kan 
heel goed een eerste increment zijn; niet 
het hele project hoeft in één keer af. Pak iets 
waar de stakeholders in de organisatie en-
thousiast van worden. Een mijlpaal die kan 
worden gecommuniceerd en die aanspreekt.

Businessurgentie
Scrumteams moeten hun eigen werkwijze 
ontdekken. Dit kost tijd. Het is daarom niet 
handig om een project te kiezen dat zwaar 
onder tijdsdruk staat en waarbij er geen 
ruimte is om te leren, om te wennen aan de 
nieuwe werkwijze. Het team wordt dan snel 
teruggeduwd in zijn traditionele patronen 
en de verbetering blijft uit.

Het omgekeerde geldt echter ook. Het 
scrumteam levert items op die business va-
lue hebben, af zijn en naar productie gaan. 
Als het pilotproject geen businessurgentie 
heeft en niemand de incrementen live zet, 
wordt het team een belangrijke vorm van 
feedback ontnomen. Het leert niet van de 
fouten die het maakt, de stakeholders leren 
niet wat de impact van prioriteren is en er 
ontstaat een verkapte vorm van waterval-
ontwikkeling.

Heb je de juiste teamleden gevonden? Is er 
een project dat voldoet aan de bovenstaande 
aspecten? Aan de slag! Sprint 0 is de perio-
de waarin het team zijn eerste echte sprint 
voorbereidt. De volgende keer staan we stil 
bij wat je daar allemaal in kunt opnemen.

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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