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Agile in de echte wereldSerie

Derk-Jan de Grood

Neem tijd 
voor sprint 0
‘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. Na de 
introductie van de nieuwe aanpak bij het management en de selectie van het 
team is het tijd om aan de slag te gaan. De logische stap is een sprint 0.

S print 0 is de periode waarin je de eerste 
echte sprint voorbereidt. Het geselec-
teerde team werkt dan samen met de 

organisatie toe naar de echte start. Tijdens 
sprint 0 volg je bij voorkeur al de Agile-prin-
cipes. De verandering is begonnen.

Sprint 0 is getimeboxt, maar kan lan-
ger duren dan de uiteindelijke sprints. Dat 
is maar goed ook omdat je flink wat moet 
voorbereiden, en alles dat je niet af krijgt, 
drukt op de performance van het team tij-
dens de eerste echte sprints. Je kunt van al-
les opnemen in sprint 0 (zie de mindmap); 
hier lichten we er een paar items uit.

Scrum inregelen
Tijdens sprint 0 is er aandacht nodig voor 
zowel technische als organisatorische aspec-
ten. Het accent zal per organisatie verschil-
len. Is er al ervaring met Scrum en hebben 
de teamleden zelf al in scrumteams ge-
werkt? Dan zal de focus sterk liggen op het 
technische deel. Het team gaat aan de slag 
met de belangrijkste productbacklogitems, 
bestudeert deze en helpt de productowner 
met het helder krijgen van de details en een 
ini tiële inschatting. Doel: straks snel aan 
de slag kunnen. Daarnaast dien je de infra-
structuur op te zetten, zoals de ontwikkel-
omgeving, de testtooling, de bevindingen-
registratie en het elektronische scrumbord.

De theorie zegt dat het ook is toegestaan 
om alvast werkende software te realiseren. 
Het team moet echter uitkijken dat het niet 
in de productiemodus schiet; je zit immers 
nog in sprint 0 en de aandacht moet uitgaan 

naar het inregelen van Scrum. Software pro-
duceren komt straks wel en hoe beter je je nu 
voorbereidt, hoe effectiever je straks bent.

Het heeft echter ook grote voordelen 
om een werkend stuk software te produ-
ceren; het is de perfecte operationele test. 
Het dwingt je kritisch te kijken naar de be-
schikbare informatie. Je ziet of het lukt om 
code te creëren en libary’s te structureren. 
Je bouwt de eerste geautoriseerde test en 

checkt of je deze in het testframework kunt 
hangen. Je migreert naar de acceptatieom-
geving en kijkt hoe deze te benaderen is, 
bijvoorbeeld vanuit de demoruimte. Wil je 
weten of je echt klaar bent voor sprint 1, 
dan is dit de uitgelezen manier.

Team klaarstomen
Voor organisaties die nog relatief nieuw zijn 
met de Agile-aanpak is naast de technische 
voorbereiding de juiste introductie van de 
werkwijze een cruciale succesfactor. Vaak 
beginnen ze gewoon. Een van de teams 
die ik heb gecoacht, had al op eigen kracht 
een start gemaakt. In de vorige sprint had 
het een demo gegeven. De collega’s van de 
business die het hiervoor had uitgenodigd, 
begrepen echter niet echt wat hun rol was. 
Daarom hebben we alsnog een stakeholder-
workshop georganiseerd en de medewerkers 
uit de business verteld hoe Scrum werkt en 
welk rol ze als stakeholder hebben. We heb-
ben ze hun rechten en plichten uitgelegd, 
zeg maar. Ook hebben we getoetst of ze tijd 
willen vrijmaken voor hun rol. We hebben 
gezamenlijk de productbacklog opgesteld 
en geprioriteerd en afspraken gemaakt voor 
de eerstvolgende demosessie.

Door tijdens sprint 0 zulk soort work-
shops te organiseren, zorg je ervoor dat alle 
betrokkenen weten wat er van hen wordt 
verwacht en creëer je enthousiasme. In dit 
specifieke geval hebben de stakeholders zelf 
het initiatief genomen en gedefinieerd hoe 
ze innovaties en wensen op de productback-
log willen zetten. Fantastisch!

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 softwareontwikke-
ling. 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 lopen 
organisaties aan als ze Agile toepassen, 
welke keuzes moeten ze maken 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 
‘Tooling?’ 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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Call to action
•  Wat moet er volgens u echt gebeuren in sprint 0?
•  Tegen welke problemen loopt u aan, welke keuzes moet uw organisatie maken bij 

de implementatie van Agile?
Laat het weten via derkjandegrood@valori.nl.

Daarnaast kun je sprint 0 aangrijpen om 
het team zelf klaar te stomen. Sleutelvragen 
zijn ‘Hoe gaan we straks ...?’ en ‘Weet ieder-
een in het team hoe dat moet?’. Is het ant-
woord op de eerste vraag onduidelijk en op 
de tweede ontkennend, dan is het een item 
voor sprint 0. Ik kom bij veel organisaties 
met beperkte kennis van Scrum en geef dan 
graag een introductie in de werkwijze, door 
middel van een training of de Scrum-battle. 
Zo’n battle is een serious game waarin we 
het proces simuleren. Alle deelnemers krij-
gen zo spelenderwijs inzicht in de Agile-
principes (zie Bits&Chips 9, 2014).

Learning by doing werkt ook erg effectief. 
Zet samen met je Scrum-coach het scrum-

bord op, maak van elk van de acties voor 
sprint 0 een backlogitem en probeer ze geza-
menlijk te completeren. Echt samenwerken is 
best moeilijk, dus evalueer dit tijdens de daily 
stand-up meetings. Maak werkafspraken, bij-
voorbeeld over wanneer het hele team samen 
is, en kijk of dit werkt. Misschien moeten er 
werkplekken worden verhuisd, of een mo-
nitor aan de muur geschroefd. Bij één klant 
bracht de interne verhuizing best wel wat 
emotie teweeg en mochten we initieel geen 
scrumborden op de glaswand plakken.

Ideeën toetsen
Uiteindelijk komen de technische en organi-
satorische aspecten samen. Logisch, want ze 

zijn beide nodig om op efficiënte wijze idee-
en om te zetten naar een werkend product.

Daarom is het goed om alvast een stukje 
software te bouwen. Dit toetst namelijk 
niet alleen de infrastructuur, maar ook de 
organisatie. Geef een demo en kijk of de 
ruimte groot genoeg is. Speel poker met de 
userstory’s en check of de verwachting uit-
komt. Stel de definition of done (dod) op en 
ga de discussie aan over wat hier eigenlijk in 
moet staan. Tijdens sprint 0 heb je tijd om 
dit soort discussies te voeren en ideeën te 
toetsen. Gebruik die tijd!

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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