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Agile in de echte wereldSerie

Derk-Jan de Grood

Toolingdilemma’s
‘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. Een van de 
karakteristieken van de aanpak is dat individuele teams zichzelf organiseren 
zodat ze maximale waarde kunnen leveren. Een mooi streven, maar het levert 
ook dilemma’s op, bijvoorbeeld bij de keuze voor de tooling.

I n eerdere artikelen in deze reeks hebben 
we aangegeven dat je Scrum niet kant-
en-klaar uit de doos kunt toepassen. Het 

is een framework dat je moet afstemmen op 
de organisatie en het team. In sprint 0 richt 
je daarom ook de infrastructuur in en zorg je 
ervoor dat je de tools werkend krijgt. Maar 
welke tools? Een van de karakteristieken van 
Agile is juist dat individuele teams zichzelf 
organiseren om maximale waarde te leveren 
en dus ook hun eigen gereedschappen kiezen.

Door de nadruk te leggen op de efficiën-
tie van het individuele team stimuleer je dat 
elk team zijn eigen tools gebruikt, schrijft 
Pascal van Kempen in zijn artikel ‘De ver-
borgen inefficiency van Agile’ (Computable, 
juni 2013). Een bijwerking hiervan is dat elk 
team zelfstandig bezig is met de selectie, de 
installatie en het beheer van de tooling en 
zijn eigen leercurve doorloopt. Zoals Pascal 
terecht aanmerkt: ‘Door de onderlinge ver-
scheidenheid kunnen projecten weinig van 
elkaar leren, waardoor het spreekwoordelij-
ke wiel telkens opnieuw wordt uitgevonden.’

Daarnaast levert het problemen op als 
het werk van verschillende teams moet 
worden geïntegreerd of overgedragen aan 
bijvoorbeeld een beheerafdeling. Denk aan 
geautomatiseerde tests waarvoor elk team 
zijn eigen oplossing heeft bedacht. Als deze 
moeten worden opgenomen in een gene-
rieke regressietest, kan het voorkomen dat 
beheerders tests opnieuw moeten automati-
seren in de tool die ze wel ondersteunen en 
kennen. Het alternatief is dat ze zich moe-
ten inleren in een nieuw gereedschap, met 
alle extra licentiekosten van dien. En als elk 
team defecten in zijn eigen tool registreert, 
mag je dan van je systeemintegratoren en re-
leasemanagers verwachten dat ze overzicht 
houden op de openstaande punten?

Moet de organisatie dan maar een basis-
set van tools voorschrijven en die verplicht 

stellen aan elk team, ongeacht de geschikt-
heid en de context? Wat is belangrijker: dat 
de individuele Agile-teams efficiënt werken 
of dat de gehele organisatie efficiënt kan 
werken? Een dilemma is geboren.

Centraal vs. decentraal
Ard Kramer en ik hebben op een aantal 
conferenties onze ervaringen gedeeld met 
de invoering van testautomatisering bij een 
grote financiële instelling. Deze organisatie 
kent een grote diversiteit. Sommige teams 
zijn agile, andere ontwikkelen traditioneel. 
Sommige bouwen front-endapplicaties en 

andere hebben te maken met veel legacy. 
Sommige teams keken hierdoor afwach-
tend naar de expertisecentra voor richtlij-
nen en begeleiding, andere gingen liever 
hun eigen gang. Hoe stimuleer je in zo’n 
context het toolgebruik en voorkom je dat 
er enorme toolwildgroei ontstaat?

We onderscheiden twee aanpakken: cen-
traal en decentraal. Bij een centrale bena-
dering is er een expertisecentrum dat de 
oplossingen aanbiedt aan de verschillende 
teams. Direct voordeel is te halen met een 
gemeenschappelijke toolinkoop en een be-
leid dat de aanschaf van onnodige licenties 
voorkomt. Met centrale ondersteuning 
kunnen teams bovendien de tips en tricks 
bij specifieke tool- en installatieproblemen 
efficiënt delen, en met een basistoolset 
kunnen projecten resources uitwisselen 
waardoor aggregatie van stuurinformatie 
mogelijk wordt, bijvoorbeeld van verschil-
lende teams in een dashboard. Dit alles 
zorgt voor een betere integratie van de 
producten en voorkomt dat er veel tijd on-
nodig verloren gaat met het zoeken naar 
alternatieve gereedschappen en inleren.

Bij een decentrale aanpak kiest elk zelf-
sturend team wat het beste past. Voorde-
len: er is geen centrale overhead en teams 
worden niet gedwongen om te werken met 
tooling die niet effectief is in hun context. 
Agile teams claimen vaak dat ze sneller en 
efficiënter zijn als ze hun eigen tools mogen 
kiezen. Elk team doet ander werk, elk sys-
teem stelt andere eisen, dus de benodigd-
heden voor de toolset verschillen per team. 
Het past beter in het Agile-gedachtegoed om 
teams de vrijheid te geven, en waarschijnlijk 
leert de organisatie meer omdat er constant 
nieuwe gereedschappen worden geprobeerd.

Nadeel van de decentrale aanpak is dat 
deze inefficiëntie in de hand werkt; elk team 
vindt zijn eigen wiel uit. Ook kun je je af-

Agile in de echte wereld
Kennis delen is successen creëren. 
Jouw 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 
serie artikelen onder dezelfde noe-
mer, die deze vraagstukken in kleine 
behapbare brokken uitserveert. Op 
de backlog staan momenteel onder-
werpen als ‘Ervaringen van een old-
school watervaltester in de nieuwe 
agile wereld’, ‘Van wie is de dod?’ en 
‘Testen binnen Scrum’, maar zoals 
het bij Agile betaamt, kan de road-
map wijzigen naar aanleiding van 
uw reacties. Deze kun je sturen naar  
derkjandegrood@valori.nl.
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vragen of het handig is dat testers en busi-
nessanalisten zich bezighouden met toolse-
lectie, -installatie en -beheer terwijl zij voor 
andere taken zijn aangenomen. Daarnaast 
leidt de aanpak tot integratieproblemen: 
tussen projecten is weinig uitwisseling mo-
gelijk van gereedschappen, testware en re-
sources omdat de tooling zo verschilt, en tot 
hogere kosten: los inkopen betekent hogere 
prijzen en minder support.

Tooling is een middel, geen doel. Maak de 
keuze dus vooral niet te belangrijk en richt 
je op de waarde die elke sprint oplevert. Dat 
doe je niet door te discussiëren over tools, 
maar door ze te gebruiken.

De gulden middenweg
De waarheid ligt zoals zo vaak in het 
midden. De gulden middenweg is een de-
centrale centrale aanpak: teams krijgen 
vrijheid om hun eigen tools te kiezen en 

daarnaast ondersteuning en richtlijnen. 
Zo ontstaat er een lijst met voorkeurs-
tools, waarvoor is aangetoond dat ze wer-
ken en waarover knowhow beschikbaar is 
in de organisatie. Perfect voor een snelle 
adoptie door teams met weinig ervaring. 
Agile teams met specifieke wensen krijgen 
bovendien de ruimte om in pilots verschil-
lende tools te proberen.

Het is wel zaak om hierbij een aantal 
criteria in acht te nemen. Als het even 
kan, staat het gekozen gereedschap op de 
voorkeurslijst. Is dat niet het geval, dan 
stelt het team eerst een businesscase op. Is 
deze positief, dan volgt er een pilot. Verder 
dient de ondersteuning van de tool overeen 
te komen met de levensduur van het pro-
duct. Ten slotte is het gekozen gereedschap 
bruikbaar binnen de standaard werkwijze 
en toepasbaar zonder integratie- en con-
versieproblemen, en mag het geen legacy 

creëren voor de beheersituatie binnen jouw 
domein of andere domeinen.

Niet elk ontwikkelteam heeft ervaring 
met het organiseren van pilots. Toolimple-
mentatie-experts kunnen dan helpen, bij-
voorbeeld om een businesscase op te stellen, 
een pilotplan te maken en de pilotresul-
taten te evalueren met het management. 
Het team kan vervolgens onderzoeken hoe 
de tool werkt en anderen laten meekijken. 
Toolexperts stimuleren de kennisuitwisse-
ling, omdat ze weten wie er in de organisa-
tie met tooling bezig is.

Het succes van een introductie wordt 
niet bepaald door de kracht en kunde van 
de tool, maar door de mate van acceptatie 
van de aangedragen oplossing en van dege-
nen die haar uitdragen. Dit pleit voor een 
grote vrijheid boven regulering. Ik zie ech-
ter vaak dat teams een sterke focus hebben 
op productie draaien en dat dit ten koste 
gaat van de langetermijnvisie. De werkelijke 
kracht zit daarom in de balans. Waar die 
precies ligt, hangt af van de organisatie. In 
sommige organisaties moeten de producten 
tien tot vijftien jaar worden onderhouden. 
Opensourcetools zijn vaak in trek, maar wie 
garandeert dat deze de komende jaren nog 
worden ondersteund?

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. Dit artikel is tot stand 
gekomen met hulp van Pascal van Kempen en 
Ard Kramer.

Redactie Nieke Roos

De toolkit van een agile team
Ook een agile ontwikkelaar heeft baat bij een uitgebreide toolkit. Hier een overzicht van 
enkele categorieën, met tussen haakjes voorbeelden van op dit moment gangbare tools:
• Online scrumbord (Jira, Trello)
• Bevindingenbeheer (Jira, Smartest)
• Taak- en workflowmanagement (Jira, Trello)
• Design en architectuur (Enterprise Architect, Visio)
• Ontwikkelomgeving (Eclipse, Netbeans, Visual Studio)
• Databaseadministrator (SQL Developer, Toad)
• Buildserver (Cucumber, Electric Commander, Jenkins, Maven)
• Testsuite (Fitnesse, HP-suite, Tosca)
• Testscripts (Junit, QTP, Selenium, Soapui)
• Documentmanagement (Confluence, Sharepoint, Subversion)
• Configuratiemanagement (Clearcase, Git, RTC, Subversion, SVN, TFS)
• Collaboratie (Dropbox, Ning, Lync, Skype, videoconferentie, Whatsapp)
• Datamanagement (Databib, Dataone)

Voor sommige tools is zelfbouw een optie. Daarnaast zijn er complete toolsuites waar-
in bijvoorbeeld change-, configuratie- en buildmanagement en een online scrumbord 
zijn geïntegreerd. Voorbeelden hiervan zijn de Atlassian-suite (maker van Jira) en RTC.

Call to action
•  Welke tools zijn voor jou onmisbaar? Zijn 

we nog een belangrijke tool of categorie 
vergeten?

•  Hoe gaat jouw organisatie om met tooling?
•  Tegen welke problemen loop jij aan, welke 

keuzes moet jouw organisatie maken bij de 
implementatie van Agile?

Laat het weten via 
derkjandegrood@valori.nl.


