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Samen ontwikkelenThema

Derk-Jan de Grood

To scrum or not to scrum – 
gamesimulatie geeft inzicht
De Scrum-battle laat iedereen binnen een organisatie spelenderwijs 
kennismaken met Agile. Derk-Jan de Grood geeft tekst en uitleg. De battle is 
met name nuttig om de business te overtuigen van het nut van scrummen.

A gile is altijd een populair onderwerp op 
it- en testconferenties. De afgelopen 
jaren is de toon van deze presentaties 

verschoven van ‘er is iets nieuws’ naar ‘na-
tuurlijk doen we daaraan’. Ik herinner me het 
ongeloof waarmee ik luisterde naar de eer-
ste pioniers als deze onzeker hun eerste er-
varingsverhalen met ons deelden.  Iedereen 
vroeg zich af of ze ook moesten gaan scrum-
men. Ondertussen houdt het vakgebied zich 
allang bezig met andere vraagstukken. Ook 
ik knik nu heftig mee als een spreker uitlegt 
hoe hij zijn Scrum-proces professionaliseert 
met bijvoorbeeld test-driven development en 
continue integratie.

Scrum is niet langer een feestje van het 
ontwikkelteam. Het Scaled Agile Frame-
work geeft handvatten voor een agile re-
lease- en portfoliomanagement. Het helpt 
om de gehele organisatie te laten aansluiten 
bij een proces dat eens als een nieuwtje be-
gon voor de ambitieuze ontwikkelaar.

Scrum is een breed erkende manier van 
software ontwikkelen geworden. Het is voor 
veel it-specialisten uitgegroeid tot een de 
facto standaard en de keuze voor Agile lijkt 
daarmee evident. Maar hoe kijkt de rest van 
de organisatie daartegen aan? Kiest de busi-
ness ook massaal voor Agile?

IJkpunt
Ik heb regelmatig interessante discussies 
over hoe ver Scrum nou echt is doorgedron-
gen bij de Nederlandse bedrijven. Om deze 
vraag te beantwoorden, moeten we voor-
zichtig zijn. In elk groot bedrijf is er wel een 
team bezig met Agile, maar dit betekent 
niet dat de gehele organisatie haar software 
op een agile wijze verandert. We zullen dus 
in plaats van in organisaties moeten den-
ken in teams.

In die teams zien we een heel spectrum. 
Er zijn er die werkelijk serieus de Agile-prin-
cipes toepassen en de Scrum-regels hebben 
geïmplementeerd. Dan hebben we diegenen 

die iets doen dat lijkt op Scrum, met zoge-
heten Scrum-But-implementaties waarbij 
ze bijvoorbeeld nog steeds sturen op tijd 
en capaciteit en de verschillende disciplines 
in hun eigen silo’s werken. Aan het andere 
uiteinde staan de teams die helemaal niet 
bezig zijn met Agile.

Precieze aantallen heb ik niet kunnen vin-
den in de literatuur. De hypecurve van Gart-
ner geeft in 2007 aan dat Agile al voorbij de 
piek is en voorspelt tussen 2012 en 2017 de 
adoptie door het grote publiek. Eind 2014 is 
daarom een mooi ijkpunt. Met mijn collega-
Agile-coaches kom ik bij veel bedrijven over 
de vloer. Mijn schatting is dat maximaal 
veertig procent van de teams Scrum han-
teert. In discussies valt ook weleens een aan-
deel van vijftig procent. Dat lijkt mij te hoog, 
maar laat het waar zijn. De inverse is dan 
nog steeds interessant: vijftig tot zestig pro-
cent van de teams heeft nog geen aantoon-
bare ervaring met deze ontwikkelmethode.

Leerervaring
In veel organisaties weten ze bij de business 
niet goed hoe ze Scrum moeten plaatsen. Ze 
zien in hun omgeving dat teams het adop-
teren, maar kunnen niet goed inschatten 
welke impact het heeft voor hun eigen be-
drijf. Ze hebben gehoord dat Scrum breekt 
met een aantal traditionele waarden, maar 
missen het inzicht in hoe agile teams wer-
ken. Dit maakt hen huiverig om te kiezen 
voor een Scrum-implementatie. Natuurlijk 
kan ik als coach uren praten over de voor- 
en nadelen, maar er gaat niks boven eigen 
beleving en ervaring.

Daarom hebben we bij Valori de Scrum-
battle ontwikkeld. Dit is een simulatiegame 
waarin de deelnemers, ongeacht of ze ont-
wikkelaar, businessanalist of tester zijn en 
ongeacht of ze uit het it-domein komen of 
juist uit de business, in een korte tijd zelf 
kunnen ervaren wat Scrum inhoudt. Bin-
nen de game moeten ze gezamenlijk werk-

opdrachten uitvoeren. De introductie is 
kort en we kauwen niet alles voor. Het ach-
terliggende didactische model is dat teams 
hierdoor fouten maken en heel snel de ba-
sisprincipes van de Scrum-werkwijze leren.

Klanten zijn erg enthousiast. Een ervan 
schreef in een interne nieuwsbrief: ‘De ta-
ken waren op zich vrij simpel: we moesten 
foto’s maken van de teamleden en naar 
plaatjes zoeken op internet. De echte leerer-
varing was om als team samen te werken en 
de opdrachten zo snel en zo goed mogelijk 
uit te voeren.’

Wedstrijd
Deelnemers ontdekken dat je weinig nodig 
hebt om met Scrum te starten. Met wat 
post-its op de flip-over ben je een eind op 
weg. Al snel ervaren de teams echter de 
mind shift en de veranderende rollen die 
Agile brengt. Projectmanagers bestaan niet 
binnen Scrum. De scrummaster is slechts 
faciliterend; hij stuurt het team niet aan. 
Dit is voor projectleiders vaak even wen-
nen. De productowner mag wel aangeven 
wat er belangrijk is, maar niet bepalen hoe 
het team werkt. Stond vroeger de scope 
vast en onderhandelden we over de andere 
onderdelen van de duivelsdriehoek, binnen 
Scrum en binnen de game staat het mana-
gen van de scope centraal.

De teams leren zichzelf te organiseren en 
aan te geven hoeveel werk ze aankunnen. 
Ook in de game werken we met een Defini-
tion of Done. Op het moment dat de spel-
leider extra items aan de checklist toevoegt, 
merkt het team dat het minder werk kan op-
pakken in de eerstvolgende sprint. Wanneer 
de werkelijkheid het team dan achterhaalt, 
blijken de halfproducten snel in waarde te 
dalen. Dit sluit aan bij een pijler van Lean: 
voorraad is waste.

Echt samenwerken is best moeilijk (zie 
ook mijn column elders in dit nummer). 
Vaak werken teamleden langs elkaar heen. 
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Dan staat er een zich te vervelen, terwijl de 
rest loopt te stressen. Gezamenlijk afge-
rekend worden op de opgeleverde business 
value maakt snelle taakverdeling en samen-
werking noodzakelijk. Er staat immers wat 
op het spel. De Scrum-battle is een wed-
strijd en slechts één team kan winnen. ‘Er 
was veel gelach maar er waren ook scheve 
blikken’, valt te lezen in de eerdergenoem-
de nieuwsbrief. ‘Ikzelf stond op een gege-
ven moment te schreeuwen tegen mijn ma-
nager, maar dat was toen hij overduidelijk 
onze tactiek stond af te luisteren.’

Betrokkenheid
Hoewel de Scrum-battle een simulatie is, 
bereid hij de deelnemers goed voor op de 
werkelijkheid. Als we bij een organisatie 
Scrum implementeren, beginnen we vaak 
met de battle. Niet alleen is dat een ef-
fectieve introductie, het helpt ook bij de 
verdere implementatie. Gedurende die im-
plementatie verwijzen we regelmatig naar 
situaties in de game. Dat geeft deelnemers 
een gevoel van herkenning.

Omdat de battle slechts drie uur duurt en 
geschikt is voor it’ers, testers en medewer-
kers uit de business, vormt zich een breed 
draagvlak. De business heeft vaak maar een 
beperkt beeld van wat softwareontwikke-
ling inhoudt. Tijdens een van onze sessies 
stelde een operationeel medewerker zelfs 
de vraag: ‘Wat bedoel je met een ontwikkel-
aanpak?’ Door het te doen, ontstaat er al 
snel begrip voor wat er allemaal komt kij-
ken bij de ontwikkeling van software. En 
dat is belangrijk, want Scrum is geen feestje 
van de it-afdeling; het is een aanpak waarbij 
ook de business een belangrijke rol speelt. 
Het vraagt wat van het team omdat het op 
gezette tijden zijn werk moet tonen aan de 
stakeholders. Het vraagt ook wat van de 
rest van de organisatie; bij veel organisaties 
moeten de businessmensen nog leren welke 
betrokkenheid er van hen wordt verwacht.

De spelleiders spelen de rol van product-
owner. Zij zijn daar zichtbaar erg druk mee. 
Sommige teams maken handig gebruik van 
hun aanwezigheid, maar ik herinner me 
ook een middag waarbij een van de product-
owners aan de overkant van de straat naar 
me stond te zwaaien. Zijn teamleden dach-
ten zonder input van de business wel te we-
ten wat ze moesten bouwen. Het moge dui-
delijk zijn dat zij in de demo weinig items 
goedgekeurd kregen.

Supergeconcentreerd
Een ander belangrijk element binnen Scrum 
is de retrospectieve. Hierbij evalueren de 
teams de afgelopen sprint. Ook in de game 
kijken ze terug op hun werkwijze. Meestal 
leidt dit tot een enorme progressie tussen 
de eerste en derde sprint: bij de eerste is er 
veel chaos en onzekerheid, bij de derde ont-
staat vaak al een geolied proces.

Het is erg leuk om de energie te zien 
en hoe iedereen supergeconcentreerd sa-
menwerkt. Zoals een andere deelnemer 
ons liet weten: ‘Iedere manager zou de 
Scrum-battle moeten ervaren. Het is de 
snelste manier om erachter te komen hoe 
Scrum echt werkt. De spelleiders zetten 
met veel passie en in korte tijd een maxi-
male  leerervaring neer en ik betwijfel of 
er iemand was die niet iets nieuws heeft 
geleerd. Op het einde ontdekten we dat we 
niet het meeste hebben opgestoken van de 
dingen die we goed deden, maar juist van 
de fouten die we maakten.’ Dit mechanis-
me van failing forward zit ingebakken in de 
Scrum-aanpak.

Derk-Jan de Grood is testexpert en 
Agile-coach bij Valori. Als coach treedt hij 
onder meer op als spelleider bij Scrum-battles. 
Op zijn blog djdegrood.wordpress.com 
staat een video-impressie van zo’n battle.
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