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Derk-Jan de Grood Marcel Schaar

Refinement: vooruitdenken 
verhoogt de wendbaarheid 
en kwaliteit
Wijze scrumteams trekken voldoende tijd 
uit voor refinement van backlogitems; 
dit heeft niet alleen vele voordelen voor 
henzelf, maar ook voor de business en 
de klant. Derk-Jan de Grood en Marcel 
Schaar leggen uit hoe organisaties het 
refinementproces kunnen inrichten en 
opschalen naar meerdere teams.

R efinement is het proces waarbij we de 
items op de productbacklog voorberei-
den voor de toekomstige sprints. Dit 

begint bij de business die een epic definieert. 
Een epic is een userstory die veel te groot is 
om te worden opgenomen in een sprint en 
die we daarom nader dienen uit te werken 
en op te breken in kleinere userstory’s. Voor 
een backlogitem is de refinement klaar als we 
goed begrijpen wat de achterliggende wens is, 
de waarde die de oplossing heeft, de prioriteit 
van het item en de grootte. In dat geval noe-
men we een userstory ‘ready’; hij voldoet dan 
aan de Definition of Ready (DOR).

Refinement vereist discipline. Als het 
team toekomstige backlogitems aan het uit-
werken is, kan het niet werken aan de user-
story’s van de huidige sprint. In organisaties 
die de nadruk leggen op kortetermijndead-
lines is het moeilijk om tijd te investeren 
voor de langere termijn. De ervaring leert 
dat het refinementproces een bottleneck 
wordt wanneer het team op gang komt. Het 
loopt dan het risico om bij aanvang van een 
sprint onvoldoende userstory’s te hebben 
voorbereid. De items voldoen niet aan de 
DOR en de cruciale informatie om de pro-
ductbacklog te ordenen, ontbreekt.

De logische reactie is dan om te begin-
nen met onuitgewerkte items, want het 

team moet toch ergens aan werken, en de 
deadlines drukken. Dat leidt echter tot on-
voorziene complexiteit en lokaal geoptima-
liseerde oplossingen. Niet alleen wordt de 
output onvoorspelbaar, de oplossing geeft 
waarschijnlijk ook extra werk bij de volgen-
de sprint, bijvoorbeeld omdat zij niet vol-
doet aan de verwachtingen of onvoorziene 
afhankelijkheden heeft die extra integratie 
vergen. De doeltreffendheid van het team 
heeft hier zwaar onder te lijden. Boven-
dien is er het risico dat de productowner de 

backlog overhaast en met onvoldoende in-
zicht sorteert, waardoor het team werkt aan 
items met lage waarde.

Werken met ready backlogitems in de 
sprint zorgt daarentegen voor een gestage 
stroom van geleverde waarde en vermindert 
het aantal verrassingen tijdens de ontwik-
keling. De output van het scrumteam wordt 
voorspelbaarder. Tijdens het refinement-
proces doet het team veel kennis op over de 
beste oplossing, technisch afhankelijkhe-
den en de waarde van de verschillende items. 
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Voordelen refinement
Een goed ingericht refinementproces:
• zorgt ervoor dat teams de hoogste waarde eerst leveren;
•  geeft belanghebbenden de tijd hun behoeftes te definiëren en te bespreken met hun 

achterban, bijvoorbeeld operationele medewerkers;
•  vergroot de flexibiliteit omdat wijzigingen in prioriteit geen impact hebben op de 

teameffectiviteit;
•  reduceert verrassingen tijdens de ontwikkeling;
•  leidt tot doordachte oplossingen (bijvoorbeeld generieke in plaats van meerdere 

gelijksoortige functies);
•  brengt first time right binnen handbereik;
•  levert accurate informatie op over de voortgang en de technische complexiteit, die 

kan worden gebruikt om te plannen en de productbacklog te prioriteren;
•  maakt een goede werkverdeling mogelijk over de verschillende teams;
•  laat toe om ook rekening te houden met architectonische en niet-functionele eisen.
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Deze kennis gebruikt de productowner om 
de productbacklog te sorteren. Refine ment 
leidt dus niet alleen tot betere oplossingen 
en een betere voorspelbaarheid, maar zorgt 
er ook voor dat we de juiste dingen bouwen, 
namelijk de backlogitems met de meeste 
waarde. Wijze scrumteams trekken er daar-
om voldoende tijd voor uit; dit heeft niet al-
leen vele voordelen voor henzelf, maar ook 
voor de business en de klant.

Vroeg beginnen
Centraal in het proces staat de backlog refine
ment meeting. Tijdens deze bijeenkomst 

verduidelijkt de productowner de functies 
en userstory’s, waarna het scrumteam de 
businessbehoeftes en de technische afhan-
kelijkheden bespreekt. Dit inzicht wordt 
gebruikt om de grote userstory’s te splitsen 
in meerdere kleinere. Omdat het hele team 
verantwoordelijk is voor het werk dat in 
een sprint wordt voltooid, is het essentieel 
dat alle leden het eens zijn over de voorge-
stelde oplossing en de itemgrootte. Back-
logrefinement is daarom een teaminspan-
ning. De meeting levert twee dingen op: 
een set userstory’s die voldoen aan de DOR 
en dus klaar zijn om te worden opgenomen 

in de volgende sprint en een bijgewerkte 
productbacklog. De productowner zal deze 
bespreken met zijn stakeholders.

Teams die op stoom komen, leren al snel 
dat ze verder moeten kijken dan de volgen-
de sprint. Bij hen richt de refinementmee-
ting zich niet alleen op userstory’s voor de 
komende sprint maar ook op items die ze 
pas over een paar sprints oppakken. Voor-
uitdenken leidt tot betere oplossingen en 
meer waarde. Het is daarom goed om te 
streven naar een gerefinede productbacklog 
van twee tot drie sprints.

Zo’n vroege voorbereiding zorgt voor flexi-
biliteit. Het stelt de productowner in staat om 
de backlogitems vrijelijk te herschikken. Veel 
teams worden overvallen door zo’n herorde-
ning van de productbacklog: ze ontdekken 
aan het begin van de sprintplanningmeeting 
dat de items die ze hadden voorbereid naar 
beneden zijn geschoven, ten gunste van user-
story’s die nog niet ready waren. Voldoende 
vooruitkijken tijdens refinement reduceert 
de kans hierop sterk; we hebben de prioritei-
ten van de backlogitems dan nauwkeuriger 
bepaald en er zijn meer items die voldoen aan 
de DOR. Wanneer we de meerderheid van 
de items al hebben uitgewerkt, levert dit bo-
vendien meer ruimte om na te denken over 
een lastminuteverandering die net voor de 
sprintstart wordt ingediend.

Bij opschaling naar meerdere teams wordt 
het refinementproces iets ingewikkelder. 
We moeten userstory’s verdelen over de 
verschillende teams en er ontstaan onder-
linge afhankelijkheden. Het geniet dan onze 
voorkeur om grote refinementmeetings te 
vervangen door effectieve kleine sessies en 
om ideeën te delen met de juiste specialis-
ten uit de verschillende teams in plaats van 
items te bespreken binnen één team. En ook 
dan geldt dat vroeg beginnen met de voorbe-
reiding leidt tot meer effectieve oplossingen.

Teamoverstijgend
Het refinementproces zoals wij dat in de 
praktijk hanteren, begint met de initiatie-
fase. Op het moment dat de business een 

In het voorgestelde refinementproces worden epics ruim van tevoren opgepakt. Ze worden ont-
bonden in behapbare userstory’s en de oplossingsrichting wordt teamoverstijgend gedefinieerd. 
Hierbij is er voldoende tijd om de koers indien nodig te herzien. De oplossing wordt besproken 
met specialisten (bijvoorbeeld op het gebied van architectuur en security). Ontwikkelteams kun-
nen zelf kiezen aan welke items ze willen werken en zorgen ervoor dat ze voldoende userstory’s 
klaar hebben voor de komende twee tot drie sprints.
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nieuw idee heeft, definiëren zij een epic. 
Vervolgens voert de productowner hierop 
een intake uit. Wanneer de epic immens 
groot is, geen viable product oplevert of 
een onduidelijke businesswaarde heeft, zal 
hij adviseren het item te heroverwegen. Als 
het wel voldoet, krijgt het een prioriteit en 
komt het op de productbacklog.

Managers uit verschillende operationele 
afdelingen kunnen regelmatig bij het epic-
planbord afspreken om de items te ordenen. 
Op basis van zakelijke kansen, wettelijke 
verplichtingen, technische afhankelijkhe-
den en ontwikkelcapaciteit kunnen ze epics 
toewijzen aan een periode of een release. De 
definitie van nieuwe epics zal leiden tot een 
herschikking van het epicbord.

Vaak is er behoefte om de werklast van de 
productowner te verminderen of zijn compe-
tenties aan te vullen. Sommige organisaties 
stellen in de eerste refinementfases daarom 
een productownerteam in, meestal bestaan-
de uit businsessstakeholders, businessana-
listen, solutionarchitecten en ontwikkelaars. 
Wij richten liever geen speciale teams in maar 
kiezen ervoor om enkel ontwikkelaars uit 
verschillende teams erbij te betrekken.

Wel hebben we in een van de organisaties 
waar wij dit refinementproces hebben geïm-
plementeerd businessanalisten ingezet om de 
epics door het proces te begeleiden. Zij wer-
ken daarbij nauw samen met de productow-
ner en de ontwikkelaars van de verschillende 
teams. Tijdens de voorbereidingsfase bepaalt 
de businessanalist de contouren van de oplos-
sing en stelt hij een decompositie in usersto-

Refinement in de praktijk
Drie verschillende teams waren eens bezig met een refinement toen een van de 
ontwikkelaars ontdekte dat ze los van elkaar werkten aan soortgelijke userstory’s. 
Gelukkig kwamen ze hier snel achter en hadden ze voldoende tijd om een gezamenlijke 
oplossing te bespreken. In plaats van haastig lokaal geoptimaliseerde functionaliteit 
te realiseren, besloten ze even gas terug te nemen om een betere generieke oplossing 
te definiëren. Hierbij namen ze ook architectonische en niet-functionele eisen mee. 
Doordat ze in het refinementproces vooruit hadden gedacht, konden ze het proces 
recursief toepassen en de userstory’s herdefiniëren toen dit nodig was.

ry’s voor. De eerste ontwerpschets bespreekt 
hij in een serie interviews en designbijeen-
komsten met de productowner en de andere 
relevante belanghebbenden. Op deze manier 
onderzoeken specialisten (zoals architecten 
en securityexperts) en ontwikkelaars in een 
teamoverstijgende inspanning de technische 
uitdagingen en afhankelijkheden.

Overdracht beperken
Het refinementproces start breed, met gro-
te epics, ruwe schetsen en teamonafhanke-
lijk, en loopt over in weldoordachte user-
story’s die één team kan oppakken. Zodra 
de contouren van een userstory voldoende 
duidelijk zijn, kan een ontwikkelteam het 

item naar zich toetrekken. Dit doet een 
team bijvoorbeeld omdat het tijd en/of de 
benodigde kennis heeft, of tijdens de refine-
ment al veel in de story heeft geïnvesteerd.

Het traject gaat verder binnen het ontwik-
kelteam. Tijdens de uitwerkingsfase brengt 
het team de laatste detaillering aan en werkt 
het de technische oplossing uit. Om de over-
dracht te beperken, zijn ook de businessana-
list en de productowner hierbij betrokken.

Het proces is klaar als het backlogitem 
voldoet aan de DOR. Dit houdt in dat het 
hele team zich committeert aan de oplos-
sing en de inschatting van de itemgrootte. 
Tijdens de sprintplanningmeeting werken 
we vervolgens alleen met de items die ready 
zijn. Hiermee zorgen we ervoor dat ook de 
sprintplanning effectief verloopt.

DerkJan de Grood (derkjandegrood@valori.
nl) is testexpert en Agilecoach bij Valori. Hij 
zet zich in om de toegevoegde waarde van 
softwareontwikkeling te vergroten in zowel 
Agile als traditionele context. Marcel Schaar 
helpt als Agilebusinessanalist organisaties bij 
de inrichting van het refinementproces.

Redactie Nieke Roos

De business gebruikt een epicbord om epics te prioriteren. Voor epics met een vaste deadline, 
bijvoorbeeld door wettelijke verplichtingen, worden rode kaartjes gebruikt.


