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Agile in de echte wereldSerie

Derk-Jan de Grood

Starten met Scrum
‘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. In dit 
tweede deel staan we stil bij de introductie van Scrum in de organisatie. 
Hoe start je ermee? Hoe zorg je ervoor dat jouw collega’s niet alleen het 
proces naspelen, maar dat de implementatie ook echt de karakteristieken 
krijgt die we hebben beschreven in het eerste deel van deze serie?

I k had mijn eerste rijles in Groningen, 
de stad waar ik studeerde. Mijn eerste 
rondje reed ik op een verlaten industrie-

terrein, waar Alex, mijn instructeur, mij 
leerde sturen en remmen. Nog dezelfde les 
zat ik op de ringweg en reed ik met 70 km/
uur mee in het verkeer. Een grote glimlach 
op mijn gezicht, want dat had ik niet ver-
wacht. Na een paar lessen had ik de wagen 
onder controle. Ik kon sturen als de beste, 
schakelen ging prima en mijn auto sloeg 
niet meer af bij het stoplicht. Dat ging snel. 
Tijdens mijn vierde les greep Alex hardhan-
dig in. Anders hadden we zeker een ongeluk 
gehad. Ik begreep hierdoor dat voertuigbe-
heersing belangrijk is, maar verkeersinzicht 
nog veel belangrijker. Autorijden gaat niet 
om de auto maar om het rijden. De moed 
zakte me even in de schoenen; het examen 
leek me moeilijker dan ooit.

Het Scrum-proces is op het eerste gezicht 
ook erg eenvoudig. Het ligt daarom voor de 
hand om gewoon aan de slag te gaan. Er is 
weinig nodig: met een whiteboard, een paar 
stiften en een stapel post-its kom je een heel 
eind. Laat je echter niet misleiden door de een-
voud. Scrum is gemakkelijk om uit te leggen 
maar moeilijk om te doen. Net als bij het leren 
autorijden geldt dat de omgeving een cruciale 
succesfactor is. De processen en artefacten zijn 
vergelijkbaar met de voertuigbeheersing; die 
heb je redelijk snel onder de knie. De interac-
tie met de omgeving is een stuk uitdagender, 
maar van doorslaggevend belang. Een succes-
volle implementatie van Scrum begint daarom 
niet in het team, maar in de organisatie.

Kiezen voor verandering
Scrum wordt vaak gezien als silver bullet om 
de softwareontwikkeling sneller en goedko-

per te maken. Het is echter geen out-of-the-
box oplossing. Implementaties van andere 
teams kun je niet een-op-een overnemen. 
Betrokkenen moeten zelf een leerproces 
doorlopen voordat ze een effectieve werk-
wijze vinden. In de praktijk zal de productie 
hierdoor eerst teruglopen.

Scrum maakt de knelpunten in de organi-
satie inzichtelijk. De kwaliteit van de speci-
ficaties, de betrokkenheid van de stakehol-
ders, de communicatiestijl, de geschiktheid 
van medewerkers, maar ook het functione-
ren van het management. Dat deze, vaak 
verborgen, problemen transparant worden, 
kan bedreigend zijn en heeft impact op de 
beleving van de verandering (zie kader ‘De 
impact van de Scrum-implementatie’). Het 
initiële enthousiasme slaat om in weerstand 
en deceptie. Net zoals bij mijn rijlessen komt 
er een moment waarop het ineens toch wel 
moeilijk lijkt om succes te behalen. Wij ge-
bruiken de euforiecurve om dat uit te leggen 
aan het management (zie figuur).

Op momenten dat er wrijving ontstaat, 
de productie terugloopt en de problemen 
van de organisatie helder worden, ont-
staat er een grote druk om terug te gaan 
naar de oude werkwijze. Het is belangrijk 
dat het management juist dan zijn besluit 
verdedigt en de Agile-principes naleeft. De 
leiding dient te begrijpen welke impact de 
invoering van Scrum heeft en dat een suc-
cesvolle implementatie ervan begint bij een 
bewuste keuze voor de verandering.

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 softwareontwikkeling. Samen met Agile- en test-
adviseur 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 noemer, die deze 
vraagstukken in kleine behapbare brokken uitserveert. Op de backlog staan momen-
teel onderwerpen als ‘Het effectieve team’, ‘Hoe selecteer ik een pilotproject’ en ‘Wat 
doe ik in sprint 0?’, 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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De impact van de Scrum-implementatie
Voorbeeld 1: verborgen processen inzichtelijk. Onder tijdsdruk bracht een klant van ons een stuk 
software toch naar productie. Als gevolg hiervan deden zich geregeld operationele problemen 
voor, waar de ontwikkelaars opvallend vaak mee lastig werden gevallen. We hebben toen sa-
men een brandjeslijst ingevoerd. Voortaan moest een medewerker aan de scrummaster vra-
gen of hij het team mocht storen, en dan alleen voor een operationeel probleem dat op deze 
lijst stond. Het team kon hierdoor beter doorwerken. Binnen de organisatie riep dit echter 
weerstand op: de operationele problemen waren ineens inzichtelijk en het oplossen ervan lag 
ineens weer bij de business.
Voorbeeld 2: kwaliteit is een vast gegeven. Scrum kent enkele strikte regels. Bijvoorbeeld dat items 
die niet voldoen aan de Definition of Done niet naar productie gaan. Stakeholders accepteren 
dit niet altijd en roepen soms verontwaardigd uit dat dat kinderachtig en flauw is. ‘Bijna af is 
goed genoeg’, zeggen ze dan, en: ‘Vroeger konden we wel snel naar productie.’ Bij een van onze 
klanten voelde de stakeholder zich zo tekortgedaan dat hij op hoge poten naar het manage-
ment beende. Wijzend naar het Scrum-team legde hij uit dat hij door hun starre gedrag zijn 
doelen niet kon halen. Dat daarvoor toch echt de nieuwe features mee moesten in de release, en 
dat het belachelijk was dat deze werd tegenhouden vanwege een paar kleinigheden.

Call to action
•  Hoe betrekt u het management 

bij de verandering? Of begint u 
gewoon binnen uw team?

•  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.

Met één team beginnen
De dip in de euforiecurve is niet leuk en we 
kunnen hem niet wegnemen. Wel valt de im-
pact ervan te verzachten. Bijvoorbeeld door 
Scrum team voor team in te voeren. Dat voor-
komt dat alle teams tegelijk een terugval heb-
ben en de hele it-afdeling stilligt. De ceo van 
een klant van ons was eerst wat sceptisch over 
ons advies. Hij wilde snel van start, liefst met 
meerdere teams tegelijk. Dat hebben we niet 
gedaan. Na een emotionele sessie waar een 
paar stakeholders flink ageerden, verzuchtte 
hij: ‘Nu snap ik waarom jullie maar één team 
per keer wilden begeleiden. Dankjewel.’

Beginnen met één team heeft ook andere 
voordelen. Elke organisatie is anders en tij-
dens de eerste implementatie leer je aan welke 
knoppen te draaien. Je leert welke aspecten 
kenmerkend zijn voor de organisatie. Deze 
kennis kun je in een veilige setting opdoen en 
straks gebruiken bij de moeilijkere teams. Een ander voordeel is dat de rest van de or-

ganisatie alvast went aan de nieuwe manier 
van werken. Dit effect wordt groter als het 
management duidelijk over de invoering van 
Scrum communiceert. Een klant nam de Agile- 
implementatie als vast agendapunt mee op de 
maandelijkse afdelingsvergadering, waarbij 
het Scrum-team zijn ervaringen, problemen 
en successen deelde. Door de enthousiaste 
verhalen loste de weerstand tegen de veran-
dering op. Sommige teams waren zelfs jaloers 
dat zij niet als eerste waren gaan scrummen. 
Om dit te bereiken, heb je dus wel eerst com-
mitment nodig van het management.

Derk-Jan de Grood (derkjandegrood@valori.
nl) 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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De euforie waarmee de 
organisatie begint aan de 
Scrum-implementatie kan 
omslaan in teleurstelling 
en deceptie. 
Bron: ‘Grip op it, de held die voor mijn 

nachtrust zorgt’, SDU 2011


