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Introductie
In een wereld waarin projecten complexer worden en veranderingen en
onzekerheden de standaard geworden zijn, verliezen een aantal elementen van
traditioneel projectmanagement hun effectiviteit. Agile projectmanagement,
waarvan Scrum een toepassingsvorm is, biedt een aantal waardevolle aanvullingen
voor de hedendaagse projectmanager. In deze Scrum implementator het waarom,
het wat en het hoe van Scrum voor zowel de beginnende als de gevorderde
projectmanagement professional.
Agile (de Italiaanse muziekterm ‘agile’ betekent snel, beweeglijk) beschouwt
onzekerheden als een gegeven en niet als iets onwenselijks. Agile methoden gaan
dan ook meestal over de wijze waarop je wendbaar met veranderingen om kunt
gaan. Een belangrijke stap! In het boek De complete projectmanager gaan we nog
een stap verder: hoe mooi zou het zijn als je aanvullend zélf die veranderingen weet
te initiëren die jou helpen om succesvoller te zijn? De projectmanager als
beïnvloeder!
Agile is dan ook meer dan een methode. Agile is een mindset. Ga voorbij aan de
hype, verdiep je in de essenties van projectmanagement en Agile leiderschap en
leer ze ook in minder ideale situaties toe te passen. Maar leer ook begrijpen, dat
losse increments niet altijd zaligmakend zijn, bijvoorbeeld wanneer wijzigingskosten
hoog zijn of wanneer het project vooraf prima te overzien is.

Geniet van wendbaar zijn en initieer zélf de veranderingen die jou helpen!
Roel Wessels
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Inhoud
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BASISBEGINSELEN
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Agile en traditioneel waterval
Bij het implementeren van 9 functies
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Agile/Scrum beschrijving
Wat was Agile ook al weer? Bij Agile verschilt de projectbeheersing van de
traditionele (waterval) projectaanpak. In een traditioneel project wordt de
projectscope meestal als vast gegeven beschouwd. Bij tegenvallers of
wijzigingen loopt een project automatisch uit en komt er druk op de
uitvoering en de kwaliteit. In een Agile project werkt men met meerdere
iteraties (sprints) waarin tijd, geld én kwaliteit als een vast gegeven worden
beschouwd. De scope is ook belangrijk maar wél onderhandelbaar op basis
van prioriteit. Zijn er tegenvallers, dan verschuiven de minst noodzakelijke
functies naar de volgende sprint.
De aandacht voor kwaliteit wordt versterkt doordat de iteraties werkende
tussenresultaten moeten opleveren. Denk aan het belang van zichtbaarheid
en feedback. Die korte iteraties hebben nóg een voordeel: Agile rekent op
wijzigingen en per iteratie mag de scope worden aangepast. Hierbij geldt
wel de afspraak: is een iteratie gestart dan zijn wijzigingen verboden. Zo
combineer je flexibiliteit met teamefficiëntie.
Naast het vaste ritme van iteraties kent Agile een dagelijks ritme: de daily
stand-up meeting waarin de teamleden samen het werk afstemmen. Door
het dagelijkse teamoverleg, de duidelijke prioriteiten omtrent functionaliteit
(via de product backlog) en de directe beoordeling van de tussenresultaten,
is het mogelijk om het ontwikkelteam veel mandaat te geven. Agile zorgt
dus voor wendbaarheid en biedt een kader om het team zelforganiserend te
laten werken.

7

Agile/Scrum kenmerken

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opleveren in iteraties (vaste doorlooptijd, heartbeat).
Iteratie afgerond: tussenresultaat toetsen door eindgebruiker.
Tijd, geld en kwaliteit staan vast. Functionaliteit is onderhandelbaar.
Functionaliteit geprioriteerd op product backlog.
In de huidige iteratie géén wijzigingen, bij de volgende iteraties wél.
Multidisciplinair vast team (full FTE).
Dagelijks ‘daily stand-up meeting’ voor onderlinge afstemming van
activiteiten en voortgang.
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Puntsgewijze samenvatting
van het boek

Eén van de standaardwerken
op het gebied van Scrum
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Puntsgewijze samenvatting (1/3)
Scrum gaat over how people actually work, rather than how they say they
work en staat daarmee dicht bij de praktijk en bij de werkvloer. Bovendien
benoemt Scrum wat we altijd al dachten: je weet pas hoe lang iets duurt,
als gebleken is hoe veel werk een team kan opleveren. Leren en bijsturen is
essentieel bij Scrum, samen met het weghalen van belemmeringen.
• Deming zei al: actie is essentieel + bijsturen + leren.
• Plannen is zinvol. Ga dus niet gissen maar maak een plan!
• Blindelings het plan volgen is echter zinloos: Je (land)kaart is niet hetzelfde
als het terrein. Plan verder pas wanneer dat nodig is en alleen wat nodig is.
• Review na elke sprint wat je gedaan hebt, controleer of het
nog steeds is wat je zou moeten doen en denk na hoe je kunt versnellen.
• ‘Faal snel’ zodat je vroeg in het project kunt corrigeren.
• Organisaties, teams en mensen zijn complexe adaptieve systemen. Deze
systemen moet je niet voorprogrammeren, maar zelf laten leren door te
kijken naar de wereld om zich heen. Decentrale sturing dus, wat pleit voor
zelforganiserende teams.
• Werken aan de performance van teams levert meer op dan werken aan de
performance van individuen.
• Kleine teams (7  2 teamleden) presteren beter dan grote teams.
• Iets is pas af (DONE) als het gebruikt kan worden door de klant. Half af is
niet af!
• Tijd is eindig. Stuur dus actief op doorlooptijd.
• Demo or die: aan het einde van élke sprint moet je iets hebben wat het doet
(en dus gebruikt kan worden door de klant). Zet anders het project stop.
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Puntsgewijze samenvatting (2/3)
• Projecten opknippen is de basis. Knip allereerst op in deelresultaten (user
stories) en nog niet in taken (activiteiten).
• Definieer verder hoe je kunt bepalen of de user stories af zijn: Definition of
done.
• Zet de user stories op de product backlog en prioriteer op basis van
stakeholder value. Wijs ze vervolgens toe aan de opvolgende sprints.
• De product backlog kan honderden items lang zijn want er moet alles op
staan wat nodig zou kunnen zijn. Je hoeft echter niet alles te bouwen; als
de functies die je oplevert maar af zij. Bedenk verder dat 80% van de
waarde voor de klant in (de belangrijkste) 20% van de functies zit (Minimum
Viable Product, MVP). Door vroege feedback van de klant kun je snel
bijsturen:

MVP
MVP
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Puntsgewijze samenvatting (3/3)
• Omvang van stories vaststellen gebeurt bij voorkeur op basis van de
relatieve omvang. Gebruik hierbij de Delphi methode (met Planning Poker).
• Het hart van Scrum is RITME: Opleveren in repeterende sprints met vaste
doorlooptijd om feedback te krijgen van de klant. Creëer daarnaast met de
daily stand-up meeting een dagelijks ritme voor afstemming van het werk.
• Tijdens de werkzaamheden dient multitasking te worden voorkomen.
• Bepaal de team-velocity (hoeveel stories kunnen per sprint gerealiseerd
worden) en leidt aan de hand hiervan af hoe lang het project nog duurt
(hoeveel sprints er dus nog nodig zijn). Verhoog de team-velocity door
belemmeringen aan te pakken.
• Belangrijk bij Scrum: alles moet zichtbaar zijn. Plaats daarom de stories van
de sprint op een scrum bord (to do, in progress, done). Dit is goed voor
zelforganisatie van het team. Bovendien mag iedere stakeholder de ruimte
binnenlopen en het bord bekijken (of de daily stand-up meeting bijwonen).
Er zijn daardoor geen omvangrijke rapportages richting management nodig.
• Tenslotte: pas op met zelfgenoegzaamheid (denken dat je niet meer hoeft
te verbeteren). Zorg dat er kritische vragen gesteld blijven worden en blijf
zorgen dat de velocity stijgt. Een mooi moment hiervoor is de
sprint retrospective die plaats vindt na elke sprint. Implementeer de
leerpunten bij de volgende sprint en betrek hier ook stakeholders en
management bij.
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Valt je op dat de kenmerken van Scrum
gebaseerd zijn op logische best practices?
Ze hebben daarom veel overeenkomsten met de
essenties van projectmanagement, die beschreven
worden in De complete projectmanager.
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Scrum is daarmee een (hele mooie) toepassingsvorm
van de essenties van projectmanagement
en Agile leiderschap.

Maar niet de enige …

Laat je dus inspireren, maar niet beperken!
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AGILE
IS
VOORAL
EEN MINDSET
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Agile leiderschap:
Steeds oprecht nieuwsgierig zijn naar de
beste route tot het doel en de
omstandigheden optimaal benutten.

Herplannen is part of life
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Met Agile
organiseren i.p.v. plannen
Als de bus één keer per uur rijdt, zoek je op hoe laat
je de deur uit moet en storen vertragingen je.
Rijdt de bus elke tien minuten, dan vertrek je
‘ongepland’ en zijn vertragingen minder erg.
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Elke sprint heeft een vaste capaciteit

Met Agile anders
omgaan met capaciteit
In plaats van per activiteit capaciteit zoeken
en afspraken contractueel vastleggen:
met een beschikbaar vast team in een vaste
tijdsduur het maximale doen.
Breng het werk naar het team in plaats van andersom.
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Agile

betekent dus flexibel omgaan met
de omstandigheden, je er niet tegen
verzetten, te leren en het
maximale eruit te halen.

De zeiler die de beschikbare wind het beste
weet te benutten wint de race.

Scrummen is met een beschikbare
(vaste) capaciteit het maximale doen, waarbij
je per sprint versnelt door te leren en
belemmeringen weg te halen.
In een tijd waarin we alles als (unieke)
projecten waren gaan zien, gaan we dus
eigenlijk gewoon weer ‘fabriekje spelen’ en
de productiecapaciteit optimaal benutten.
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PROJECT INRICHTING
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ELEMENTEN PROJECTINRICHTING

1.
2.
3.
4.
5.

Incrementele strategie
Organisatie
Project decompositie
Product backlog
Sprint planning
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Scrum projectinrichting
Projectinrichting

Projectuitvoering (incrementeel)

Sprint review

Scrum en traditioneel
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Eén 10 stappenplan voor de inrichtingsfase

Scrum en traditioneel
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Eén 10 stappenplan voor de inrichtingsfase
Zie eventueel ook:
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Bepalen van de
1. Incrementele strategie
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1. Incrementele strategie
Bedenk dat incrementeel ontwerpen in een Agile proces niet hetzelfde is
als stapsgewijs bouwen. Per stap is het namelijk belangrijk dat de
tussenresultaten gebruikt kunnen worden door de (eind)gebruiker en al
waarde toevoegen!
Dat vraagt om een andere insteek t.a.v. marketing en fasering.

Henrik Kniberg geeft dit treffend weer in dit plaatje:

NOT LIKE THIS…

LIKE THIS!
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1. Incrementele strategie
Incrementele waardecreatie
in een Agile proces

plan
Waarde
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1. Incrementele strategie
Incrementeel ontwikkelen kan niet zomaar. Voorafgaand aan de
uitvoering dient de architectuur/infrastructuur zodanig te worden
opgezet dat de tussenresultaten ook daadwerkelijk getest kunnen
worden en dus operationeel/installeerbaar/veilig/begrijpelijk/etcetera
kunnen zijn.

Architectuur
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1. Incrementele strategie
Veel itereren is niet altijd zaligmakend. Het aantal iteraties en de
wijzigingskosten dienen in balans te zijn. Eén van de redenen waarom
je naast Agile projectmanagement ook altijd traditionele technieken
tegen zult komen.
Hoge complexiteit
Zie ook:
Hoge wijzigingskosten
Traditioneel
projectmanagement
Weinig
onzekerheid
Improvisiatie
adhoc acties

Mix Agile en
traditioneel
projectmanagement
(bv. DfX)

Agile
projectmanagement

Lage complexiteit
Lage wijzigingskosten

Veel
onzekerheid
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1. Incrementele strategie
Tenslotte is het van belang dat de incrementele sprint-resultaten qua
inhoud afgestemd worden op de andere (deel)projecten. Op deze manier
ontstaat er integrale waardecreatie en risicoafbouw en voorkom je
bigbang-integratie. De andere deelprojecten hoeven overigens geen
Agile projecten te zijn.
Integrale
Integrale
Integrale
Test 1
Test 2
Test 3
Deelproject 1
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Deelproject 2
Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Deelproject 3
Sprint 1
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Bepalen van de
2. Organisatie
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2. Organisatie
Scrum beschrijft naast het multidisciplinaire team twee hoofdrollen: de
product owner en de scrum master.
De product owner beheert en prioriteert de product backlog. Daarmee
behartigt deze de wensen van de klant en zal hiervoor het juiste
mandaat van de opdrachtgever moeten hebben.
De product owner maakt expliciet deel uit van het team, waarmee
geborgd wordt dat de stem van de klant geïntegreerd is in de dagelijkse
afstemming (daily stand-up meeting). De product owner houdt zich dus
ca. 50% van de tijd bezig met het team (uitleggen functies, beheren
backlog) en 50% van de tijd met de klant (begrijpen functies en
communicatie tussen project en de klant): 50% binnen – 50% buiten.
Het team en dus ook de product owner worden ondersteund door de
scrum master. Dit is een andere rol dan de projectmanager, want de
scrum master stuurt het team niet aan, maar acteert coachend en
faciliterend; in een Agile omgeving dient het ontwikkelteam zich
namelijk zelf te organiseren om op een efficiënte manier de toegewezen
doelen te bereiken.
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2. Organisatie
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2. Organisatie
Zoals al bleek uit de basisbeginselen biedt Agile/Scrum een prachtig
kader voor zelforganisatie van het team door de geprioriteerde product
backlog, regelmatige feedback op basis van tussenresultaten, daily standup meetings en duidelijkheid over de afweging van tijd, geld, kwaliteit en
functionaliteit.
Het team wordt ondersteund en uitgedaagd om zélf de uitvoeringswijze te
bepalen en de voortgang van de werkzaamheden te bewaken. Vandaar ook
de faciliterende rol van de scrum master.
De projectmanager heeft dus een andere rol dan in een traditionele
omgeving. Soms wordt gesteld dat de projectmanager niet meer nodig is
in een Agile organisatie, maar dat lukt alleen bij kleine projecten waarbij
het team via de scrum master en de product owner rechtstreeks met de
opdrachtgever praat. Wordt de projectorganisatie complexer, dan is er
behoefte aan een rol die capaciteitsmanagement, stakeholdermanagement, interactie van product owners, synchonisatie van deelprojecten en het opzetten van technische architectuur in goede banen
leidt. Dat is dan toch vaak weer een projectmanagement achtige rol…
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2. Organisatie
Zorg dat het team alle disciplines bevat om de klus te
kunnen klaren en hou het koste wat kost bij elkaar!
Agile betekent beweeglijk, maar dat is niet vrijblijvend. Zo is het
wenselijk dat het team zelfstandig het resultaat kan neerzetten (en dus
niet monodisciplinair is) én dat het leereffect geborgd wordt door het
team niet te ontbinden na het opleveren van (deel)resultaten.
Organisatorisch is het soms een hele klus om dit in de praktijk waar te
maken.

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3
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Bepalen van de
3. Project decompositie
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3. Project decompositie
Om bij aanvang van het project te bepalen welke tussenresultaten je op
moet leveren, is het uitwerken van de product breakdown structure
(PBS) een uitstekend middel om stapsgewijs inzicht te krijgen in het
project. Je maakt de PBS door het gewenste eindresultaat stap voor stap
op te delen in deelproducten en dit net zo lang te herhalen en te
verfijnen totdat alle benodigde deelresultaten geïdentificeerd zijn.

Je project opknippen in stukjes,
totdat je het begrijpt.
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3. Project decompositie
Product breakdown structure (PBS)

etc

etc

etc

etc

etc

etc
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3. Project decompositie
Zie eventueel ook:
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Bepalen van de
4. Product backlog

40

4. Product backlog
Bij Scrum bevat de product backlog de geprioriteerde lijst van
deelresultaten die door het team opgeleverd dienen te worden, ook wel
user stories genoemd (het WAT). In relatie tot de PBS tref je user stories
vaak aan onder in de breakdown. De product backlog wordt beheerd door
de product owner, zowel qua inhoud als qua prioriteit.
Een user story is functionaliteit van het product die waarde heeft voor de
gebruiker. Wat betreft implementatietijd moet deze passen binnen de
doorlooptijd van een sprint. De beschrijving heeft een vaste zinsopbouw,
die afdwingt dat de user story is opgesteld vanuit het gezichtspunt van de
gebruiker: als <gebruiker> wil ik <iets doen> zodat ik <er iets aan heb>

Agile

Spec.

Plan

1
1 4 7
2 5 8
2
3 6 9
product backlog

Iteratie 1

Iteratie 2

4

Iteratie 3

7
5

3
Prio hoog

6
Prio midden

8
9
Prio laag
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4. Product backlog
user story (wie, wat, waarom)

Id

Thema Als <gebruiker> Wil ik <iets doen> Zodat <ik er iets aan heb> Acceptatie criteria Opmerkingen Story points Sprint nr

Status
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4. Product backlog
Je mag de user stories op de product backlog dus
beschouwen als de kleinste (onderste) elementen van de PBS.
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4. Product backlog
User stories zijn ook het laagste niveau van de requirements breakdown
(het specificatiebouwwerk) van het product. Op een hoger niveau komen
ze samen tot epics. Epics zijn functionaliteiten die interessant zijn voor de
stakeholders en die meestal worden opgeleverd in een opeenvolging van
meerdere sprints. Scrum kent ook nog een niveau boven de epics, versions
genaamd. Dit zijn de officiële releases die worden geleverd aan de klant.
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Bepalen van de
5. Sprint planning
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5. Sprint planning
Omdat bij Scrum de tijdsduur van een sprint vastligt, is per sprint de
doorlooptijd bij voorbaat bekend en ook de beschikbare uren van het
team (uiteraard afhankelijk van het aantal teamleden). Daarom hoef je bij
het maken van het plan niet te bepalen hoeveel werk het implementeren
van een user story kost, maar volstaat het te weten hoeveel user stories
er in de sprint passen. Dat doe je door de size (omvang) van de user
stories te bepalen.
De omvang van de user stories wordt meestal uitgedrukt in story points.
Een story point is een abstracte en relatieve eenheid om de omvang van
de user story te relateren aan een bekend stuk werk. Story points zijn dus
niet rechtstreeks gerelateerd aan uren en zijn teamafhankelijk. Het
‘vullen’ van de sprints is het belangrijkste doel.
De velocity is de hoeveelheid werk die het team bewezen heeft op te
kunnen leveren in één sprint. Velocity wordt gemeten in dezelfde eenheid
als de omvang van de werkzaamheden, dus meestal ook in story points.
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5. Sprint planning
Met Planning Poker schat het team tijdens de projectinrichting op gameachtige wijze de omvang (aantal story points) van de user stories in. Dit
gebeurt met een set kaarten of met software/apps. Op de kaarten staan
de volgende getallen: 0,0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 en 100. Deze getallen
zijn gebaseerd op de Fibonacci-reeks, die het feit representeert dat
onzekerheid proportioneel groeit met de omvang van de user story.
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5. Sprint planning
De werkwijze bij Planning Poker (per user story):
1) De product owner geeft uitleg over de user story.
2) De teamleden stellen vragen, bespreken aannames en risico’s en
bepalen (in hun hoofd) de benodigde taken.
3) De scrum master vraagt elk teamlid een inschatting te maken van het
werk voor de user story en een kaart uit de eigen set te kiezen.
4) De teamleden draaien tegelijkertijd hun kaarten om en de personen
met de hoogste en laagste schatting leggen uit hoe ze tot hun
schatting van story points gekomen zijn.
5) Stap 3 en 4 worden herhaald totdat er consensus is bereikt.
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5. Sprint planning
Scrum werkt dus wezenlijk anders dan traditioneel!
Traditioneel: Hoe regel ik de middelen om het werk realiseren?
WBS

• Wat is de omvang (size) en hoeveelheid
werk van de gewenste deliverables?
• Welke variabele capaciteit heb ik nodig
om de deliverables op tijd op te leveren?

Scrum: Hoe doe ik met de beschikbare middelen het maximale?
• Wat is de omvang (size) en prioriteit van
de items op de product backlog?
• Hoeveel items passen er in een sprint met
vaste capaciteit en vaste doorlooptijd?

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3
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Bij Scrum beperk je je in de inrichtingsfase tot het
begrijpen van de projectomvang en het plannen van de
sprints. Verder detail hoeft pas als de sprint start.
Omvang begrijpen

Uitvoering
kunnen aansturen
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PROJECT UITVOERING
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Scrum projectuitvoering
Projectinrichting

Projectuitvoering (incrementeel)

Sprint review
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Scrum projectuitvoering

Teamwork!
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Agile projectuitvoering
Tijdens de projectuitvoering worden de sprints uitgevoerd.
Iedere sprint wordt gestart met een sprint planning meting
en afgerond met een sprint review en sprint retrospective.

Tijdens de sprints wordt dagelijks overleg gevoerd door de
teamleden in de daily stand-up meeting.
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Uitvoeren van de
Sprint planning meeting
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Sprint planning meeting
in de sprint planning meeting voorafgaand aan de sprint
wordt het sprintdoel (welke user stories moeten worden
opgeleverd) definitief gemaakt en maakt het team een
plan voor het uit te voeren werk, de sprint backlog. Dit
betekent dat de user stories worden opgesplitst in taken
(activiteiten) van maximaal één dag doorlooptijd. Deze
taken komen op het scrumbord onder ‘to do’ te staan.
Bij de sprint planning meeting is het volledige team
aanwezig (plus eventueel een aantal extra experts). De
scrum master faciliteert de meeting en toetst of de juiste
diepgang wordt bereikt. De product owner licht de items op
de product backlog zodanig toe dat iedereen deze begrijpt.
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Sprint planning meeting
Sprint backlog
uren besteed per sprint dag
Id Thema Backlog item Status Verantwoordelijke Story points Uren gepland Uren gerealiseerd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
User story #1
0
taak
0
taak
0
taak
0
taak
0
User story #2
0
taak
0
taak
0
taak
0
User story #3
0
taak
0
taak
0
taak
0
taak
0
taak
0
User story #4
0
taak
0
taak
0
taak
0
taak
0
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Uitvoeren van de
Daily stand-up meeting
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Daily stand-up meeting
In de daily stand-up meeting beantwoorden de teamleden
bij het scrumbord dagelijks de volgende vragen:
■ Wat heb ik gisteren gedaan om het team te helpen de
sprint te voltooien?
■ Wat ga ik vandaag doen om het team te helpen de sprint
te voltooien?
■ Welke obstakels zie ik voor mezelf of voor het team om
de sprint te voltooien?

59

Uitvoeren van de
Sprint review / retrospective
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Sprint review en retrospective
Na het afsluiten van de sprint zijn er twee meetings die plaatsvinden
voorafgaand aan de volgende sprint.
Sprint review: in deze meeting wordt teruggekeken op de behaalde
inhoudelijke resultaten en wordt - indien nodig - de product backlog
aangepast. Hierbij zijn ook de belanghebbenden van het project
aanwezig. Een demo van het werkende product is een uitstekend
middel om feedback te verkrijgen en te toetsen of ontwikkelteam en
belanghebbenden (denk aan de eindgebruiker!) een gedeelde visie
hebben over de toegevoegde waarde. De feedback wordt gebruikt
bij het vervolg van het project.
Sprint retrospective: tijdens de sprint retrospective wordt er
teruggekeken op het functioneren van het scrumteam zelf. Er
worden verbeterpunten aangekaart, die in de volgende sprint
meegenomen worden.
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Gebruiken van
Hulpmiddelen en metrics
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Voortgang: metrics
Metrics (indicatoren, KPI’s) kunnen zeer behulpzaam zijn
om de voortgang te bewaken. Hierbij geldt wel: zorg dat
het gaat om helpen en niet om (achteraf) controleren.
Ofwel: kies indicatoren die het mogelijk maken om op tijd
bij te sturen (leading indicators) en niet pas achteraf
vertellen dat het niet goed genoeg is (lagging indicators).
Mogelijke rapportages:
• Scrumbord
• Sprint burndown rapportage
• Status sprint backlog
• Status product backlog
• Velocity chart
• Voortgang sprints
• Voortgang testtraject
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Voortgang: metrics
Scrumbord (sprint status daily stand-up meeting)
Backlog

To Do

In Progress

Testing

(user stories)

(taken)

(taken)

(taken)

Done

KPI’s

Info

Kies je eigen strategie voor de kleuren. Bv. type backlog item (nieuwe
functie, gevonden issue), welke project, welk systeemdeel, etcetera.
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Voortgang: metrics

Resterende effort (uren)

400
350
300
250

200

Rapportage
moment

Afgeronde taken
Resterende uren
Ideale burndown
Resterende taken
(sprint backlog)

40
35
30
25

20

150

15

100

10

50

5

0

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Werkdag sprint (4 weken)

Afgeronde en resterende taken

Sprint burndown rapportage
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Voortgang: metrics
Sprint backlog status (huidige sprint)
uren besteed per sprint dag
Id Thema Backlog item Status Verantwoordelijke Story points Uren gepland Uren gerealiseerd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
User story #1
0
taak
0
taak
0
taak
0
taak
0
User story #2
0
taak
0
taak
0
taak
0
User story #3
0
taak
0
taak
0
taak
0
taak
0
taak
0
User story #4
0
taak
0
taak
0
taak
0
taak
0

To do, in progress, (testing), done

Besteedde uren per dag
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Voortgang: metrics
Product backlog status (hele project)
user story (wie, wat, waarom)

Id

Thema Als <gebruiker> Wil ik <iets doen> Zodat <ik er iets aan heb> Acceptatie criteria Opmerkingen Story points Sprint nr

Status

To do, in progress, (testing), done
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Voortgang: metrics
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Voortgang: metrics
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Voortgang: metrics
Voortgang testtraject
Gevonden bugs

180

Succesvolle tests

160

Resterende testcases

140
120

20
18
16

14
12

Rapportage
moment

100

10

80

8

60

6

40

4

20

2

0

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Testdag

Gevonden bugs

Succesvolle en resterende tests

200
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VERDIEPING
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Daily
stand-up meeting
Scrum
tunen
Hoe mooi en praktisch Scrum ook is, er zijn situaties waarbij
toepassing en werkwijze om aanpassing vragen. Bijvoorbeeld als
opvolgende releases te hoge wijzigingsimpact hebben, als de
functies
veel
onderlinge
afhankelijkheden
hebben,
bij
gecombineerde hardware- en softwareontwikkeling, of als externe
leveranciers een belangrijke rol spelen in het implementatieproces.
Als je de Scrum spelregels eenmaal goed hebt leren toepassen, ben
je prima in staat om onderdelen wel/niet toe te passen of aan te
passen aan de eigen situatie.
Doe het aanpassen wel met beleid, want Scrum is een mooi
gebalanceerd samenspel. Sommige best practices verliezen hun
kracht als ze niet in de juiste combinatie worden toegepast.
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Daily
stand-up meeting
Scrum
tunen
Toets daarom steeds of wat je wilt bereiken nog steeds overeind
staat in de aangepaste werkwijze. Let op punten als:
• Toetsen van de resultaten van een iteratie op systeemniveau en in
samenspel met de (eind)gebruikers.
• Het team dient multidisciplinair te zijn en zo constant mogelijk. Om
voldoende load te hebben mag het werk afkomstig zijn van meerdere
projecten (mits geïntegreerd op één product backlog).
• Zorg voor een backlog met deelresultaten geprioriteerd op waarde voor
de klant. Vul de sprints op basis van de omvang van de stories. Zorg
verder dat de laatste sprints geen kritische functies bevatten (buffer).
• Functionaliteit is onderhandelbaar, tijd en kwaliteit niet. Een functie is
dus niet af als deze half af is. Doe wat je doet goed!
• Wél wijzigingen in de volgende sprints, niet in de huidige.
• Ontkoppel het vullen van de sprints (WAT) en het bepalen van de
uitvoeringswijze (HOE). Dit laatste doet het team zelf als het werk start.
• Maak werk en voortgang zichtbaar, bijvoorbeeld op een scrumbord.
• Leer van wat je doet en stuur bij. Verhoog de velocity per sprint door te
groeien als team en door belemmeringen na elke sprint aan te pakken.
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stand-up meeting
TochDaily
weeknummers
Een mooi onderdeel van Scrum is dat de teamleden binnen een
sprint zelf het werk plannen en organiseren. Bovendien wordt die
(detail) planning pas gemaakt als daadwerkelijk met de uitvoering
begonnen wordt. Werk op het scrumbord kent daarom slechts drie
statussen zonder datum: to do, in progress en done. Dit voorkomt
dat je detailplanningen de hele tijd moet aanpassen.
Maar wat doe je, als er te veel koppelingen tussen de functies zijn?
Of als onderdelen worden aangeleverd door partners of andere
partijen buiten het team?
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stand-up meeting
TochDaily
weeknummers
In zo’n geval kun je de sprint eventueel toch onderverdelen in een
weekoverzicht en de backlog-items toewijzen aan een weeknummer.
Hierdoor wordt volgorderlijkheid duidelijk en kun je afspraken
maken met externe partners. Een mix van Scrum en traditioneel.
NU
Back
-log

W
1

W
2

W
3

W
4

W
5

W
6

W
7

W
8

W
9

W
10

W
11

W Done
12

Je kunt kiezen of je items afvinkt of in de kolom ‘done’ hangt
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Dailylife
stand-up
Andere
cycles meeting
Je kunt de Scrum life cycle (to do  in progress  done) ook
aanpassen om andere transities zichtbaar te maken en aan te
jagen.
Op de volgende slides is weergegeven hoe je de visuele kracht van
een (aangepast) scrumbord kunt gebruiken om deze processen
inzichtelijk te maken:
• Ontwikkel life cycle:
• Change life cycle:
• 8D life cycle:

volgen van status te ontwikkelen functies
volgen van status wijzigingen
volgen van status issues
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Daily stand-up
Ontwikkel
life cyclemeeting
Het volgen van de ontwikkel life cycle per functie
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Daily stand-up
Ontwikkel
life cyclemeeting
Het volgen van de ontwikkel life cycle per functie
Backlog

Specificeren

Ontwerpen

Module
testen

Systeem
testen

Done
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Dailylife
stand-up
Change
cycle meeting
Het volgen van de change life cycle per wijziging
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Dailylife
stand-up
Change
cycle meeting
Het volgen van de change life cycle per wijziging
Backlog

Onderzoeken

Beslissen
CCB

ImpleVerifiëren
menteren

Done
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Daily
stand-up meeting
8D life
cycle
Het volgen van de status van issues met het 8D-proces
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Daily
stand-up meeting
8D life
cycle
Het volgen van de status van issues met het 8D-proces
Backlog

1D

2D

3D

4D

5D

6D

7D

8D

Done
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Link met andere DCP tools

DCP - Planningsproces checklist
DCP - Product breakdown structure
DCP - Robuust inschatten tool

DCP - Schets met het team
DCP - Scrum Implementator

DCP - Detailplanning
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De complete projectmanager
Een boek over het hoe van projectmanagement.
Hoe je de nuttige elementen uit de vele methoden combineert.
Hoe je met een proactieve houding ook in moeilijke situaties regie houdt.
Hoe je de omslag maakt van beheerser naar beïnvloeder.
Hoe je ook Agile kunt zijn in traditionele organisaties.
Hoe je projectmanagement integreert in je eigen stijl en werkproces.
Hoe je zorgt dat je het ook echt gaat doen !
Hoe je daarbij ook nog jezelf blijft.
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www.roelwessels.nl

Niets uit deze opgave mag vermenigvuldigd, vastgelegd in een
geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt worden op of via enig
medium, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of anderszins,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed, kunnen er eventuele
fouten in voorkomen. De uitgever en de auteur aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor het optreden van fouten en/of onvolkomenheden.

