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• Scrum master | Agile coach | Projectmanager | Trailblazer;

• HEAO BI, HBO E-business & HBO Communicatie;

• 47 jaar | Zwolle | Getrouwd | Nieuwe dingen ontdekken;

• Levensloop: Guhl, Nike Benelux, Cap Gemini, Nederlandse politie, Ministerie van BZK, 
PwC, WEEV (Brazilië) en … mede-eigenaar van DevRepublic.

• Verhuren van Agile IT professionals / Scrum teams en maken van websites/apps;

• Headquarters in Zwolle en eigen softwarehuis in Ahmedabad (India);

• Wij helpen o.a. BCA, Sailing Today, DrukwerkMax, Dienst Justitiële Inrichtingen, 
Nederlandse politie, Belastingdienst en TKP.



Headlines



Hot

• Agile is ‘hot’;

• Agile wordt verheerlijkt door visionairs, goeroes, consultants, directeuren, managers 
en agile-specialisten; 

• Agile belooft oplossing voor bedrijfskwalen en redding voor noodlijdende bedrijven in 
strijd om klant;

• Agile is erg populair in IT-wereld, maar rukt ook op buiten IT.



“Old skool”: waterval



Lineair

Werkt prima bij overzichtelijke 
projecten met eenduidige techniek.

Met dank 
aan:



Hoop vs realiteit

3 punten waarvan wij hopen dat ze waar zijn:

• De klant weet wat hij/zij wil;

• De engineer weet hoe hij/zij het moet maken;

• Er verandert niets gaandeweg.

Echter … 3 punten waarmee wij moeten leven: 

• De klant ontdekt wat hij/zij wil;

• De engineer ontdekt hoe hij/zij het moet maken;

• Er verandert veel gaandeweg.



“New skool”: verandering

• De wereld om ons heen verandert steeds sneller: voortdurend inspelen op 
veranderingen;

• Al doende leren en continue verbeteren;

• Van ‘stenen en kabels’ naar IT gebaseerde oplossingen;

• Van techniek gestuurd, aanbod gedreven en lineaire (“waterval”) processen naar 
klantgericht, dienstgedreven en integrale processen;

• Steeds meer verschillende disciplines nodig.



Transitie naar integraal

Met dank 
aan:



Wat Agile betekent

• Van Latijn ‘agilis’: beweeglijk, behendig, lenig;

• Agile werken gaat ervan uit dat:

o Verandering de enige constante is;

o Niemand de toekomst kan voorspellen;

o Wendbaar = makkelijk inspelen op alle veranderingen.

• Agile is een mindset en dus geen methode!



Agile uitgangspunten

Personen & Interacties

boven Processen & Tools

Producten die werken

boven lijvige documenten

Samenwerken met de klant

boven onderhandelingen

Omgaan met verandering
boven plan volgen



Ratio projectmislukkingen IT



Risicoreductie met Agile



Waardeversnelling Agile



Scrum is de populairste methode



Scrum in 90 seconden

https://fast.wistia.com/embed/iframe/p7novk9lc6
https://fast.wistia.com/embed/iframe/p7novk9lc6


Scrum in het kort 1/2

• Stel zelf-organiserend multidisciplinair team samen (max. 10 pers.);

• Benoem Scrum Master die faciliteert op proces;

• Benoem Product Owner (= klantbelang) die geprioriteerde wensenlijst maakt en 
bijhoudt: de Product Backlog;

• Team bepaalt hoeveel werk ze binnen bepaalde tijd (= Sprint = 2 tot 4 weken) kan 
realiseren: Sprint planning / Sprint Backlog;

• Scrum Master houdt focus team op het doel;

• Iedere dag stand-up met teamleden voor statusupdate;



Scrum in het kort 2/2

• Na elke sprint: 

o Team laat in demo zien wat bereikt.

o Product(en) moeten meteen bruikbaar zijn;

o Retrospective ter evaluatie: leren en verbeteren;

• Cyclus herhaalt totdat er genoeg items van de Product Backlog gerealiseerd zijn, het 
budget op is of de deadline bereikt is.



Rollen

• Product Owner = Vertegenwoordigt de belangen van de stakeholders;

• Scrum Master = Faciliteert het team op het proces;

• Team = Verantwoordelijk voor opleveren product(en). Cross functioneel.

• Product Owner = Systeemarchitect? 

• Scrum Master = Projectmanager?  (valkuil: sturen op inhoud);

• Team = Werkvoorbereider, Calculator, Engineer, …



Blijft de (project)manager?

Ja, managementcompetenties blijven nodig, maar er verandert wel wat: 

• Andere mindset, andere kijk op teams:  ondersteunend i.p.v. sturend;

• Transitie van manager naar dienend leider; 

• Verschuiving in de rol naar 

o Businesskant van het project; 

o Grotere complexiteit;

o Het managen van de keten en de stakeholders;

o Motivatie van teams.



Uitdagingen Scrum

• Klant moet begrijpen dat hij/zij als Product Owner aan roer staat en prioriteiten bepaalt 
en inhoudelijke beslissingen maakt;

• Flexibele scope vraagt communicatieve skills: klanten overtuigen dat product business 
goals gaat dienen, zonder 100% garantie op scope;

• Scrum is discipline: een zelf-organiserend team word je niet zomaar. Alle teamleden 
moeten open, nieuwsgierig en sterk zijn;

• Scrum drijft op evaluatie: vertrouwen en (durf om) feedback (te) geven.



Extra uitdagingen sector

• Bouwwereld = traditioneel = oud gedrag en vaste patronen: weinig drang om te 
veranderen(?);

• Hokjes, muurtjes, eilandjes en verzuiling, zowel intern als extern;

• Werken met (veel) onderaannemers;

• Hiërarchisch;

• Wantrouwen en ‘eigen straatje schoonhouden’;

• Te weinig kennis en erkenning van wat een system architect en wat een onafhankelijk 
commissioner is en kan toevoegen.



Effectiviteit van Scrum

• Gebrek aan effectiviteit ligt niet aan methode, maar is veelal te wijten aan houding van 
mensen die ermee “moeten” werken;

• Scrum werkt alleen als de hele organisatie het nut ervan inziet en bereid bent het op 
juiste manier toe te passen; 

• Zet Scrum in omdat het écht past en niet als je alleen mee wilt gaan met de hype.



Tig redenen om niet te veranderen



Vraag is niet of je moet veranderen, maar wanneer en 
hoe!



Aan de slag

• Verken de mogelijkheden én de gevolgen;

• Meeste kans van slagen als ‘het’ vanuit allerlei plekken natuurlijk ontstaat, met steun 
management. Zorg voor sneeuwbaleffect;

• Begin klein en bouw daarna uit: “think big, start small, act fast.”;

• Begin intern: utopie om te denken dat buitenwereld klaar is om met z’n allen Agile te 
gaan denken en werken;

• Dwangmatig één aanpak of regels volgen hoeft niet;

• Haal hulp bij krijgen van Agile-mindset en om beste eruit te halen. 



Laaghangend fruit

• Scrum kan goed gebruikt worden om korte lijnen te bevorderen;

• Verminderen eilandjes binnen het eigen bedrijf:

o “Meer begrip tussen afdelingen”

o ”Na aantal weken elkaar opzoeken i.p.v. elkaar te mailen”



Albert Einstein:

“If you always do what you always did, you will always get what you always got.”

“A person who never made a mistake never tried anything new.”
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