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Introductie
‘Scrum’ beschrijven zonder uit te leggen wat ‘Agile’ inhoudt is 
hetzelfde als buitenspel proberen uit te leggen en de spelregels 
van ‘voetbal’ overslaan. Dat kan niet. Of je maakt het jezelf 
knap lastig. Scrum is namelijk een vorm van werken volgens 
de Agile filosofie. Binnen Scrum grijpt veel terug op het Agile 
gedachtegoed.

1 Tomas Dankers 
Consultant & Scrummaster

+31 6 827 627 41
tomas.dankers@intracto.com

4



5

Agile
Agile (‘behendig’ in het Nederlands) is in 2001 bedacht door een aantal experts in softwareland als antwoord op de vraag waarom 
zoveel software-projecten mislukken. Deze groep wist dat er een flinke koerswijziging nodig was om dit voor elkaar te krijgen. 
Daarom is hun oplossing ook zo bijzonder. Geen ‘best practice’ of ‘projectplan’, maar alleen een korte beschrijving van waarden en 
principes waarmee volgens hen software succesvoller ontwikkeld kan worden. 

De vier waarden en twaalf principes zijn vastgelegd in het ‘Agile manifesto’. De waarden zijn het meest veelzeggend en zijn als 
volgt:

Agile staat in die zin lijnrecht tegenover traditionele ontwikkelmethodes zoals ‘waterval’, waarbij vooraf gedefinieerde 
functionaliteiten vast staan. En weinig (of geen) ruimte is voor veranderingen.
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Individuen en interacties
boven processen en tools

Werkende software
boven uitgebreide documentatie

Samenwerking
boven onderhandelingen

Reageren op verandering
boven het volgen van een plan
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Scrum

Agile is de 
mindset, 
Scrum het 
praktische 
raamwerk.

Nee, Scrum is niet hetzelfde als ‘Agile’. Maar wel één van de veel gebruikte manieren om het Agile gedachtegoed toe te passen. 
Nog korter: Agile is de mindset, Scrum het praktische raamwerk. Net zoals bijvoorbeeld ‘Lean’ en ‘Kanban’.

Scrum is gebaseerd op het principe dat projecten met kleine(re) multidisciplinaire teams het beste resultaat leveren. En 
gaat uit van het ‘empirisme’. Kennis komt voort uit ervaring, essentieel om goede besluiten te nemen. Alles met als doel om 
voorspelbaarheid te verhogen en de risico’s te verlagen. 

In het kort zorgt Scrum ervoor dat:

• Een team zo effectief mogelijk werkt

• Er altijd inzicht is in de voortgang

• Er in korte cycli producten worden opgeleverd

• Een team nooit te veel doet
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Scrum-waarden
Het werkproces van Scrum - zoals we dat nu kennen - is gevormd door de twee Amerikanen Jeff Sutherland en Ken Schwaber. De 
praktische uitgangspunten hebben zij vastgelegd in de bewust kort gehouden ‘Scrum guide’. Belangrijk onderdeel zijn de drie pijlers 
van Scrum:
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Transparency
Belangrijke onderdelen (zoals voortgang) moeten zichtbaar zijn voor het hele team, 
waarbij één gezamenlijke standaard zorgt voor overeenstemming. Zoals bijvoorbeeld 
een gezamenlijke definitie van wanneer iets af is, de ‘definition of done’.

Inspection
De mogelijkheid om geregeld de voortgang te inspecteren richting het einddoel. Zoals 
bijvoorbeeld het gezamenlijk bespreken en bekijken van de (tussen)opleveringen in de 
‘sprint review’.

Adaption
Bij risico op het niet halen van het vastgestelde resultaat is aanpasbaar vermogen 
gewenst. De aanpassing moet snel toegepast kunnen worden om het effect te 
vergroten.
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Onderdelen van Scrum
Er zijn binnen Scrum een aantal fundamentele onderdelen die houvast bieden. De kortcyclische duur, de teamsamenstelling, het 
organiseren van specifieke, terugkerende momenten (events) en het gebruik van vaste items (artefacts).

Een ‘sprint’ is de periode waarin het team werkt. Vaak een aantal keer (een aantal sprints dus) achter elkaar. Elke sprint binnen 
eenzelfde project duurt even lang. Per project kan de tijdsduur verschillen: het meest efficiënt vinden wij zelf sprints van 3 weken. 
Dit zorgt voor voorspelbaarheid en ritme en komt de prestaties van het team ten goede.
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Sprint

Het Scrum Team bestaat uit de volgende personen/rollen:

• Product Owner: De opdrachtgever (afgevaardigde van ...) 

• Development team: Het multidisciplinaire team

• Scrum master: Helpt het team optimaal presteren

Scrum Team
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Teams organiseren zichzelf en hebben alle benodigde specialismen aan boord. Ze kiezen gezamenlijk en zelfstandig hoe ze hun 
werk voor elkaar krijgen en worden niet van bovenaf aangestuurd. Het team stelt zichzelf in staat op een flexibele en creatieve 
manier zo productief mogelijk te zijn.

Het Scrum proces heeft vier belangrijke momenten (events) onder andere om het toepassen van de waarden ‘inspection’ en 
‘adaption’ te stimuleren:

• Sprint Planning: Inhoudsbepaling van elke sprint

• Daily Scrum: Dagelijkse update tijdens de sprint

• Sprint Review: Demonstratie van oplevering einde sprint

• Sprint Retrospective: Terugblik om samenwerking te optimaliseren

Events

Drie belangrijke voorwerpen (artefacts) zorgen er voor dat lopende en gerealiseerde werkzaamheden altijd zo transparant 
mogelijk zijn:

• Product backlog: Overzicht van alle wensen om het eindproduct te realiseren

• Sprint backlog: Overzicht van alle items per sprint

• Increment(s): Alle afgeronde sprint backlog items na een sprint 

Gereedschappen
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Scrummen: waarom (niet)?
Waarom moet je als opdrachtgever overwegen om je product met Scrum te laten ontwikkelen? In onze ervaring is de enige 
constante factor dat bij software-ontwikkeling nieuwe (technische) inzichten ontstaan. Ook kan online de dag van morgen er 
volledig anders uitzien. Strategisch gezien is in beide gevallen de behoefte om snel te schakelen groot.

Scrum heeft ten opzichte van de klassieke (waterval) ontwikkeltrajecten een verschil tussen wat vaststaat (fixed) en wat niet 
(estimated). Binnen Agile/Scrum projecten is er een vaste planning (de sprints) en een vast development team maar geen vaste 
maar een flexibele scope. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een vooraf gedefinieerd projectplan met requirements en vaste 
scoping.

Een vooraf vastgelegde scope wekt de indruk van ‘controle’. Werken met Agile/Scrum betekent minder controle vooraf, maar 
tijdens de realisatie ruimte voor verandering. En op den duur steeds meer zicht op de invulling van het eindproduct. Dit kan voor 
de meer traditioneel ingestelde organisaties best even wennen zijn. Daarom is het ook zo belangrijk om vooraf te investeren in een 
goede basis, en om van daaruit te gaan samenwerken.

Fixed vs flexibele scope
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Bron: https://www.atlassian.com/agile/agile-iron-triangle
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Voor Intracto betekent dit dat wij met onze klanten een vast team overeenkomen (resources), met een vooraf bepaalde inzet op 
vaste momenten (time). Zo weet onze klant vooraf wat het budget is. De rest leggen we vast in een partnerovereenkomst (zie 
verderop). Ook schetsen we op hoofdlijn de scope.

Is Scrum een succesformule voor iedere vraag? Zeker niet. Te kleine projecten of projecten met een hele duidelijke (niet complexe 
scope) zijn niet direct geschikt om met Scrum aan te pakken. Deze projecten zijn meer gebaat bij heldere fasering en scoping 
vooraf.

In iedere situatie is de meest ideale situatie weer anders. Voor ons geldt dat middelgrote projecten het meest geschikt zijn voor 
Scrum. Bij een pitch of project intake hanteren we vooraf een aantal checks, waaronder:

• Is er vooraf veel onduidelijk of ‘te ontdekken’?

• Is de kans groot op voortschrijdend inzicht en/of verandering op basis van marktbewegingen?

• Is er veel (technisch) maatwerk nodig?

• Is er geen te grote afhankelijkheid van derden intern of extern?

• Is er een minimaal aantal van 3 tot 4 sprints mogelijk?

Hebben we een duidelijk antwoord? Dan stellen we in overleg met de opdrachtgever een Agile/Scrum aanpak voor. Omdat we voor 
onszelf en voor onze klanten de toegevoegde waarde zien.

Is ieder project geschikt?
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Van (levens) belang
Een van de belangrijkste uitspraken in de Scrum Guide is als volgt: ‘Scrum is lightweight, simple to understand but difficult to 
master’. En beter hadden de auteurs het niet kunnen verwoorden. De grootste uitdaging zit hem in het simpele framework goed 
tussen de oren te krijgen en vervolgens dagelijks ten uitvoer te brengen.

Het lijkt simpel maar ook wij hebben ons een aantal keer in de vingers gesneden met een Scrum-project. Het gaat nooit in één 
keer goed. Sterker nog: ieder Agile/Scrum project is op een bepaalde manier nieuw. Maar door ervaring op te doen weet je steeds 
beter wat belangrijk is en waar het grootste risico in schuilt (empirisme!).

Voor organisaties met medewerkers die traditioneel georganiseerd zijn, vraagt Agile/Scrum om een flinke aanpassing. Is het dan 
nog steeds de moeite waard om te doen? Jazeker. Mits dit belang ‘hoog’ in de organisatie gecommitteerd is en ‘breed’ gedragen 
wordt.
 
Focus op de drie niveaus ‘cultuur’, ‘team/individu’ en ‘samenwerking’ biedt ons samen met onze klanten de juiste start. En het 
fundament om op verder te bouwen gedurende een project. 

Scrum in de praktijk



Scrum is lastig te begrijpen en nog lastiger ‘eigen’ te maken. Voorafgaand aan een project (de daadwerkelijke sprints) stoppen we 
een dag(deel) de tijd in het gezamenlijk eigen maken van de belangrijkste waarden en principes. Dit doen we met het volledige 
development team, de product owner en de belangrijkste stakeholders. 

Bewust met zijn allen omdat het ‘samen doen’ ook betekent dat we ‘samen veranderen’. Zo werken we vanuit begrip over de 
cultuur naar een structuur. Hoe dit er dan uitziet? Vaak in de vorm van een gezamenlijke training waarbij we stilstaan bij de 
waarden van de opdrachtgever. En we deze mappen aan de waarden binnen Agile / Scrum. 

Soms gaan we een stapje verder en is het einddoel van een dag(deel) het opstellen van een gezamenlijk ‘project manifest’. Een 
manifest dat ons allemaal vertelt waarom we samenwerken en wat we belangrijk vinden. Tikkeltje zweverig? Ja. Maar bewezen 
effectief!

Cultuur

Bewust met zijn 
allen, omdat het 
‘samen doen’ 
ook betekent 
dat we ‘samen 
veranderen’.
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Een development team is multidisciplinair omdat het zo het gevraagde werk per sprint volledig zelf kan uitvoeren. Dit betekent dat 
er in één team verschillende ‘vakidioten’ zitten, wat zorgt voor een combinatie van verschillende invalshoeken en persoonlijkheden. 

Naast inhoudelijke expertise zijn persoonlijke vaardigheden als analytisch vermogen, communicatieve skills, adaptief vermogen 
en omgaan om ‘100% transparantie’ van belang. Niet iedereen zal op elke competentie direct even sterk ontwikkeld zijn. En direct 
op elkaar ingespeeld.

En dat is niet erg: in de eerste sprint ligt de nadruk op het vormen van het team. En zal er soms best wat discussie zijn over de 
samenwerkingsvorm. Uiteindelijk resulteert dit in een team dat goed ‘draait’ de rest van de sprints.

Twee rollen, namelijk die van de scrum master en de product owner lichten we hieronder kort toe.

Het team meer zelfsturend en optimaal wendbaar maken is de taak van de Scrum Master. Deze doet dit door structuur te bieden 
en te faciliteren. Hij zal bijvoorbeeld ook als coach of mentor optreden voor het team, de product owner en stakeholders. En soms 
als veranderaar binnen de organisatie van een klant.

Team

01. Scrum Master



De product owner is de ware ‘superheld’ in het geheel. Hij staat dagelijks in twee werelden: zijn eigen organisatie en die van het 
doorgaans snellere team. En moet heel veel keuzes maken. Het is daarom van essentieel belang dat hij voldoende beschikbaar is 
voor het team en intern mandaat heeft om beslissingen te maken.

Omdat deze rol bepalend is voor het succes van het project besteden we hier graag meer aandacht aan. Waar voelt deze persoon 
zich prettig bij en waar niet? En op welk vlak kunnen we hem daar bij helpen? Ook de relatie met de direct leidinggevende is 
belangrijk: is er voldoende begrip aan beide kanten van elkaars rol? Ook daar proberen we in te ondersteunen door training en/of 
overleg tijdens een project.

02. Product owner

De product 
owner is 
de ware 
‘superheld’.
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‘Fixed scope, fixed budget’ bestaat niet binnen Scrum. Dit kan voor een klant vreemd klinken. Alsof er een ‘carte blanche’ is 
afgegeven. Het tegendeel is waar: meer invloed op de inhoud en een betere vinger aan de pols is er ‘niet te koop’. Gelukkig zijn er 
voldoende zaken vooraf wel vast te leggen.

Intracto doet dit in een partnerovereenkomst. We hechten hierin belang aan transparantie en spreken een aantal zaken vooraf met 
elkaar af:

• Samenstelling en inzet van het team (welke rollen, hoeveel uur, welke dagen)

• Tarieven per rol (wie kost wat)

• Sprint ritme (welke blokken, welke dagen)

• Escalatielijn (via wie kunnen we snel ingrijpen)

• Invulling rol Product Owner (beschikbaarheid en mandaat)

• Stakeholders (betrokkenheid)

Later in het traject voegen we daar aan toe:

• De productivisie (de droom)

• Minimal Viable Product (productdefinitie op hoofdlijn)

Gaat het project van start dan rapporteren we gezamenlijk met de product owner in een vast ritme over de voortgang van het 
team. 

Het streven van Intracto is om elkaar als partners te gaan zien. In onze ervaring presteert ons team zo het beste en dat levert de 
hoogste toegevoegde waarde op voor onze klanten.

Partnerovereenkomst Intracto
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Interesse om met ons te werken?
Elke samenwerking begint met een goed gesprek.

+32 (0)14 28 29 20 (België)

+31 (0)73 62 72 636 (Nederland)

info@intracto.com

www.intracto.com


