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Onderwerpen 

§  Wie ben ik? 

§  Scrum in het kort 

§  Voorbeelden van toepassingen 

§  Hoe te beginnen? 



Wie ben ik? 

#  Gidion	  Peters	  
#  Agile	  /	  scrum	  consultant	  bij	  Scrum	  Company	  
#  Trainer	  Reflec>eve	  Communica>e	  Scrum	  i.s.m.	  BeBeke	  van	  Ruler	  



Scrum? 

#  Een	  framework	  voor	  het	  managen	  van	  complexe	  projecten	  
#  Voor	  het	  eerst	  beschreven	  in	  de	  Harvard	  Business	  Review	  (1986)	  
#  Groot	  geworden	  in	  de	  soQwareontwikkeling	  
#  Opmars	  in	  niet-‐IT	  gerelateerde	  projecten	  



Scrum en agile 

Scrum	  komt	  voort	  uit	  de	  agile	  filosofie	  



Werking scrum 

Scrum	  is	  een	  projectmanagementmethode	  die	  voortkomt	  uit	  het	  agile	  denken	  	  
en	  kent	  de	  volgende	  principes	  

#  Het	  in	  kunnen	  spelen	  op	  verandering	  door	  itera&ef	  werken	  in	  korte	  sprints	  
#  Het	  reduceren	  van	  overdracht,	  ruis	  en	  e-‐mail	  door	  gezamenlijke	  

verantwoordelijkheid	  binnen	  een	  team	  te	  beleggen	  
#  Het	  scheiden	  van	  proces	  en	  inhoud,	  zodat	  beiden	  voldoende	  aandacht	  krijgen	  
#  Het	  transparant	  maken	  van	  werkproces	  en	  resultaten,	  zodat	  klanten	  en	  stakeholders	  

snel	  betrokken	  kunnen	  worden	  
#  Het	  gezamenlijk	  bereiken	  en	  vieren	  van	  resultaat	  



Scrum: rollen 

Scrum	  kent	  een	  drietal	  rollen	  
De	  product	  owner	  
#  HeeQ	  beeld	  van	  wat	  hij/zij	  wil	  bereiken	  
#  Maakt	  keuzes	  en	  prioriteert	  
#  Managet	  stakeholders	  

De	  scrum	  master	  
#  Coacht	  en	  faciliteert	  het	  team	  en	  de	  product	  owner	  
#  Houdt	  scherp	  het	  proces	  en	  de	  scrum	  regels	  in	  de	  gaten	  
#  Zorgt	  voor	  faciliteiten	  

Het	  team	  
#  Is	  mul>disciplinair	  en	  gezamenlijk	  verantwoordelijk	  
#  Is	  zelfsturend	  en	  spreekt	  elkaar	  aan	  
#  Leert	  zichzelf	  steeds	  beter	  kennen	  en	  verbetert	  de	  

eigen	  werkwijze	  



Scrum: momenten 

Scrum	  kent	  een	  viertal	  momenten	  
Sprint	  planning	  
#  Wat	  leveren	  we	  op	  deze	  sprint,	  

welke	  ac>es	  ziBen	  daaraan	  
vast?	  

Standup	  
#  Hoe	  verlopen	  de	  ac>es,	  zijn	  er	  

obstakels	  die	  het	  team	  kan	  
oplossen?	  

Oplevering	  (demo/review)	  
#  Wat	  hebben	  we	  gemaakt,	  

voldoet	  dit	  aan	  de	  
verwach>ngen?	  

Evalua&e	  (retrospec1ve)	  
#  Hoe	  verliep	  de	  samenwerking,	  

hoe	  kunnen	  we	  verbeteren?	  
	  



Voorbeelden - Polygonale Loods 

Gebiedsontwikkeling:	  Polygonale	  Loods,	  Spoorzone	  Tilburg	  

Uitdaging	  
#  Aantrekken	  van	  ondernemers	  en	  investeerders	  

>jdens	  het	  aanbestedingsproces.	  
#  Aanspreken	  van	  nieuwe	  doelgroepen,	  passend	  bij	  

het	  profiel	  van	  de	  Spoorzone.	  
#  In	  samenhang	  inzeBen	  van	  een	  on-‐	  en	  offline	  

campagne.	  
#  Organiseren	  van	  interac>e	  tussen	  ontwikkelaars	  

(gemeente,	  VolkerWessels)	  en	  geïnteresseerden.	  
#  Start	  scrumproject	  op	  13	  maart;	  slui>ng	  

aanmeldingstermijn	  op	  27	  juni	  2014.	  



Voorbeelden - Polygonale Loods 

Uitkomsten	  –	  campagne	  
#  Snelle	  ontwikkeling	  van	  een	  narra>ef.	  
#  Bijsturing	  campagne	  op	  basis	  van	  

kwan>ta>eve	  en	  kwalita>eve	  feedback.	  
#  Pageviews	  en	  downloads	  	  boven	  

verwach>ng.	  
	  
Uitkomsten	  -‐	  proces	  
#  Intensieve	  samenwerking	  tussen	  

projectafdeling	  en	  communica>e	  –	  
betrokken	  opdrachtgever.	  

#  BenuBen	  energie	  omgeving:	  betrokken	  
burger	  in	  scrumteam.	  

#  Kwaliteit	  van	  producten	  verbetert	  door	  
scherpe	  gezamenlijke	  focus.	  

#  Minder	  mailverkeer,	  snellere	  
afstemming.	  



Voorbeelden – omgevings -en gebiedsmanagement 

Uitdaging	  -‐	  extern	  
#  Opvangen	  van	  signalen	  uit	  omgeving	  en	  van	  stakeholders	  
#  Gebruik	  maken	  van	  signalen	  om	  oplossingen	  te	  co-‐produceren	  en	  uitkomsten	  te	  verbeteren	  

Uitdaging	  -‐	  intern	  
#  Elkaar	  verstaan	  (verschillende	  talen	  en	  bloedgroepen)	  
#  Integreren	  van	  omgevings	  –en	  gebiedsmanagement	  in	  tradi>oneel	  gestructureerde	  

projectorganisa>e	  



Voorbeelden – omgevings -en gebiedsmanagement 

Aanpak	  -‐	  tools	  
#  Visueel	  maken	  van	  prioriteiten	  en	  

ontwikkelingen	  in	  omgeving	  
#  ‘Begrijpen’	  van	  omgeving	  en	  

stakeholders	  (empathy	  maps)	  
#  Doorlichten	  van	  productporkolio	  

aan	  de	  hand	  van	  ‘user	  stories’	  

Aanpak	  –	  organisa&e	  
#  Inrichten	  mul>disciplinaire	  teams,	  

omgevingsmanagement	  als	  
integraal	  onderdeel	  

#  Werken	  met	  ‘heartbeat’	  van	  
omgeving;	  werken	  in	  sprints	  

‘Gebiedsscrum’	  bij	  de	  gemeente	  
Amsterdam,	  Stadsdeel	  Oost	  



Voorbeelden – Grontmij 

Parameters	  
#  Doorloop>jd:	  5	  

maanden	  
#  Sprints:	  2	  weken	  
#  Product:	  

contractdossier	  en	  
bijbehorende	  eisen	  en	  
randvoorwaarden	  



Hoe te beginnen? 

Met	  scrum	  begin	  je	  klein.	  Er	  zijn	  daarbij	  een	  aantal	  randvoorwaarden:	  

#  Aanleiding	  
#  Afgebakend	  project	  
#  Betrokken	  opdrachtgever	  
#  Vast	  kernteam	  
#  Professionele	  scrum	  coaching	  
#  Faciliteiten	  (ruimte,	  materialen)	  

Na	  het	  eerste	  project	  zullen	  nieuwe	  vragen	  naar	  boven	  komen:	  	  

#  Hoe	  kunnen	  we	  hiermee	  meerdere	  projecten	  tegelijk	  aanpakken?	  
#  Wat	  vereist	  dit	  van	  management	  en	  leiderschapss>jlen?	  
#  Hoe	  vergroten	  we	  de	  focus	  van	  individuele	  medewerkers?	  
#  Hoe	  wordt	  onze	  organisa>e	  agile?	  



Vragen / resources 

Voor	  verdere	  vragen:	  

@	   gidion.peters@scrumcompany.nl	  

twiBer.com/scrumco	  

Aanbevolen	  literatuur	  

#  BeBeke	  van	  Ruler	  -‐	  Reflec>eve	  Communica>e	  Scrum	  
#  Rini	  van	  Solingen	  -‐	  Scrum	  voor	  Managers	  


