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Begin 2009 werd duidel i jk dat het oorspronkeli jke project
voor de invoering van de OV-chipkaart bi j de NS was
mislukt. Dit project was op de traditionele wijze
aangepakt en geheel vastgelopen. Eind 2009 moest de
NS echter klaar zi jn voor de invoering van de OV-

chipkaart en dus lag er een grote uitdaging. In februari
2009 werd besloten om het project opnieuw te starten
maar dan met een geheel andere aanpak. Dit werd
uiteindel i jk een mix van Scrum, ASAP, Lean, Smart en
waterval.

Agility en Value met
WaterScrumVal
Pas anderhalve week voor het Dreamevent werd Jeroen Muts benaderd
om een presentatie te geven. Hij nam graag de uitnodiging aan om zijn
ervaringen te delen met en Scrum in een groot project bi j NS Reizigers.
Een echt verhaal uit de prakti jk.

Presentatie Jeroen Muts

door Matthi js van der Deij l
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Cruciaal bi j de opstart van het project was de rol van een
externe coach die hielp om de oude denkpatronen te
doorbreken en de nieuwe aanpak vorm te geven. Enkele
kenmerkende elementen uit deze aanpak waren:
• Tweewekeli jkse iteraties of sprints; elke 6 tot 8 sprints
een nieuwe release.

• Dageli jkse update van de projectstatus aan de hand
van een dashboard.
Dit was aanvankeli jk een papieren dashboard maar is
nu vervangen door Jira, een tool voor
projectmanagement en issue tracking.

• De begrippen ’definition of ready‘ (klaar om te
realiseren) en ’definition of done’.

• De Product Backlog die tot stand komt op basis van
een boodschappenli jstje van de business en de
puzzelstukken die worden gedefinieerd door de
architecten (binnen de NS aangeduid als Sudoku
items).

• Een requirements raamwerk waarbij de High Level
Business Requirements aan de hand van de Project
Start Architectuur in Design Sessies worden
uitgewerkt van high level naar detai led level.

• Requirements management met toepassing van
traceabil ity en requirements checks.

• Uitwerking van requirements in smart use cases
vastgelegd in Enterprise Architect. Op dit moment
omvat het model 2000 tot 3000 smart use cases.

• Samenwerking in een team van 1 5-20 mensen. Dit is
vri j veel, maar vanwege de diversiteit aan vereiste
expertises toch de beste aanpak.

Uiteindel i jk doorlopen de eisen en wensen nog steeds
dezelfde fases van high level business requirements

naar een gedetai l leerd design als gebruikel i jk in een
watervalmodel, maar gebeurt dit wel in korte cycli op een
agile manier en in nauwe samenwerking tussen alle
betrokkenen.

Grote voordelen van de aanpak zijn vooral een
eenduidige en transparante manier van werken en een
goede samenwerking in een team. Wat hierbi j helpt is de
IREB-certificering die van alle informatieanalisten binnen
de NS wordt verwacht. Uit evaluaties kwam verder naar
voren dat de aanpak veel flexibeler is voor klanten en dat
er veel betere schattingen kunnen worden gemaakt. Dit
in tegenstel l ing tot de van-het-kastje-naar-de-muur
aanpak van vóór 2009 waarbij betrokken parti jen elkaar
eerder tegenwerkten dan dat zi j integraal samenwerkten.

Op een vraag uit de zaal hoe dit door de omgeving
binnen NS reizigers werd ontvangen, vertelde Jeroen
Muts dat er in het begin veel scepsis was. Uiteindel i jk
heeft het project het vertrouwen gekregen door het
geven van veel demo’s en het steeds zetten van kleine
stapjes. Ook vandaag de dag in 201 3 is er hier en daar
nog wantrouwen binnen de organisatie maar wordt over
het algemeen de aanpak goed ontvangen.

Het projectdoel is bereikt; reizen per trein met de OV-
chipkaart is een feit.

Jeroen Muts

Cruciaal bi j de opstart van het project
was de rol van een externe coach




