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Scrum voor Managers

De prakti jk is echter regelmatig een stuk weerbarstiger.
Organisaties zitten al vast in gevestigde structuren
waarin managers een primaire rol vervul len. De transitie
van een hiërarchisch geleide organisatievorm met
managers naar een organisatie met zelforganiserende
teams vindt niet over één nacht i js plaats. Sterker nog,
veel organisaties die zeer geïnteresseerd zijn in Scrum
hebben (nog) niet de ambitie om een volledig agile
bedri jf te wil len zijn. En de vraag is of ze die behoefte
ooit wel zul len kri jgen. Hoe hoger deze noodzaak, hoe
belangri jker het is om op Scrumteams te leunen. De
situatie bepaalt de beste manier van organiseren. Daarin
bl i jft plaats voor resultaatgerichte managers. Maar
daarvan verwachten we wel een andere manier van
leidinggeven.

Welke veranderingen verwachten we van
een manager?
Bij het leidinggeven in een organisatie waarin Scrum
teams het kloppend hart vormen, worden er dus andere
dingen verwacht van de manager. De zeven
belangri jkste veranderingen zijn:

1. Zorg dat je teams het ‘waarom’ kennen – Help de
Product Owners door Product Backlogs te maken, deze
aan de muur te hangen, en hier met klanten en
belanghebbenden naar te kijken. Zorg dat iedereen weet
wanneer ze succesvol zi jn.

2. Zorg dat je teams focus leggen op werkende
resultaten – Kom dus alti jd naar de Sprint Review. En
kom bij voorkeur niet al leen: neem je eigen
leidinggevende regelmatig mee, of nodig de directeur
van een klant uit. Niets geeft beter inzicht dan
daadwerkeli jk resultaat.

3. Geef je teams vertrouwen en help ze daar waar
nodig – Uiteindel i jk gaat het erom dat je teams het
vertrouwen kri jgen dat ze het zelf mogen organiseren.
Dat ze weliswaar verantwoordeli jk zi jn, maar dat niet
direct de zeis langskomt wanneer er iets misgaat.
Positioneer je zelf als hulp bij het oplossen van
problemen. Hang bijvoorbeeld een eigen Impediment
Backlog op je deur met daarop de belemmering(en) die
je aan het wegnemen bent. Kom daarnaast ook eens
naar (een deel) van de Sprint Retrospective.

4. Geef het voorbeeld in agility – Prioriteer al les op
waarde, time-box, maak dingen af, hang het Agile
Manifesto op in je kamer. Maak ‘beter worden’ een
primair doel, niet al leen voor je teams, maar ook voor
jezelf. Wees initiatiefnemer in het vieren van feestjes: zet
positieve resultaten en voorbeeldgedrag in het zonnetje.
Maak alles bespreekbaar en transparant. Maar bovenal:
beloon fouten en het leren hiervan. Laat zien dat het
maken van fouten essentieel is om te leren en beter te
worden. Alleen met voorbeeldgedrag zul je
geloofwaardig zi jn en een agile verandering succesvol
kunnen doorvoeren.

5. Zorg dat je teams snappen dat zij zelf
verantwoordelijk zijn – Hak geen detai lknopen voor ze
door. Zelfs als j i j ziet dat het team een op het oog

Scrum kent geen rol van manager! Scrum kent al leen Product Owners,
Scrum Masters en Development Teams. De Product Owner legt focus
op het ‘Waarom’ en het ‘Wat’, het Development Team legt focus op het
‘Hoe’ en de Scrum Master zorgt ervoor dat dit samenspel goed loopt en
steeds beter verloopt. Samen vormen zij het Scrum-team en dat team
regelt al les zelf.
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verkeerde keuze maakt, laat ze die fout maken. Stel
vragen over het hoe en waarom, maar intervenieer niet.
Zelfs als het afloopt zoals j i j vermoedde is dat prima. Je
bevestigt dat ze zelf verantwoordeli jk zi jn. Bovendien,
gun ze hun eigen leerproces. Ji j hebt zelf ook geleerd
door vallen en opstaan.

6. Zorg dat teamprestaties transparant zijn – Zorg
voor overzichten waarmee teams en mensen zichzelf
kunnen beoordelen. Maak inzichtel i jk hoe goed het gaat,
of hoe slecht, maar gri jp zelf niet in. Vragen stel len is
prima. Kaders stel len ook. Als teams niet succesvol
kunnen zijn binnen die kaders, pas ze dan aan. Maar
zorg ervoor dat ze binnen die kaders zelf
verantwoordeli jk zi jn. De HR-cyclus zou dus wel eens
kortcycl ischer kunnen worden en zich bovendien naast
het individu ook op het team moeten richten.

7. Zorg dat teams hun competenties versterken en
coach ze daar in – Als teams beter moeten worden, dan
betekent dat ook dat teamleden aan hun competenties
moeten werken. Dat betekent opleidingen, boeken lezen,
ruimte voor experimenten. Die ruimte verdienen ze maar
moeten ze dus wel kri jgen. Geef teams bijvoorbeeld een
eigen opleidingsbudget voor het team. Daarmee kunnen
ze dan gezamenli jk bepalen hoe ze dat budget het beste
kunnen uitgeven voor het team. Zie jezelf als coach van
jouw teams. Hoe kun je ze het beste helpen zodat zi j het
beste uit zichzelf halen?

De rol van de manager is ervoor te zorgen dat teams
steeds beter worden. De verantwoordeli jkheid tot
produceren ligt bi j Scrum echter bij het Scrumteam zelf.
De manager heeft daarmee de ruimte gekregen om

primair de focus te leggen op beter worden in
produceren. Of in gewoon Nederlands: bomen
omhakken versus je bij l sl i jpen. Nog harder hakken met
een botte bij l , loont niet. Je bij l sl i jpen wel, zelfs als je
daardoor een ti jd niet aan het hakken bent. Het
structureel wegnemen van kwaliteitsproblemen (technical
debt) is erg effectief.

Dat wordt de nieuwe rol van de manager: constant de
focus hebben op het sl i jpen van de bij l . Dit werkt omdat
de manager weet dat met het verbeteren van deze
capaciteiten er meer geproduceerd wordt met minder
energie. In het verleden wist de manager dat ook al,
maar was hij of zi j verantwoordeli jk voor beide. Bij
keuzes tussen kortetermijnurgentie en
langetermijnopbrengsten werd dan toch vaak gekozen
voor de korte termijn. De splitsing is nu via Scrum
doorgevoerd: de Scrumteams houden zich bezig met de
resultaten op korte termijn en de manager legt focus op
het beter maken van het geheel.

Concluderend
Het belangri jkste werk van de manager wordt het
scheppen van kaders waarbinnen zelforganisatie
plaatsvindt. En daar hoort dus ook bij : het creëren van
een cultuur waarbinnen in teams gewerkt wordt aan
resultaten en leren. Daarmee ontstaat de mogeli jkheid
voor de manager om te sturen op beter worden.

En dat is erg handig. Wie wordt er nameli jk beoordeeld
op groei? Precies, de manager! Dus dat deze een
primaire focus kri jgt op het vergroten van het succes
van diens teams, is een belangri jk bi jkomend voordeel
van het werken met Scrum.
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