Scrum

Retrospective
De retrospective is in Scrum erg belangrijk. Het is elke keer een mooi
moment om als team stil te staan bij de resultaten van de afgelopen
periode en plannen voor verbetering te maken. Als scrummaster vind ik
dit één van de leukste en meest interessante gebeurtenissen. Daarom
ondersteun ik graag andere teams bij hun retrospective. Om die
bijeenkomsten zo plezierig mogelijk te laten verlopen, met veel ruimte
voor creativiteit en verbeteracties, heb ik verschillende werkvormen, die
ik graag met jullie deel.
door Linda Haak

Wat is een retrospective?

De retrospective vindt plaats aan het eind van de sprint.
Het team inspecteert zichzelf op het gebied van mensen,
tools, processen, en bedenkt daar een verbeterplan bij.
De retrospective herhaalt zichzelf en komt gedurende het
hele project terug. Hiermee is er continu aandacht voor
verbetering. De retrospective wijkt daarmee ook af van
de projectevaluatie in Prince 2, die slechts eenmalig en
aan het einde van het project plaatsvindt.

De retrospective wijkt af van de
projectevaluatie in Prince 2, die
slechts eenmalig en aan het einde
van het project plaatsvindt.

Het weerbericht
Hoe werkt het:
Als facilitator teken je op het bord een wolk met onweer,
een wolk met regen, een wolk, en een zonnetje. Dan
vraag je aan alle deelnemers om aan te geven hoe zij de
afgelopen sprint hebben ervaren.
Geschikt voor:
Dit is een opstarter van de retrospective. Deze vorm is
een variant op de smilies waarbij je het team vraagt hoe
ze de sprint ervaren hebben. Het idee erachter is dat het
weer niet van 1 op de andere dag totaal omslaat. Als het
weer momenteel heel slecht is, dan zal het morgen
hoogstwaarschijnlijk niet stralend zijn. Het benoemen van
de verandering (gaan we de richting de zon of dreigen er
onweerswolken) biedt vaak voldoende handvatten om
een verbeterplan te definiëren. Want dat is het grote
verschil met een echte weersvoorspelling: met een
retrospective kun je het toekomstige resultaat sturen,
terwijl het weer zich juist niet laat plannen.

Werkvormen

Voor elke retrospective vraag ik aan het team of er een
specifiek onderwerp is om aandacht aan te besteden.
Daarna pak ik mijn favoriete websites erbij voor
inspiratie, en gevoegd bij mijn eigen ervaring bepaal ik
zo de werkvorm. Bij de keuze van de werkvorm laat ik
me naast het onderwerp, vaak ook leiden door de
interesses van teamleden en de wijze waarop ze open
staan voor creativiteit. Een paar van mijn favoriete
werkvormen:
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Retrospective
Stille mindmap
Hoe werkt het:
Als team maak je gezamenlijk een mindmap over een
bepaald onderwerp (bv het deploymentproces, de
product backlog). Eerst leg je het concept van
mindmappen uit (associëren, korte termen, plaatjes).
Dan laat je de teamleden gezamenlijk in stilte hun gang
gaan. Als iedereen klaar is, kun je bespreken wat er staat
en daar weer op voortborduren.
Geschikt voor:
Met mindmappen help je teamleden hun eigen
gedachten te ordenen. Door het in stilte te doen, hebben
de teamleden ruimte in hun hoofd om dit te doen en
worden ze niet onderbroken door anderen. Hiermee
komen ook de stillere types uit de groep aan bod. Een
voordeel van mindmapping is dat er direct groeperingen
worden aangebracht.

De zeilboot
Hoe werkt het:
Op het bord teken je een zeilboot met een anker, een
wolk met wind en een ijsberg. De zeilboot staat voor het
team. De wind is de voortstuwende kracht, het anker
houdt het team tegen om verder te komen, en de ijsberg
zijn de risico’s in de toekomst. Aan het team vraag je om
voor elke factor items op te schrijven die daarbij horen.
Deze hang je op de juiste plek en bespreek je
gezamenlijk. Hiermee krijgt het team inzicht in haar
functioneren krijg je input voor het bepalen van acties.
Geschikt voor:
Begin je net nieuw als scrummaster en wil je in een
sessie weten hoe het project en team draait, dan is dit de
ideale werkvorm. Het werkt ook goed als je al wat langer
meedraait: bijvoorbeeld om eens uit de details te stappen
en te kijken naar het geheel en wat verder weg in de
toekomst.

Iedereen mag zoveel tweets schrijven als hij/zij wil en
deze worden op de muur opgehangen. Daarna bespreek
je de tweets en ontdubbel je ze. De volgende stap is dat
iedereen mag ‘retweeten’ en ‘liken’. Daarmee reageer je
op andere tweets, geef je aan waar je het meeeens bent
en bedenk je actiepunten.
Geschikt voor:
Als je niet een specifiek onderwerp hebt waar je het over
wil hebben, dan is dit een leuke werkvorm. Het is ook
goed bruikbaar om na een sprint complimenten uit te
delen.

Superhelden
Hoe werkt het:
Je verdeelt het team in 2 of 3 groepen, elke groep krijgt
een groot vel papier en stiften. De opdracht aan elke
groep is: teken het scrumteam als superheld, inclusief
superkrachten én zwaktes. Daarna laten de groepen aan
elkaar hun superheld zien en leggen ze hun kracht en
zwakte uit.
Dan schuift de getekende superheld door naar de buren.
Die krijgen de opdracht om een helper te maken voor de
superheld, die de zwaktes kan opheffen. Eigenlijk
bedenken ze daarmee oplossingen en acties om de
zwaktes van het team op te lossen. Ook het resultaat van
deze sessie bespreek je gezamenlijk en je kiest
gezamenlijk de acties uit om te gaan doen.

Tw e e t m y s p r i n t
Hoe werkt het:
Het idee is dat iedereen “Twitter” (tweets) berichten
schrijft op postits. Een tweet is een kort bericht, met
bijvoorbeeld smilies, een # over een bepaald onderwerp
(bijvoorbeeld #story317) en @ om iemand te benoemen
of aan te spreken (@scrummaster of @team).
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Geschikt voor:
Met de superhelden retrospective werk je aan het team.
Het laat zien wat de sterktes en zwaktes van het
scrumteam zijn. Dat maakt de deelnemers trots en zorgt
ervoor dat iedereen zich bewust is van de zwaktes en
welke verbeterpunten daarbij horen. Het is leuk om de
posters mee terug te nemen naar de werkplek en daar
op te hangen. En bij een mooie tekening kun je er zelfs
voor kiezen om één van de superhelden als teamlogo te
gaan gebruiken.

DREAMagazine FEBRUARI 2017

Scrum
Filmrecensie
Hoe werkt het:
Stel dat de afgelopen sprint een film was, wat voor
recensie zou dat dan opleveren? Met die vraag kun je je
teamleden een aantal deelvragen stellen:
• Wat is het genre (horror, comedy…)?
• Wat is het thema? (23 woorden)
• Was er een twist (bv een ‘bad guy’)?
• Was er een einde zoals happyend, cliffhanger?
Had je het verwacht?
• Wat was je persoonlijke hoogtepunt?
• Zou je het aan een collega aanbevelen?
Na afloop leest elk teamlid zijn/haar eigen recensie voor.
Die recensies vat je samen op een bord, waarna je
erover kunt discussiëren.

Zo zie je dat elke werkvorm zijn eigen charmes heeft.
Door ze af te wisselen inspecteer je verschillende
elementen van het scrumteam. Soms kies je voor een
methode die wat meer “in stilte” is en die meer groepeert.
Op andere momenten kies je juist voor een methode die
veel complimenten met zich meeneemt, of wil je graag
een beroep doen op het teamgevoel en zo een passende
superheld verzinnen. Belangrijk blijft het om af te
wisselen in de werkvormen. Zo houd je het team scherp
en voorkom je dat de retrospectives saai worden.

Door werkvormen af te wisselen
inspecteer je verschillende
elementen van het scrumteam.

Geschikt voor:
Filmrecensies schrijven vraagt om op een creatieve
manier naar je sprints te kijken, en is leuk voor de
afwisseling. Doordat je teamleden persoonlijke
evaluaties laat maken, geeft deze retrospective een goed Daarom blijf ik op zoek naar nieuwe werkvormen voor
komende retrospectives. Want ook een retrospective kan
inzicht in hoe verschillend de teamleden een sprint
je weer inspecteren, aanpassen en verbeteren. Doe dit
ervaren.
door bijvoorbeeld met je collega scrummasters een
retrospective over je retrospectives te houden!
Favoriete websites:
http://www.plansforretrospectives.com
http://www.funretrospectives.com

Linda Haak is Agile & Requirements consultant bij
Ordina. Zij adviseert klanten over de transitie naar
Agile en DevOps werken d.m.v. trainingen, workshops
en coaching. Binnen Ordina traint zij collega’s op het
gebied van Agile, Scrum en requirements engineering.
Momenteel is Linda gedetacheerd bij de Rechtspraak
als Scrummaster & Agile coach. Linda is tevens
redacteur van het DREAMagazine.
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