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Rini weet raad
Vroeger beantwoordde Mona in de Story de vragen van lezers. Vragen
over over eenvoudige praktische problemen “Lieve Mona, hoe krijg ik
vetvlekken uit mijn witte blouse?” en vragen over moeilijke keuzes en
beslissingen “Lieve Mona, mijn man tennist met mijn beste vriendin ...”.
In navolging van Mona laat het DREAMagazine een deskundige de
vragen van haar lezers beantwoorden. Als eerste hebben we Rini van
Solingen bereid gevonden om in de huid van Mona te kruipen. Hij
beantwoordt vragen van lezers over Requirements Engineering en
Scrum.

door Rini van Solingen

Beste Rini,
Zijn er ‘best practices’ voor het opstarten van een Agile
project? Vaak heb je in het begin nog maar een vaag
idee over wat de exacte behoefte is. Hoe kom je van dit
vage idee tot een effectieve initiële backlog. Hoe
voorkom je dat het voortraject een te traditioneel geheel
wordt met dikke Business Case documenten?
Met vriendelijke groet,
André de Kruijf

Beste André,
Een heel herkenbare vraag en ik zal proberen er zo goed
als mogelijk op te antwoorden. Ten eerste is Scrum
vooral handig als je het concept ‘project’ loslaat.
Projecten impliceren namelijk dat ze ooit beginnen en
ook een keer eindigen. Dat past helemaal niet bij ons
vak. Software ontwikkeling stopt niet. Er zijn
uitbreidingen, wijzigingen, bugs, koppelingen etc.
Vandaar dat je het meest effectief bent als organisatie
wanneer je niet denkt in projecten, maar in budgetten.
Maak stabiele teams die alle competenties hebben om
een systeem te bedenken, te maken en te onderhouden
en loods daar het werk heen. Zodoende kun je parallel
met de huidige werkzaamheden (op het huidige budget)
al vooruit kijken om zaken voor te bereiden op het
volgende budget. Zet een schuine las, als het ware. Lukt
dat niet in jouw organisatie, beleg dan een workshop van
een dag of twee met alle betrokkenen en
belanghebbenden en verwachte Scrumteamleden en
werk in die workshop een Product Backlog uit. Zo’n
workshop faciliteren vraagt om een goede moderator,
maar die zijn in te huren (bijv. bij Prowareness ). Tot
slot is het jouw organisatie die er voor zorgt dat het
‘voortraject’ een langdurige waterval is met dikke
business cases. Dat is niet Scrum die dat doet. Kortom,
ook hier zie je dat verandering echt start aan de top en
dat je dus ook in je hele governance aanpassingen moet
doen als je over het hele traject van ‘concept to cash’
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Agile wilt werken en wendbaar wilt zijn. Tegelijkertijd is
het geen belemmering om met Scrum te starten ook al is
dat nog niet geregeld. Alleen maak je alleen het stuk ná
het akkoord op het budget Agile en is het traject daarvóór
dat nog niet. Toon aan dat het werkt en als je
complimenten krijgt, stel dan eens voor om het
voortraject ook Agile te makenY.
Groet,
Rini

Vandaar dat je het meest effectief bent
als organisatie wanneer je niet denkt in
projecten, maar in budgetten.

Beste Rini,
Ik ben resourcemanager bij een grote ICT dienstverlener.
In mijn groep heb ik een groot aantal zeer ervaren
Business en Informatieanalisten. Veelal goed opgeleide
mensen met kennis van moderne methoden en
technieken, stuk voor stuk specialisten in hun vakgebied.
Een flink aantal van hen heeft vroeger wel
geprogrammeerd, maar voor de meesten is dat alweer
meer dan vijftien jaar geleden. De rollen waarop deze
mensen in het verleden meestal werden ingezet zijn in
Scrum en DevOps vervallen. Van een lid van een Scrum
team wordt tegenwoordig doorgaans verwacht dat hij
meer generalist dan specialist is. Hoe moet ik mijn
ervaren Business en Informatieanalisten bijscholen,
maar vooral ook hoe moet ik hen zo positioneren, dat zij
hun toegevoegde waarde ook binnen een Scrum en
DevOps omgeving kunnen leveren?
Met vriendelijke groet,
Marieke de Graaf
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Beste Marieke,
In je vraag herken ik een veel voorkomend misverstand,
namelijk dat leden van Scrum teams generalisten
zouden moeten zijn. Ook al begrijp ik waar dat idee
vandaan komt, is het niet juist. Complexe systemen voor
uitdagende problemen maak je niet zonder specialisten.
Die zijn cruciaal! Waar het misverstand vandaan komt is
dat je in een team niet in je eigen competentie kunt
blijven hangen en ander werk moet weigeren (“ik ben
ontwikkelaar dus ik test niet!”). Een spits in een
voetbalelftal moet soms ook meeverdedigen. Zelfs als
dat niet zijn expertise is. Datzelfde geldt voor leden in
een Scrum team: werken vanuit je specialisme en
competentie, maar je teamleden helpen met hun werk
als dat bovenaan de lijst staat. Je moet dus ook werken
aan een brede competentie in combinatie met een diepe
specialisatie. Voor de business analist met veel
kwaliteiten zijn er dus twee opties: je ontwikkelen tot
Product Owner of in het team gaan zitten en naast je
eigen specialisatie werken aan je brede
competentieprofiel. Gelukkig is er veel werk in een
Scrum team omdat er systemen gemaakt worden die
echt af zijn. Dus ook: documentatie, testen,
gebruikershelpteksten, etc. worden opgeleverd. Direct
vol de code induiken is niet per se noodzakelijk. Echter,
er komt steeds meer software en de wereld hangt steeds
meer van software aan elkaar. Misschien is het
oppakken van de programmeercompetentie dus
helemaal niet zo’n hele slechte. En waarom zou dat
alleen gelden voor de business analist en niet voor
iedereen? Zelfs voor management. Immers, hoe kun je
leiding geven aan een slagerij, als je nooit meer aan het
vlees snijdt? Mark Zuckerberg (CEO Facebook) checkt
ook nog steeds code inYY
Groet,
Rini

Een spits in een voetbalelftal moet soms
ook meeverdedigen. Zelfs als dat niet
zijn expertise is.

Rini van Solingen (prof.dr.ir.)

Rini van Solingen is deeltijdhoogleraar aan de
Technische Universiteit Delft op het onderwerp
Globally Distributed Software Engineering, waar hij
onder meer onderzoek doet naar de toepassing
van Scrum in (wereldwijd) gedistribueerde teams.
Daarnaast is Rini werkzaam als Chief Technology
Officer bij Prowareness in Delft. Vanuit die rol helpt
hij het management van organisaties bij de
invoering van Scrum en hun transitie naar een
Agile organisatie. Rini (Twitter: @solingen) heeft
een eigen YouTube-kanaal met videoblogs:
GroetenUitDelft. Je kunt Rini ook bereiken via
rini@scrum.nl of d.m.vansolingen@tudelft.nl. Hij
kijkt uit naar je reactie.

Beste Rini,
Mijn DevOps team is verantwoordelijk voor het
ontwikkelen van nieuwe functionaliteit maar ook voor het
tijdig afhandelen van de incidenten met de al
operationele functionaliteit. Aan het begin van iedere
Sprint plannen we welke User Stories we gaan
realiseren. Zo af en toe doen er zich tijdens de Sprint
grotere of kleinere incidenten voor. Wat zijn de ‘Best
practices’ voor het afhandelen van incidenten binnen een
DevOps team?
Met vriendelijke groet,
Rene Niekel

Beste Rene,
Een heel herkenbare vraag. Het korte antwoord is

Tussen twee werelden
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simpel: de Product Backlog omvat al het werk. Dus ook
incidenten, beheer, werk voor andere teams, refactoring,
etc. Kortom, daar moet je rekening mee houden. Kijk dus
naar het verleden naar de benodigde capaciteit voor
incidenten en reserveer deze tijd elke Sprint. Zijn er
minder, dan hou je tijd over: lekker. Kom je tekort, dan is
dat maar eens in de zoveel Sprints en dan moet je als
Product Owner keuzes maken. Veel incidenten kunnen
best opgepakt worden in de volgende Sprint en daarmee
is het gepland werk geworden. Ik zie sommige teams
zichzelf voor 80% volplannen en 20% reserveren voor
incidenten. Andere teams zetten een ‘strippenkaart’ op
de Sprint Backlog die de P.O. dan gedurende de Sprint
nog met incidenten mag vullen. Kijk maar wat het beste
past. Ikzelf geef altijd de voorkeur aan korte Sprints. Het
liefst Sprints van een week. Daarmee wordt al het werk
dat ontdekt wordt gedurende die week (inclusief
incidenten) op de Product Backlog gezet voor de
volgende Sprint. Het zijn dan echt de uitzonderingen die
niet kunnen wachten tot de volgende week. Als het goed
is komt dat maar zelden voor. Is het aan de orde van de
dag? Dan heb je een ander probleem: slechte en
instabiele software. Daar het je als P.O. ook invloed op.
Zet refactoring bovenaan de Product Backlog en werk
samen met je Scrum team(s) naar een stabiele stack. Als
je software niet stabiel is, dan gaat het je ook met Scrum
niet lukken om stabiel en voorspelbaar te werken. Kijk
maar eens hoe Gordon Ramsay dat aanpakt: eerst de
keuken helemaal opruimen en schoonmaken. Totdat je
dat voor elkaar hebt, heeft gestructureerd werken weinig
zin.
Groet,
Rini

ze het Sprint doel niet gingen halen, was het ons item dat
sneuvelde. Ik vraag me af hoe je binnen een complexe
organisatie met verschillende Scrum teams met ieder
hun eigen prioriteiten voorkomt dat de prioriteiten van het
ene team komen te lijden onder de prioriteiten van het
andere team.
Met vriendelijke groet,
Reinoud de Leve

Beste Reinoud,
Heel herkenbaar! Het punt dat je omschrijft speelt in heel
veel organisaties waar ik kom. Componenten teams die
elk een component of systeem bijhouden, maar de echte
waarde voor de klant zit over de keten heen. Dan hebben
Scrum teams elkaar nodig om de volle waarde te
leveren. Soms is dat zelfs binair zoals in jouw voorbeeld.
Een team dat (soms om valide redenen) niet oplevert en
de hele oplossing kan niet worden opgeleverd. Ten
eerste komt dit voort uit een focus over teams die niet
handig is. Als je waarde levert over een keten, dan zou
elk Scrum team die hele keten moeten afdekken. In mijn
boek Scrum voor Managers staat een heel hoofdstuk
over het schalen en richten van teams. Tot het moment
dat je ketenafhankelijkheden hebt opgelost blijf je hier
tegenaanlopen. Ook al doet het pijn, je zult door die zure
appel heen moeten. Een IT landschap dat zo complex is
dat je het werk van heel veel teams moet alignen om
waarde te leveren is niet effectief. Daar omheen werken
lost het probleem niet op. Dat gezegd hebbende, in je
voorbeeld lees ik ook dat de desbetreffende Product
Owner(s) hun rol niet pakken. Het zijn géén
projectmanagers. De Product Owner(s) is/zijn

Veel incidenten kunnen best opgepakt Een IT landschap dat zo complex is dat
worden in de volgende sprint en
je het werk van heel veel teams moet
daarmee is het gepland werk geworden. alignen om waarde te leveren is niet
effectief.
Beste Rini,
Tijdens onze laatste Grooming sessie bleek dat een item,
dat tot op heden vrij laag op de backlog stond, opeens
een hoge prioriteit had gekregen. De Business had een
besluit genomen en nu moesten we binnen enkele
weken de functionaliteit operationeel hebben, anders
zouden de klanten er hinder van ondervinden. Voor mijn
team was dat geen probleem. Wij konden onze
aanpassingen makkelijk in de volgende Sprint realiseren.
Alleen waren we er daarmee niet helemaal. Andere
teams zouden, om onze functionaliteit goed te laten
functioneren, een aanpassing in hun systemen moeten
doen. Ook dat was niet veel werk. Echter deze andere
teams hadden een andere Product Owner en andere
prioriteiten. Zij moesten ook iets voor een bepaalde
datum realiseren wilden de klanten er geen last van
krijgen. Met veel moeite wisten we ons item op de Sprint
Backlog van de verschillende teams te krijgen, maar toen
er bij een van de teams een item af moest vallen omdat

18

verantwoordelijk voor de Return-on-Investment. Met
elkaar, samen! Dus in dit voorbeeld lijkt het te ontbreken
aan afstemming tussen de P.O.’s. Wat wij vanuit
Prowareness altijd proberen te organiseren is een
(twee)wekelijks overleg tussen alle P.O.’s zodat ze hun
backlogs met elkaar afstemmen en zodanig richten dat
ze focussen op het totale eindresultaat. Aangezien het
hier ook gaat om de financiële bottom-line van de hele
organisatie proberen wij de CEO als voorzitter van dit
overleg te positioneren. Uiteindelijk zijn de P.O.’s met hun
Product Backlogs het vizier op de output van de
organisatie. Het is een gemiste kans als de CEO (of een
van de andere hoogzittende managers/directieleden) dat
stuur op resultaat niet pakken. Vaak zien ze dat niet in
één keer. Dan vragen wij hen of ze het een paar weken
willen ‘proberen’. Daarna lost de tijd je probleem vanzelf
op!
Groet,
Rini
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Beste Rini,
Een groot aantal van de systemen binnen mijn bedrijf
was tot voor kort nog volledig batch georiënteerd. Dat
past niet meer in een tijd waarin de meerderheid van
onze klanten hun wijzigingen via hun personal page
doorgeven. Onze klanten verwachten dat deze
wijzigingen direct worden doorgevoerd en willen er
meteen gebruik van maken. Het verbouwen van de
bestaande systemen naar een service georiënteerde
architectuur was in veel gevallen meer werk, daarom
hebben we ervoor gekozen een nieuw systeem te
bouwen. Onze aanpak bestaat er uit dat we het nieuwe
systeem stapsgewijs de functies van het oude systeem
laten overnemen. Ondertussen moeten wij ook de
ontwikkelingen op de markt volgen. Als concurrenten
bepaalde nieuwe functionaliteit bieden, moeten wij die
ook aan ons product toevoegen. Onze Product Owner is
erg gespitst op een snelle migratie naar de nieuwe
omgeving en het in de pas blijven lopen met de markt.
Daarbij ontstaat wel enigszins een spanningsveld met
degelijke architectuur. Vanuit het oogpunt van
architectuur is het soms beter om een meer generieke,
toekomstvaste oplossing te realiseren. Zo’n oplossing
levert echter niet direct Businesswaarde op. Een
dergelijke oplossing levert vaak pas businesswaarde op
bij toekomstige veranderingen van de functionaliteit. Hoe
zorg je er voor dat de drang om business value te
leveren niet ten koste gaat van een degelijke
architectuur?
Met vriendelijke groet,
Erik van Dongen

Tussen twee werelden

Als je software niet stabiel is, dan gaat
het je ook met Scrum niet lukken om
stabiel en voorspelbaar te werken. Kijk
maar eens hoe Gordon Ramsay dat
oplost: eerst de keuken helemaal
opruimen en schoonmaken. Voordat je
dat voor elkaar hebt, heeft
gestructureerd werken weinig zin.
Beste Erik,
Goed punt! Lopen veel organisaties tegenaan. Het
antwoord is eigenlijk heel simpel. De architectuur staat
ten dienste van het leveren van businesswaarde.
Architectuur is randvoorwaardelijk. In veel gevallen weet
je echter niet wat de toekomst van je gaat vragen. Dat
lees ik ook in je voorbeeld: nieuwe functionaliteit die niet
was voorzien en die de architectuur bedreigt. Dan aan je
architectuur vasthouden is de omgekeerde wereld. Je
systeem is er voor business value, niet voor architectuur.
Je zult dus los moeten laten dat je de architectuur
helemaal vooraf kunt dichttimmeren en je er keihard aan
kunt vasthouden. De architectuur zal juist ook dit soort
wijzigingen moeten toestaan. En als het niet meer past,
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dan zul je parallel aan het leveren van businesswaarde
ook je architectuur moeten aanpassen. Je hebt geen
keuze. De wereld is nu eenmaal tegenwoordig zo
dynamisch en onvoorspelbaar dat het onmogelijk is een
architectuur te verzinnen die niet meer zal wijzigen. Ken
je het boek Lean Architecture van James Coplien?
Emerging architecture is echter niet makkelijk ook al is
het noodzakelijk. Maar wie heeft er beloofd dat Agile
werken makkelijk is?
Groet,
Rini
Beste Rini,
In de tijd dat ik met Scrum werk, heb ik verschillende
opvattingen gehoord over wanneer een User Story
voldoende 'ready' is om in een Sprint mee te nemen. Bij
sommigen lijkt het er op dat je de Solution al vrijwel
geheel doordacht moet hebben. Bij anderen is het
doordenken van de Solution juist onderdeel van de
Sprint. Het nadeel daarbij is dat het afstemmen met de
Business al snel meer dan twee weken kost. Zijn er
gouden regels om te bepalen wanneer een Story
voldoende 'ready' is?
Met vriendelijke groet,
Hans Boersma

maar een half woord nodig en voor zo’n team is ‘we
snappen het’ goed genoeg. Andere teams zijn nog niet
zo ver, zijn onzeker, hebben heel veel afhankelijkheden,
hebben heel veel informatie vooraf nodig en hebben dus
heel veel nodig voor ze kunnen starten. Dat maakt je
over all wel langzamer en echt ‘concept to cash’ werken
is dan moeilijk. Werk dan samen met het team om stapje
voor stapje, Sprint na Sprint, te zorgen dat ze telkens
met net iets minder informatie toch succesvol kunnen
opleveren. Maak dit een vast onderdeel van de
retrospective en kijk samen hoe jullie hier steeds beter in
kunnen worden.

Pas op met het opstellen van een
Definition of Ready. Deze is officieel niet
voor niets geen onderdeel van Scrum.

O ja, nog één tip: pas op met het opstellen van een
Definition of Ready. Deze is officieel niet voor niets geen
onderdeel van Scrum. Hoe meer details je wilt voordat
het Ready is hoe meer het op een waterval begint te
lijken. Eerst alles bedenken zodat het Scrum team het
‘alleen’ nog maar hoeft te bouwen. Dan is er weinig
Beste Hans,
interactie en duurt het lang voordat je van idee tot
Ja, daar is een gouden regel voor: het hangt van het
oplossing komt. En hoe Agile is dat?
team af. Het ene team is heel volwassen, kent het
Groet,
systeem en weet snel oplossingen te vinden. Die hebben Rini
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Beste Rini,
Soms neemt het nemen van Business besluiten meer tijd
dan wenselijk voor het Scrum team. Er staan dan wel
een hoop stories op de backlog, maar geen of slechts
een paar zijn voldoende 'ready' om door het team in de
volgende Sprint te worden opgepakt. Wat doe je als team
in zo’n situatie? Hoe kun je als team voorkomen dat je in
zo’n situatie terecht komt?
Met vriendelijke groet,
Els Roden

Beste Els,
Herkenbaar. Wat doe je als de Product Owner het ook
niet weet of mag beslissen? Wat doe je als team als er
onvoldoende werk ligt om op te pakken? Of als besluiten
nog niet zijn genomen? Dit komt in de praktijk regelmatig
voor en iedereen wordt zenuwachtig als een team niets
te doen heeft. Dat is namelijk niet efficiënt en verspilling
van resources.
Ten eerste wat je niet moet doen. Je moet niet vooruit
gaan werken en werk oppakken dat nog niet helder is.
Daardoor word je namelijk onvoorspelbaar én ben je
software aan het maken die je later nog moet
aanpassen, lastiger te testen is etc. Wat moet je dan wel
doen? Ten eerste de Product Owner gaan helpen om de
backlog verder te verfijnen. Werk alternatieven uit, doe
technisch vooronderzoek, etc. Ten tweede, gebruik de
tijd om de beschikbare software te refactoren, de
automatische testset nog verder uit te breiden, en je
ontwikkelinfrastructuur verder te automatiseren tot en
met continue deployment.
Tot slot, dat gevoel van inefficiëntie past bij een waterval.
Bij Agile werken is het minder erg. Immers, als niet
helder is waar de meeste waarde zit, moet je dan wel
een systeem gaan bouwen? Je kunt het team dan het
beste inzetten om te helpen ontdekken waar de waarde
wél zit. De kortste route naar zo veel mogelijk waarde zit
niet in het efficiënt inzetten van ontwikkelaars, maar in
het effectief worden als gehele organisatie. Of in andere
woorden: als je vizier het nog niet doet, ga dan niet in het
wilde weg rondschieten maar stop al je tijd en middelen
in het fixen van het vizier. Pas daarna weer schieten.
Groet,
Rini

De kortste route naar zo veel mogelijk
waarde zit niet in het efficiënt inzetten
van ontwikkelaars, maar in het effectief
worden als gehele organisatie.
Beste Rini,
wat doet een goede SCRUM coach? Coacht hij de
Scrum Master of coacht hij het team, hands on?
Groeten,
Jelly Pater

Tussen twee werelden

Hi Jelly,
Scrum kent officieel geen rol van Scrum coach. Binnen
Scrum is de Scrum master deze coach. Helaas zie ik in
de praktijk vaak een Scrum master in het team die die rol
er een beetje bij doet. Een teamlid die de meetings plant
en zorgt dat er een Scrumbord is, etc. Maar dat is geen
Scrum master! Dat werk kan iedereen doen. De Scrum
master heeft een heel belangrijke en onderschatte rol in
het coachen van de teams en de rest van de organisatie
in het succesvol werken met Scrum. Kortom, pak de
Scrum guide (www.scrumguides.org) erbij, kijk naar de
rol van Scrum master en je vindt daar de
functieomschrijving van jouw Scrum coach.
Groet,
Rini

Software is nooit klaar! Of beter
gezegd: je moet er voor zorgen dat het
altijd klaar is (om te gebruiken).
Beste Rini,
Ik zie dat het ontwerp vaak vooraf aan de Sprint zo goed
als afgemaakt wordt, zo niet helemaal. In hoeverre is dit
problematisch wil je 'echt' Scrum werken met alle
voordelen?
Groeten,
Jan Bart Laan

Beste Jan Bart,
Of het een probleem is hangt af van de context. De
situatie bepaalt of dit vervelend is of niet. Het is niet aan
mij om dat te veroordelen. Scrum doet niets. Jij doet iets
en of je Scrum daarvoor gebruikt moet je zelf beslissen.
Het is een tool om Agile te worden, meer niet. Wat ik wel
weet is dat wanneer je echt Agile wilt zijn, echt wendbaar
dus, dat je dan alles binnen een Sprint doet. Dus een
vaag ideetje van de Product Owner omzetten naar
werkende en geteste software om daarmee te toetsen
wat eindgebruikers er van vinden en te toetsen of die
software de waarde oplevert die je verwacht. Concept to
cash werken in elke afzonderlijke Sprint. In veel
organisaties kom ik echter tegen dat men dat helemaal
niet wil en doet. Dat komt voort uit het principiële
probleem dat we ‘het pas willen hebben als het klaar is’.
Maar dat is nog steeds watervaldenken! Software is nooit
klaar! Of beter gezegd: je moet er voor zorgen dat het
altijd klaar is (om te gebruiken). Organisaties die zichzelf
nog inrichten met vooraf alles bedenken en pas
gebruiken als het klaar is, die zijn helemaal niet Agile.
Wellicht passen ze wel veel rituelen van Scrum toe, maar
feitelijk heb je hier nog steeds een enkelcyclische
waterval te pakken. Scrum? Waterscrum!
Groet,
Rini
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Beste Rini,
Een paar vragen:
Vraag 1. Aan een user story op zich heb je onvoldoende
om af te spreken hoe het precies gebouwd moet worden.
Naast de user story vermeld ik daarom korte
specificaties. Ik worstel echter met de mate van detail,
omdat tijdens de planningssessie ontwikkelaars precies
willen weten hoe het gebouwd moet worden. Hoe kan ik
daarmee omgaan?
Vraag 2. Het Agile project waaraan ik meewerk is
hectisch. Veel functionaliteit moet in korte tijd gebouwd
worden. Er is geen mogelijkheid tot uitloop. De wet is
voor 2014 weer veranderd en daardoor was er geen
adempauze na 2013. Dat betekent dat de software die
vanaf 1/7/13 in productie is genomen niet is
overgedragen aan een beheerclub. Geen tijd, te
complex, etc. Hoe kan dit het beste worden ingepast?

Een team van ontwikkelaars is altijd
slimmer dan een enkele briljante
architect of manager. Er is in een team
namelijk veel meer hersencapaciteit.

los. Denk in
stabiele teams waar het werk naar toestroomt en die je
financiert vanuit een budget. Dus ook beheerwerk als dat
waarde heeft. De scheiding tussen ontwikkeling en
beheer is een onnatuurlijke en ongezonde. Vandaar ook
dat organisaties die dit van oudsher hebben ingericht, na
verloop van tijd gaan praten over DevOps. DevOps is
Vraag 3. Hetzelfde geldt voor werkinstructies. Is het
wat mij betreft Scrum zoals Scrum altijd bedoeld is:
handig te verlangen dat de werkinstructies onderdeel zijn stabiele teams die werkende en geteste software
van de test na iedere Sprint?
opleveren, zowel oud als nieuw. Het gaat namelijk om
Groeten,
waarde voor de eindklant en eindgebruiker. Zorg dus
Kees van Wingerden
voor één Product Owner die één Product Backlog op
gaat stellen voor het team/de teams. Op basis van de
capaciteit van dat team/die teams kun je perfect
Beste Kees,
voorspellen wat haalbaar is en weet je ook welke delen
Antwoord 1. De Product Owner gaat over het waarom
van de ambitie voor de deadline haalbaar zijn en waar je
en het wat. Het team gaat over het hoe. Het lijkt erop dat concessies zult moeten doen. Bekijk ook eens het filmpje
jij je team nog aan het ‘voeren’ bent. Dat zul je moeten van Henrik Kniberg: Agile productownership in a nutshell,
afbouwen. De beste manier is om aan backlog
op YouTube. Vooral zijn burn-up statistieken zullen je
refinement te gaan doen (ook wel grooming genoemd). echt helpen met voorspelbaar forecasten.
Zodoende zul je zien dat teams vooronderzoekjes op de
Product Backlog willen hebben om uit te zoeken hoe ze Antwoord 3. Ik weet niet of ik je vraag precies begrijp,
iets het beste kunnen bouwen. Op basis van die
maar testen vindt plaats in de Sprint, niet erna. Datzelfde
inzichten gaan ze ontdekken wat werkt en wat niet werkt. geldt ook voor het opstellen van werkinstructies: in de
Dit zal een leertraject worden van jou en je teamleden. Sprint. Je wordt dan vanzelf gedwongen om testen te
Een team van ontwikkelaars is altijd slimmer dan een
gaan automatiseren en werkinstructies vaak al in de
enkele briljante architect of manager. Er is in een team sprintplanning met het team globaal af te kaarten.
namelijk veel meer hersencapaciteit. Je zult moeten
Groet,
leren hoe je die effectief inzet in jouw situatie.
Rini
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