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e metafoor van scrum, komt uit de rug-
bysport. Rik van der Wardt legt het zelf al-
tijd uit als dat je, net als bij rugby, als team 
even bijeenkomt voor overleg en vandaaruit 

een stukje terrein gaat veroveren in een project. 
‘Het is een soort landjepik. Starten met een sprintje, 
reflecteren, de aanpak zo nodig aanpassen, en weer 
wat meters maken.’ Scrum zelf heeft in het bedrijfs-
leven inmiddels een behoorlijk stuk terrein veroverd. 
Scrum is ontstaan in de IT-wereld en volgens Van der 
Wardt werkt daar al wel 75 procent van de ontwik-
kelaars met scrum. ‘En bewezen succesvol. Binnen 
de IT-wereld is Agile-werken de standaard geworden. 
Buiten de IT staan we nog aan het begin, maar ook 
daar wint scrum onmiskenbaar terrein’, weet Van der 
Wardt, partner bij de Agile Scrum Group.

RIK VAN DER WARDT

Scrum verovert na IT veel  
meer organisatieonderdelen
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We hebben van klassieke organisaties ingewikkelde 
machines gemaakt. Deze machines beginnen nu te 

horten en te stoten, want ze zijn niet meer opge-
wassen tegen de continue veranderingen van deze 
tijd. Agile, en scrum als onderdeel van agile werken, 
maken organisaties simpeler en flexibeler, betoogt 

auteur van Het Scrum Modellenboek Rik van der 
Wardt. Een soort ballenbak met modellen waar je uit 

kunt putten om scrum te laten werken.

TEKST RONALD BUITENHUIS // FOTOGRAFIE MIRJAM VAN DER LINDEN

D



>>

MANAGEMENTBOEK.NL/INTERVIEWS DECEMBER 2018 |41

Ook voor een vaak ongrijpbaar fenomeen als cul-
tuurverandering is scrum volgens de auteur van het 
Het Scrum Modellenboek geschikt. ‘Bij uitstek zelfs. 
Scrum is er voor projecten die onzekere factoren 
kennen, projecten waarbij de uitkomst en aanpak 
niet vooraf vast staat. Dat geldt zeker ook voor iets 
als verandermanagement. Daar weet je immers nooit 
wat je onderweg tegenkomt en waar je uiteindelijk 
uitkomt.’ Bij opkomend succes van fenomenen, staan 
ook direct de criticasters op. Een Scrum Master zou 
als een wolf in ‘PRINCE2 schaapskleren’ zijn. Van 
der Wardt: ‘Je moet duidelijk onderscheid maken. 
PRINCE2 is er voor projecten die uitgevoerd worden 
in een meer stabiele omgeving. Voor routinematige 
projecten, daar waar je makkelijker van A tot Z kunt 
plannen. Als een aannemer een huis bouwt, staat 
alles op tekening en is het project vastgelegd in een 
bestek. Dan hoef je ’s ochtends op de bouwplaats 
niet te scrummen. Maar staat een uitkomst niet vast, 
of moet je reageren op ontwikkelingen, dan is scrum 
uitermate geschikt.’ 

AGILE
Van der Wardt ziet scrum als een onderdeel van 
agile werken. Agile, wendbaar zijn, wordt volgens 
hem de norm. ‘Het is bittere noodzaak om agile te 
denken. Klassieke organisaties met organogrammen 
en harkjes zijn te traag, te rigide aan het worden. Het 
duurt te lang voordat bovenin de piramide op basis 
van hiërarchie een beslissing wordt genomen, waarna 
teams pas weer verder kunnen. Traditionele organi-
saties zijn niet opgewassen tegen de veranderingen 
van deze tijd. Scrum maakt werken weer simpel. 
De beslissingen worden snel op de plek waar nodig 
genomen. Werken in een scrumteam wordt boven-
dien als zeer aangenaam ervaren door veel mensen. 
Het vergroot de broodnodige flexibiliteit.’ Van der 
Wardt maakt ook duidelijk dat scrum er vooral voor 
projecten is. ‘Wat ik nog wel eens zie gebeuren, is dat 

organisaties nu opeens alles gaan scrummen. Scrum 
moet je inzetten op de plekken waar het toepasbaar 
is. Gebruik het niet als wondermiddel, als panacee 
voor alles. In een mierenhoop of een zwerm zwalu-
wen is geen hiërarchie, maar houdt elk individu zich 
heel strikt aan simpele regels. Zo moet je scrum ook 
zien.’ Spotify is één van de voorbeelden van een be-
drijf dat succesvol ontstaan is uit werken met Agile-
principes. Van der Wardt vindt het een mooi voor-
beeld, maar geeft direct de grenzen aan. ‘Inmiddels is 
Spotify zo gegroeid dat er ook processen en projecten 
zijn die er helemaal niet volgens scrum worden geor-
ganiseerd. Ook daar maken ze nu verschil in onzeker-
heid en stabiliteit in processen en projecten.’

MODELLENBOEK
Wie het nieuwe modellenboek van Van der Wardt 
leest, komt tot de conclusie dat het een soort om-
gevallen boekenkast is met allemaal bestaande (en 
nieuwe) modellen die binnen scrum gebruikt kunnen 
worden. Je komt er bijvoorbeeld de teamrollen van 
Belbin tegen, het Johari venster, en de leerstijlen van 
Kolb. Van der Wardt beschrijft steeds hoe je deze 
bestaande modellen toepast binnen scrum. Een soort 
ballenbak met heel veel voorbeelden waar je uit kunt 
putten. Vanwaar die aanpak? Van der Wardt: ‘Het 
fundament van scrum is de Scrum Guide. Dat is een 
document van 19 pagina’s. Daarin staat eigenlijk pre-
cies wat scrum is en welke rollen er zijn. Wat is een 
sprint? Wat doet een Scrum Master? Toch merken we 
hier binnen de Agile Scrum Group dat heel veel po-
tentiële gebruikers dan toch nog zwemmen. Ze weten 
niet goed hoe ze nu met scrum aan de slag moeten. 
Hoe ze teams met scrum kunnen laten werken. Ik 
ben gaan denken en heb 41 modellen gevonden die 
antwoorden kunnen geven op vragen waar gebruikers 
mee worstelen. Ik probeer met deze modellen gebrui-
kers op weg te helpen. Deze 41 modellen vormen echt 
geen rigide lijst. Er zijn veel meer modellen, maar ik 
denk dat deze 41 houvast bieden.’
Van der Wardt geeft een voorbeeld van een model 
dat hij in zijn boek beschrijft: model 17. Dit is een 
rekenmodel voor de duur van scrum meetings. ‘Ik 
kom nog wel eens bij bedrijven die maar een deel van 
hun werkzaamheden met scrum willen uitvoeren. 
Hoeveel tijd moet ik dan inruimen? Dit model helpt 
dan om inzichtelijk te maken hoeveel tijd men voor 
de scrum meetings moet inplannen.’ Een model dat 
Van der Wardt in dit geval zelf heeft ontwikkeld. 
Ongeveer de helft van de beschreven modellen in zijn 
boek, zijn bestaande modellen. Sommige al decennia 

‘ Veel mensen weten 
niet goed hoe ze nu 
met scrum aan de slag 
moeten.’ 

Rik van der Wardt: ‘Als een teamlid 
wordt geruild, wat betekent dat dan voor 

het gehele bouwwerk?’
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Rik van der Wardt is Agile 
marketeer bij Agile Scrum Group. 
Agile Scrum Group richt zich 
op non-IT-organisaties die op 
een flexibele, wendbare (agile) 
manier producten en diensten 
willen ontwikkelen.

oud. ‘Ik zeg dus ook niet dat scrum 
iets compleet nieuws is waarmee je 
een antwoord hebt op alle uitdagin-
gen. Er zijn heel veel modellen die 
al lang bestaan en prima bruik-
baar zijn binnen scrum. Het zijn 
handvatten om scrum te begrijpen 
en beter toe te passen.’ Wat Van der 
Wardt betreft kun je vrij grabbelen 
in de modellen en aan cherrypicking 
doen. Dat geldt niet voor scrum 
zelf. ‘Scrum is zo bedacht, dat je wel 
dichtbij de paar regels die er zijn 
moet blijven.’

LEGO, M&M’S EN ELMO
In het modellenboek staan uiteraard serieuze model-
len, maar soms ook modellen met een knipoog. Van 
der Wardt laat gebruikers in een model bijvoorbeeld 
met Lego-blokjes spelen. Bij de ene opdracht mogen 
de teamleden wel praten en bij een andere opdracht 
niet. En tijdens het bouwen van een Lego-bouwwerk 
moet je tussentijds van team wisselen. Wat zijn dan 
de gevolgen? Van der Wardt: ‘Op die manier kun je 
een eenvoudige wijze een complexe projectomge-
ving nabootsen. Als een teamlid wordt geruild, wat 
betekent dat dan voor het gehele bouwwerk? Nieuwe 
inzichten die het beter maken? Of juist niet? Hoe 
werk je het beste samen in een dergelijke complexe 
projectomgeving?’
Een ander model laat gebruikers in een pot met 
M&M’s graaien. Van der Wardt: ‘Een kleur bepaalt 
dan jouw feedback op de afgelopen sprint. Groen: 
wat ging goed. Rood: wat ging minder goed. Zo vul je 
de feedbackloop. Elk sprint wordt afgesloten met een 
reflectiemoment. Daar kan dit bij helpen.’
En zo is er ook het model ‘Checklist Daily Scrum’. 
De checklist zorgt ervoor dat je niets vergeet in de 
voorbereiding, het verloop en het resultaat van de 
Daily Scrum. Van der Wardt: ‘De Daily Scrum is 
simpel in theorie, maar weerbarstig in de praktijk. De 
hoofdoorzaak hiervan is meestal een slechte uitvoe-
ring van de meeting. Zo duurt de meeting soms te 
lang en lukt het teams niet om focus te houden. Een 
eerste interventie die je als Scrum Master kunt doen, 
is het gebruik van een balletje of ander object. Alleen 
degene die het object in handen heeft mag praten, 
terwijl de rest luistert. Een iets radicalere interventie 
is de E.L.M.O.-techniek. Dat staat voor ‘Enough, let’s 
move on!’ Het is een manier om op respectvolle wijze 

te laten merken dat het punt gemaakt is en dat de tijd 
rijp is om terug te keren naar de agenda van de mee-
ting. Sommige teams kopen een kleine pop van Elmo 
van Sesamstraat om de deelnemers voortdurend te 
herinneren aan het belang van een korte en effectieve 
meeting. Het is van belang dat de focus van de Daily 
behouden wordt. Ga niet discussiëren. Na de Daily 
kan het team dan de discussiepunten met de hoogste 
prioriteit oppakken.’

NIET NODELOOS INGEWIKKELD
In de inleiding van Het Scrum Modellenboek geeft Van 
der Wardt aan dat hij vindt dat klassieke organisaties 
nodeloos ingewikkeld zijn gemaakt. Door het pre-
senteren van 41 modellen hoopt hij scrum niet weer 
nodeloos ingewikkeld te maken. ‘Die modellen hoef je 
niet te gebruiken, het kan. Het zijn hulpmiddelen om 
antwoorden te geven op vragen waar nieuwe gebrui-
kers van scrum tegenaan lopen. Ik denk dat het een 
boek is voor de eerste twee jaar dat iemand scrum 
gebruikt. Daarna weet je, als het goed is, al beter hoe 
je scrum in teams goed in kunt zetten. De model-
len zijn er vooral om te inspireren. Om met teams in 
gesprek te komen.’
Volgens de auteur is scrum een blijvertje. Een be-
wezen toegevoegde waarde aan het agile-denken in 
een sterk veranderende wereld. ‘In de praktijk merk 
ik dat scrum beter beklijft dan andere methoden.’ In 
de IT-wereld is de methode inmiddels gemeengoed. 
In andere delen van de economie kan nog wel een 
sprintje getrokken worden en is er nog wel wat land-
jepik mogelijk. Het Scrum Modellenboek kan helpen 
het mes goed te werpen. ¶
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Rik van der Wardt: ‘De beslis-
singen worden in scrum snel op 
de plek waar nodig genomen.’
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