
 
 

 

 

Scrum 
 

Wat is het? 
Scrum is een raamwerk dat voor veel projecten van toegevoegde waarde kan zijn. Scrum 
volgt in wezen het principe van ‘leren doe je door te doen’. De gedachte is dat je beter al 
doende met kleine stapjes succes kunt boeken dan veel tijd en energie steken in het 
ontwikkelen van iets nieuws, dit implementeren om er vervolgens achter te komen dat het 
net (of helemaal) niet voldoet. Een voordeel van Scrum is dat het gedachtengoed niet alleen 
losstaand bruikbaar is maar juist ook heel goed in combinatie met andere 
projectmethodieken zoals Projectmatig Creëren en Prince2. Scrum voegt iets aan deze 
methodieken toe. 
 
Scrum is een tegenhanger van de klassieke watervalmethode waarbij projecten trapsgewijs 
worden gemanaged via een zogeheten Gantt-diagram. Je neemt met Scrum dus afscheid 
van dit traditionele blauwdruk denken.  
 
Aanvankelijk werd Scrum vooral gebruikt in de ICT wereld. Om het mislukken van kostbare 
ICT projecten te voorkomen is Scrum ontwikkeld. Inmiddels wordt Scrum gebruikt bij een 
grote diversiteit aan veranderingen en projecten. 

 
Voorbeeld Gantt-diagram 
 

De term Scrum 
Scrum is een rugbyterm die refereert aan de manier waarop rugbyspelers terrein veroveren 
door elkaar de bal door te geven. Het is een beweging waarbij iedereen op één lijn staat en 
elkaar bijna blindelings weet te vinden. Het is daarmee een mooie metafoor voor hoe teams 
in organisaties zouden moeten functioneren. Volgens de Amerikaanse consultant Jeff 
Sutherland is Scrum niet zozeer een methode, maar een raamwerk waarin een groep 
mensen zichzelf kan organiseren en via holistisch denken tot betere resultaten kan komen. 
 

Kenmerken van Scrum 
Scrum valt onder de groep van zogeheten ‘Agile methoden’. Agile betekent ‘lenig’ of 
‘flexibel’. De essentie van Scrum is het vergroten van je flexibiliteit: dat wil zeggen 
lenigheid in het product of dienst die je aan het ontwikkelen bent. 



 
 

 

 
 
 
Met Scrum sta je ervoor open om op basis van nieuwe inzichten van jou of je klant je 
prioriteiten en dus ook je product aan te passen. Tegelijkertijd werk je via een korte en 
voorspelbare ontwikkelcylcus steeds weer toe naar een werkend product. Door de 
toepassing van een cyclische fasering (sprints) biedt Scrum een oplossing voor problemen 
die met een lineaire (waterval) fasering kunnen ontstaan. Cyclische faseringen worden 
gekenmerkt door het ontwikkelen van oplossingen in het licht van de op dat moment 
bekende eisen. De lessen hieruit worden weer vertaald in nieuwe eisen en oplossingen. 
Deze aanpak levert meer snelheid en flexibiliteit op dan de klassieke lineaire aanpak. Agile 
en Scrum spelen dus in op de behoefte aan flexibiliteit en snelle feedback. 
 
Het ontwikkelteam is multidisciplinair met deelname van opdrachtgever, klant en gebruiker. 
Aan de hand van de korte sprints blijf je kort op de bal zitten en met elkaar kijken of je op 
de goede weg bent. Bij Scrum streeft iedereen hetzelfde doel na. Functiebeschrijvingen 
passen daar eigenlijk niet bij. In goed werkende zelforganiserende Scrumteams verschuift 
de leiderschapspositie automatisch naar gelang de taak die moet worden voltooid, waarbij 
de persoon met de diepste kennis voor de duur van het project een mentorfunctie bekleedt. 
Bij Scrum spreek je van een ‘scrummaster’. 
 

Scrum in stappen 
In een interview in Managementboek Magazine vertelt Jeff Sutherland hoe hij zelf in de 
jaren tachtig van start ging toen hij een organisatie begeleide die verantwoordelijk was voor 
het opzetten van het eerste pinautomaten-netwerk in Noord-Amerika. Het project had toen 
al veel vertraging opgelopen. 
 

‘Bij het minst efficiënte team heb ik de hele afdeling bij elkaar 
geroepen, en we hebben het project opgebroken in tussenstapjes 

van elk een week. Op maandag keken we welke acties op dat 
moment de hoogste prioriteit hadden en hoe we die doelen op 
vrijdag konden bereiken. In de tussentijd zorgde ik ervoor dat 
alle vorderingen op een groot bord zichtbaar werden gemaakt, 

zodat iedereen wist waar in het proces we op welk moment 
waren.’ 

 
De samenvatting hieronder in stappen doet geen recht aan het raamwerk zoals dat door 
Sutherland is beschreven. Wel geeft het een eerste beeld van wat Scrum inhoudt. 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Schematische weergave van het Scrum raamwerk 

 
1. Kies een ‘product owner’: iemand met visie op wat er geproduceerd moet worden en 

vorm een klein team (vier tot vijf personen is ideaal volgens Sutherland) die het 
werk gaan uitvoeren. 

2. Zoek een geschikte ‘scrummaster’. Dit is géén klassieke projectmanager maar een 
facilitator die de leden van het team ondersteunt op het vlak van zelforganisatie en 
multidisciplinair werken. De scrummaster begeleidt het team bij het maken van 
producten. Hij heeft een belangrijke rol bij het wegnemen van belemmeringen in de 
voortgang en het faciliteren van de ‘daily scrum meetings’. 

3. Verzeker je ervan dat de product owner het mandaat vanuit zijn achterban heeft om 
zelf besluiten te nemen. Een belangrijke taak van de product owner is het bepalen 
van de functionaliteit (wat het moet kunnen) en het aangeven van de prioriteiten. Hij 
bepaalt ook opleverdata, geeft feedback op de opgeleverde producten, managed 
stakeholders en accepteert of weigert opleveringen. Zorg ervoor dat je de product 
owner een hand kunt geven. Het is dus persoon en niet een gremium! 

4. Vorm een team dat zelfsturend aan de slag kan gaan. Het team bevat mensen met 
diverse vaardigheden. Ze leveren in korte sprints steeds nieuwe werkende 
tussenproducten of prototypes op. Zoek teamleden die zich aan kunnen passen aan 
de omstandigheden, die elkaars fouten accepteren om er van te leren en die op 
gezette tijden willen evalueren. 

5. Maak het mogelijk dat teamleden, scrummaster en product owner, dagelijks samen 
kunnen werken, bij voorkeur op dezelfde plek. 



 
 

 

6. Maak een lijst van alles wat gedaan moet worden om de visie van de product owner 
te realiseren. In Scrum spreek je van een product-backlog. Plan met het team welke 
taken er in de eerste ‘sprints’ (werkperiode, van een dagdeel tot een maand) af 
kunnen komen. 

7. Voer de sprint uit totdat de geplande tijd voorbij is. Vraag feedback van de product 
owner. 

8. Houd als team elke ochtend een scrummeeting van maximaal een kwartier, waarin 
ieder teamlid vertelt wat hij de vorige dag heeft gedaan, wat hij vandaag gaat doen 
en wat de hindernissen zijn die hem of het team verhinderen het sprint-doel te 
behalen. Bepaal vervolgens als team, naar aanleiding van de vorige iteratie (sprint) 
wat in de volgende sprint wordt opgepakt. 

9. Maak een takenlijst en vermeldt wat het snelst af moet. Ken aan elke taak een 
grootte toe. Zet alle taken op zelfklevende memo’s en plak die in de linkerkolom van 
een ‘scrumboard’ dat zichtbaar aan de muur hangt. Verschuif de briefjes tijdens de 
sprint van de kolom ’ToDo’ via ‘Busy naar ‘Done’. 

10. Demonstreer aan het eind van de sprint het werkende product dat tijdens die sprint 
is gemaakt. Het hoeft geen geheel uitontwikkeld product te zijn, maar wel een 
uitontwikkelde module daarvan. Iedereen is hierbij welkom, zoals Sutherland het 
zegt: ‘niet alleen de product owner, de scrummeester en het team, maar ook 
aandeelhouders, managers en klanten.’ Evalueer de manier van werken van het 
team: wat ging goed? Wat kan nog beter? 

11. Vervolgens start je met de volgende sprint-cyclus. Daarbij houd je rekening met de 
ervaringen van het team met hindernissen en verbeteringen in het proces.

Voordelen van Scrum
Scrum kent voordelen ten opzichte van de klassieke watervalmethode. Enkele van die 
voordelen zijn: 

§ Leren en kennisdelen: scrum kun je het beste zien als een expeditie met korte 
etappes die je samen met je teamleden onderneemt. Door zo te werken krijg je veel 
meer mee van de cruciale momenten en beslissingen van je collega’s. Leren en 
kennisdelen speelt een cruciale rol in deze manier van werken. 

§ Klantbetrokkenheid: de klant maakt iedere dag de voortgang mee, en kan er 
direct op reageren. Dat kan in het begin lastig zijn voor teamleden, maar het 
uiteindelijke resultaat ten goede. Je krijgt er geen spijt van tijdens de oplevering. 
Bovendien leer je de wereld van de opdrachtgever, klant of gebruiker veel beter 
kennen. 

§ Flexibiliteit: doordat betrokkenen elke dag zien waar het project toe gaat leiden is 
het veel makkelijker bij te sturen wanneer zaken minder goed of effectief blijken te 
zijn. Ook draagt het bij aan het vormen van nieuwe ideeën en creativiteit. Scrum 
draagt enorm bij aan flexibiliteit. De behoefte daaraan is voor veel klanten en 
projecten groot. 

§ Focus en structuur: je werkt heel doelgericht en transparant in korte cycli. Alle 
klussen waar een team in een sprint aan werken hangen overzichtelijk op het 
scrumboard. Dat geeft focus en structuur en daarmee gaat zo min mogelijk tijd 
verloren. 



 
 

 

§ Goed op elkaar ingespeelde teamleden: door op een gelijkwaardig niveau met 
elkaar te werken haal je het beste in mensen naar boven. Om de metafoor van het 
rugby te gebruiken: alle teamleden staat op één lijn en weten elkaar blindelings te 
vinden. Je raakt goed op elkaar ingespeeld en na verloop van tijd heb je aan een half 
woord voldoende. 

§ Energie en plezier: het is echt waanzinnig leuk en het geeft veel energie om op 
deze manier samen te werken. Je leert in hoog tempo van elkaar, en je leert de 
talenten en aandachtspunten van je collega’s en klanten kennen. Scrum is uitdagend 
en geeft flow. Zo geef je een boost aan het project!  

 

Starten met Scrum? 
Scrum is een krachtig raamwerk dat voor veel projecten van toegevoegde waarde is. Zou je 
dan nooit meer een project volgens de waterval moeten doen? Jawel, maar je zou kunnen 
zeggen: ‘alleen als het project daarom vraagt’. Om Scrum tot een succes te maken heb je 
een gemotiveerde product owner nodig die beslissingen kan en mag nemen. Kost het 
nemen van beslissingen in een organisatie veel tijd dan dien je je af te vragen of Scrum nu 
al succesvol gaat zijn. Bovendien is voor Scrum een team nodig dat ervoor wil gaan en 
graag dingen voor elkaar krijgt. Ten slotte is Scrum ook minder geschikt voor projecten die 
veel denkwerk en bewustwording nodig hebben. Scrum is namelijk gericht op ‘getting things 
done’. Afhankelijk van de klus of de persoon kan het mogelijk té snel gaan. 
 
Daar staat tegenover dat het gebruiken van Scrum niet lang hoeft te worden voorbereid. 
Het gaat vooral om de filosofie. Als je de Scrum-mindset oppakt, dan kun je eigenlijk per 
direct beginnen. Bovendien wat is er nu mooier dan een project zien als een experiment om 
het in je organisatie eens echt op een anderen manier te doen!? De voordelen die Scrum 
biedt maakt dat je als organisatie mijns inziens zeker ervaring zou moeten opdoen met de 
kracht van Scrum! 
 

 
Scrumboard 
 
Meer lezen? 

§ Scrum. Tweemaal zoveel doen in de helft van de tijd. Jeff Sutherland. Maven 
Publishing, 2014. 



 
 

 

§ De kracht van scrum. Een inspirerend verhaal over een revolutionaire 
projectmanagementmethode. Rini van Solingen & Eelco Rustenburg. Pierson 
Benelux, 2010. 

§  ‘Er zijn hooguit domme teams’. Interview met Jeff Sutherland in Managementboek 
Magazine, mei 2015. 
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