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Scrummen is simpel: één resultaat, twee lijstjes, drie rollen en vier meetings. 
Scrum helpt bij het organiseren van je werk, als team. Of het nu gaat om de 
creatie van een product of dienst of om het resultaatgericht stimuleren van teams. 
Niets hoeft je nog tegen te houden om vandaag te beginnen met het resultaat-
gericht organiseren van werk en projecten.

Scrum voor managers biedt een methode om in omgevingen waar veel verandert 
en nieuwe dingen gedaan worden, waar tot nu toe planningsproblemen zijn, 
waar resultaten te laat, te duur of niet goed zijn, de boel veel beter te maken. 
Het is bijzonder geschikt voor situaties waarin veel dynamiek is en veel 
(onverwachte) veranderingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld door veranderende 
eisen, voortschrijdend inzicht, marktveranderingen of nieuwe technologie.

Op een praktische en laagdrempelig wijze leer je hoe Scrum werkt, en wat je 
als leidinggevende moet doen (en laten) om Scrum succesvol voor je te laten 
werken. Dit hands-on geschreven boek geeft antwoord op de meest belangrijke 
vragen waarop elke resultaatgerichte manager het antwoord moet weten. 
Simpel, schaalbaar en herhaalbaar!

De Scrum-methode is geschikt voor elke vorm van teamwerk en werktype, 
niet alleen voor IT-projecten. In de praktijk zien we daarom dat steeds meer 
andere organisatieafdelingen dan ICT met Scrum aan de gang gaan.

‘Scrum voor Managers is verplichte kost 
voor iedereen die leiding geeft in een snel 
veranderende wereld!’ 
Jeroen Tas, EVP CIO Royal Philips

‘Dit boek geeft duidelijke antwoorden 
op alle management vragen rond Scrum, 
en is bovendien ook nog eens geschreven 
in een zeer toegankelijke stijl.’
Ron van Kemenade, CIO ING Bank

‘Alles wat je nodig hebt om Scrum echt in 
te voeren is dit boek plus een flinke dosis lef!’
Svenja de Vos, CIO Tele2 Nederland

Rini van Solingen is CTO bij 
Prowareness, het snelst groei-
ende advies- en trainingsbedrijf 
rond Scrum in Nederland. 
Daarnaast is hij hoogleraar aan 
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In 1995, nu bijna twintig jaar geleden, verscheen de eerste publicatie over 

Scrum en, na de eerste aarzelende stappen, is de manier van werken ver-

volgens in het nieuwe millennium steeds volwassener geworden en heeft 

een hoge vlucht genomen. Steeds meer voorbeelden en best-practices ko-

men er, de externe kennis en certifi ceringsmogelijkheden groeien en er 

is een keur aan artikelen en boeken verschenen. Ook in Nederland heeft 

Scrum inmiddels ruim zijn weg gevonden.

De auteurs van dit boek zijn ervan overtuigd dat in de komende jaren Agi-

lity, het snel kunnen reageren op veranderingen, het verschil zal maken. 

Scrum kan daarbij helpen – en met die mening staan zij niet alleen, zoals 

je hieronder kunt lezen. Wel hebben zij in de loop der jaren geleerd dat 

hulp en visie van het management daarbij essentieel is. Specifi ek op hen is 

dit boek dan ook gericht. Managers zullen immers moeten ontdekken wat 

het belang van Scrum is en welke voordelen zij ermee kunnen behalen. 

Hieronder laten wij een aantal van  hen aan het woord. 

Ron van Kemenade – CIO ING
Verandering gaat snel. Dat lijkt een open deur, maar er zijn duidelijke rede-

nen waarom dit juist nu meer dan ooit het geval is. Enerzijds gaan veran-

deringen in technologie steeds sneller. Anderzijds zijn klanten steeds beter 

in staat om real-time hun ervaringen te delen. Voorbeelden in mijn sector, 

de fi nanciële dienstverlening, zijn de explosie aan tweets als reactie op 

verstoringen in het betalingsverkeer, of de feedback die klanten onmiddel-

lijk geven in de App-stores als een nieuwe mobiele App wordt gelanceerd.

Bedrijven, banken en overheden moeten manieren vinden om te kun-

nen omgaan met deze snelle manier van feedback delen. We moeten meer 

en meer responsive worden. We hebben daarin geen keuze.

Scrum biedt een uitstekend hulpmiddel om die omslag voor elkaar te 
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krijgen. En niet conceptueel, maar echt als concrete manier van werken. 

Het is mijn persoonlijke ervaring dat het veranderproces naar Scrum een 

fl inke inspanning is voor het management, en vooral ook veel persoonlij-

ke betrokkenheid van datzelfde management vergt.

Scrum voor managers is een zeer handzaam boek. Het is geschreven aan 

de hand van een groot aantal van de meestvoorkomende vragen in de 

praktijk. Ik herken de vragen die ik zelf heb gehad en de vragen die mij 

regelmatig worden gesteld. Dit boek geeft duidelijke antwoorden die bo-

vendien ook nog eens opgeschreven zijn in een zeer toegankelijke stijl. Het 

boek is bruikbaar voor iedereen die voor de beslissing staat om wel of niet 

met Scrum aan de slag te gaan. Ik beveel aan om eerst de hoofdstukken te 

lezen die relevant zijn voor de besluitvorming (de hoofdstukken 1, 2 en 5 

tot en met 8). Daarna kun je in alle rust de rest bekijken.

Ik kan iedere manager aanbevelen om te starten met Scrum. Elke manager 

zal, net als in mijn teams, tegen unieke problemen aanlopen. Start daarom 

klein, leer van de eerste ervaringen, verbeter de manier van werken, neem 

blokkades weg, en luister vooral naar de mensen met wie je werkt.

Dit boek helpt je daarbij.

Ron van Kemenade 

CIO ING

Mark Crooijmans – Belastingdienst
De Belastingdienst beschikt over een van de grootste IT-organisaties van 

Nederland. Wet- en regelgeving willen we snel en betrouwbaar doorvoe-

ren. Daarnaast zorgen we voor moderne IT-ondersteuning voor onder 

andere toezicht en opsporing. Sinds een aantal jaren ontwikkelen we 

software op verschillende manieren. Scrum is daarin een van onze werk-

wijzen. De ervaringen met Scrum zijn uiterst positief en we zullen er in de 

toekomst steeds meer mee gaan werken. Het brengt mensen uit business 

en IT bijeen en maakt het mogelijk om kortcyclisch en resultaatgericht 

te werken. De (tussen)producten die opgeleverd worden komen snel be-

schikbaar voor eindgebruikers en stellen ons daardoor in staat om goed 

en snel in te spelen op wensen van de business. En niet onbelangrijk: de 
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mensen die betrokken zijn bij Scrum hebben veel plezier in hun werk en 

in de samenwerking!

Nu gaat dit allemaal niet vanzelf. Scrum staat niet gelijk aan vrijheid – 

blijheid. Het is een gedisciplineerde aanpak die om een goede organisatie 

vraagt. Managers vervullen hierin een belangrijke rol en moeten Scrum 

écht snappen. Ik ben dus blij met dit boek van Rini van Solingen en Rob 

van Lanen. Het boek laat managers op een toegankelijke manier kennis 

nemen van Scrum en beantwoordt de belangrijkste managementvragen 

eromheen. De auteurs geven daarmee een bijdrage aan de succesvolle uit-

voering van kleine en grotere IT-projecten, ook binnen de Belastingdienst. 

Het boek is goed leesbaar en geeft inzicht in de valkuilen waar we beter 

niet in kunnen lopen. 

Managers die dit boek hebben gelezen zullen Scrum begrijpen, door-

gronden en uitdragen. Ze kunnen hun medewerkers begeleiden om hen 

in staat te stellen heel gericht tot resultaat te komen en nog op een leuke 

manier ook. Scrum stimuleert echt!

Ik wens iedereen veel inspiratie en leesplezier. Dit boek is verplichte kost 

voor iedere manager die betrouwbaar en resultaatgericht wil kunnen stu-

ren bij het gebruik van Scrum.

Mark Crooijmans 

Directeur Centrum voor Applicatie Ontwikkeling en Onderhoud, Belas-

tingdienst

Jeroen Tas – CIO Philips
Onder de vlag van ‘Accelerate!’ ondergaat Philips een diepgaande trans-

formatie, die noodzakelijk is om het volledige potentieel van het bedrijf 

te realiseren. De traditionele functionele en productgerichte benadering 

wordt gaandeweg vervangen door een benadering van klantgerichte ‘end-

to-end’ businessmodellen. Dit vraagt om een organisatorische én culture-

le verandering. Multi-disciplinaire teams met specialisten in marketing, 

supply chain, IT, design en R&D werken nauw samen om oplossingen te 

creëren, die passen bij de specifi eke behoeften van een markt. Inzichten 

in marktveranderingen dienen namelijk snel omgezet te worden in: actie! 
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In 2011 besloten we in IT ons aan te passen aan de nieuwe realiteit van ‘Agi-

le business’. Scrum werd daarvoor gekozen omdat het naadloos aansluit 

op de benodigde ‘mindsets and behaviours’:

• ‘Teaming up to Excel’ – Zelforganiserende teams van zeven personen. 

Deze teams moeten multi-disciplinair zijn om eff ectief oplossingen te 

kunnen creëren. 

• ‘Eager to Win’ – Ieder team moet de waarde die gecreëerd wordt dui-

delijk maken en daarop sturen. We meten deze waarde het liefst in ter-

men van de klant en de impact in de markt.

• ‘Take ownership’ – Zelfsturende teams zijn de basis. Door nauwe sa-

menwerking van disciplines wordt het probleemoplossend vermogen 

en tempo fl ink opgevoerd.

Een ander belangrijk argument om voor Scrum te kiezen was het besef 

dat we de benodigde veranderingen binnen Philips niet in detail vooraf 

kunnen specifi ceren. Veel zullen we iteratief moeten leren en ontdekken.

Scrum begint zich nu ook snel te verspreiden buiten de IT-organisatie 

als middel om van Philips een ‘Agile company’ te maken. Wij zijn ervan 

overtuigd dat het Agile inrichten van Philips een belangrijke voorwaarde 

is om succesvol te kunnen opereren in de dynamiek van vandaag en van 

de toekomst. Scrum is daarin (vooralsnog) onze belangrijkste kapstok.

Scrum voor managers is een uitstekende leidraad voor de nieuwe manier 

van leidinggeven die hoort bij de transitie die wij doormaken. Het boek 

geeft antwoord op de meest prangende managementvragen over hoe je 

leiding geeft in een Agile organisatie. Dit boek gaat een belangrijke bijdra-

ge leveren aan de begripsvorming bij het leiderschap van Philips. Scrum 

voor managers is verplichte kost voor iedereen die leiding geeft in een snel 

veranderende wereld!

Jeroen Tas

EVP Chief Information Offi  cer, Royal Philips

Marc Gill’ard – Directeur VKA
In mijn adviespraktijk constateer ik regelmatig dat opdrachtgevers zeker-

heid willen creëren door vooraf in een gedetailleerd Programma van Ei-

sen het resultaat van een IT-project te beschrijven. Dit biedt ook houvast 
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bij het uitbesteden van de realisatie. In de huidige dynamische context 

zijn die eisen vaak al achterhaald voordat de spreekwoordelijke inkt droog 

is. Nog los van de nieuwe eisen en wensen die daarnaast tijdens de reali-

satie en eerste gebruikservaringen ontstaan. 

De auteurs van Scrum voor managers laten zien dat het mogelijk is veel 

meer zekerheid te creëren door telkens alleen de meest essentiële func-

tionaliteit werkend op te leveren. Waardevolle nieuwe eisen worden niet 

genegeerd of pas achteraf gerealiseerd, maar direct meegenomen in de 

realisatie. Het boek legt op een toegankelijke wijze de essentie van Scrum 

uit, waarbij de auteurs ook concrete handvatten bieden voor de uitdagin-

gen tijdens de invoering van Scrum in organisaties.

Dit boek is een must read voor iedere business- of IT-manager!

Marc Gill’ard 

Directeur Verdonck, Klooster & Associates

Erik van der Meijden – CEO Exact
Bij mijn aantreden begin 2012 als nieuwe CEO van Exact viel het woord 

‘Scrum’ in diverse introductiegesprekken. Mijn eerste gedachte was: ‘goed 

dat er een methodiek wordt gebruikt’. Dat gaf mij het vertrouwen dat er 

systematisch wordt gewerkt, dat er aan kwaliteitsbewaking wordt gedaan 

en dat projecten binnen budget kunnen worden afgerond. Na ruim een 

jaar bij Exact heb ik inmiddels geleerd dat Scrum meer is dan alleen een 

methodiek om voorgaande te garanderen.

Als onderdeel van onze nieuwe strategie ‘Groei door focus, innovatie en 

eenvoud’ zijn we bij Exact een groot aantal nieuwe softwareontwikkeltra-

jecten gestart. De internationale uitrol van Exact Online, het opschalen 

van de functionaliteit hiervan en de introductie van nieuwe industrie-op-

lossingen heeft voor een forse uitbreiding in onze development-capaciteit 

gezorgd. De soepelheid waarmee deze uitbreiding tot resultaat heeft geleid 

in het opleveren van een kwalitatief hoogwaardige roadmap binnen tijd en 

binnen budget, heeft mij doen inzien dat Scrum een managementtool is 

waarmee direct op resultaat gestuurd kan worden.
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Het voor u liggende boek heeft mij (eigenlijk voor het eerst) een totaalover-

zicht gegeven van de redenen waarom Scrum voor ons zo succesvol werkt. 

Het is echt een boek voor managers, niet voor ontwikkelaars. Het geeft een 

compleet inzicht in de managerial dimensies van Scrum, in de economi-

sche achtergrond van Scrum en waarom Scrum tot hoge kwaliteit leidt.

Lezen dus managers!

Erik van der Meijden 

CEO Exact

Ate Lindeboom – CEO CRV
We merken in de huidige markt dat wendbaarheid essentieel is voor de 

complexe processen van vandaag. Traditionele plannenmakerij en bijbe-

horende schijnzekerheid werkt vandaag de dag niet meer. Daarmee is Agi-

lity, oftewel lenigheid, geen optie meer maar een noodzaak. Scrum helpt 

daarbij en dit boek maakt dat op een toegankelijke manier helder.

Na het lezen van dit boek heb ik het gevoel dat ik Scrum echt begrijp. 

Het leest prettig en door de beeldende dialogen leidt het op een speelse 

wijze door de aanpak en benodigde mindset heen. De link naar het dage-

lijkse leven is bovendien duidelijk en vanuit de praktijk gemaakt.

Het boek beschrijft helder wat ik gezien heb bij CRV. Wij zijn inmid-

dels dankzij onze Agile transitie gegaan van het oude: plannen, naar het 

nieuwe: doen. Zaken gewoon aanpakken! Met de tips uit dit boek kom je 

dichter bij de klant, kun je sneller op wensen inspelen en bevorder je de 

inspiratie op de werkvloer. Wij bij CRV willen nooit meer terug, en onze 

klanten al helemaal niet!

Ate Lindeboom 

Executive Director Operations and Development – CRV

Vikram Kapoor – CEO Prowareness
Bij Prowareness helpen we onze klanten om meer eff ect te bereiken met 

onder andere Scrum en Agility. Daarbij willen we zelf vooroplopen in het 

vakgebied en zijn we voorstander van ‘practise what you preach’ of beter 

nog ‘drink your own champagne’. We willen van ons bedrijf de meest Agile 

beweging van de wereld maken.

Toen ik de titel van dit boek zag schrok ik even. Ik geloof namelijk niet 
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in managers. Managers acteren reactief, je ‘managet een situatie’. Het gaat 

mij persoonlijk vooral om leiderschap. Een uitstekende leider kan primair 

leiding geven aan zichzelf. Leiden is iets veroorzaken, iets teweegbrengen 

en daarmee richtinggevend bezig zijn. Daarmee zul je bepaalde zaken ook 

moeten ontleren en dat kan alleen als je het dicht bij jezelf houdt. Leiders 

moeten weten hoe ze in een agile omgeving de juiste houding aannemen 

en hoe ze hierin het beste kunnen acteren.

Dit boek helpt hierbij. Het maakt de uitdagingen van een leider con-

creet en geeft je praktische handvatten over hoe je concreet zou moeten 

handelen. Met name de dialogen, het stappenplan van de transitie en de 

praktische ToDo-lijstjes aan het einde van elk hoofdstuk vind ik behulp-

zaam.

Uiteraard ken ik beide auteurs zeer goed en sta helemaal achter hun idee-

en. Ik weet hoezeer zij vanuit hun passie werken en herken dat in dit boek. 

Ik wens je veel succes toe met de volgende stap voor jezelf én je organisa-

tie; als manager dan wel als leider. Heel veel leesplezier gewenst!

Vikram Kapoor 

Oprichter en Chief Energy Offi  cer van Prowareness en oprichter en aan-

deelhouder van iSense. Vikram Kapoor is tevens Computable CEO van het 

jaar 2013 nominee.
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‘Scrum levert je op korte termijn 
direct resultaat op en vraagt om 

relatief weinig voorbereiding’
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1 Waarom zou Scrum voor jou 
interessant zijn?

Scrum is geen magie. Het is een-

voudige logica. Het resultaat van 

die logica is sneller resultaat le-

veren, sneller leren hoe je nog 

beter resultaat kunt maken en, 

niet geheel onbelangrijk, blijere 

klanten. Dat doe je door dingen 

klein te maken, vanuit je klant te 

bekijken en zo snel mogelijk af te 

maken.

Kortom, Scrum zorgt dat je 

snel waarde levert voor je klant. 

Dit geeft allerlei voordelen en 

maakt je ook veel wendbaarder. 

Maar dat wil toch iedereen altijd 

al? Waarom zou dat met Scrum 

wel lukken? Dat lukt doordat de 

toepassing van Scrum een inter-

ventie is die de hele systematiek 

van werken op zijn kop zet. Het 

is een verschuiving in werken 

door nieuwe rollen, nieuwe pro-

cessen, nieuwe documenten en 

nieuwe afspraken. Die komen 

niet bovenop wat je nu al doet, 

maar komen in de plaats van wat 

je nu al doet. En het bijzondere 

is: die verandering vergt relatief 

weinig voorbereiding. Binnen de 

huidige structuren kun je direct 

al Scrum gaan gebruiken. Het is 

dus een revolutionaire interven-

tie. En die werkt. Mits je het he-

lemaal doet. Half-half werkt ook 

maar half. 

Scrum biedt je de mogelijk-

heid om in omgevingen waar 

veel verandert en nieuwe dingen 

gedaan worden, waar tot nu toe 

planningsproblemen zijn, waar 

resultaten te laat, te duur of niet 

goed zijn, de boel veel beter te 

maken. 

En nog snel ook.

Scrum is geen magie. Het is een-

voudige logica. Het resultaat van 

die logica is sneller resultaat le-

veren, sneller leren hoe je nog 

beter resultaat kunt maken en, 

niet geheel onbelangrijk, blijere 

klanten. Dat doe je door dingen 

klein te maken, vanuit je klant te 

bekijken en zo snel mogelijk af te

maken.

Kortom, Scrum zorgt dat je

snel waarde levert voor je klant.

Dit geeft allerlei voordelen en 

maakt je ook veel wendbaarder. 

Maar dat wil toch iedereen altijd 

al? Waarom zou dat met Scrum 

wel lukken? Dat lukt doordat de 

toepassing van Scrum een inter-

ventie is die de hele systematiek 

van werken op zijn kop zet. Het

is een verschuiving in werken

door nieuwe rollen, nieuwe pro-

cessen, nieuwe documenten en 

nieuwe afspraken. Die komen 

niet bovenop wat je nu al doet, 

maar komen in de plaats van wat 

je nu al doet. En het bijzondere 

is: die verandering vergt relatief 

weinig voorbereiding. Binnen de 

huidige structuren kun je direct 

al Scrum gaan gebruiken. Het is 

dus een revolutionaire interven-

tie. En die werkt. Mits je het he-

lemaal doet. Half-half werkt ook 

maar half. 

Scrum biedt je de mogelijk-

heid om in omgevingen waar 

veel verandert en nieuwe dingen 

gedaan worden, waar tot nu toe 

planningsproblemen zijn, waar 

resultaten te laat, te duur of niet 

goed zijn, de boel veel beter te 

maken. 

En nog snel ook.
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‘Hoe kun je nu werk uitvoeren zonder een plan te maken? Hoe kun je nu beloven dat 
je op een bepaalde datum je werk af hebt, zonder plan? Dat lukt toch nooit?’

‘Ik begrijp je niet. Wat wil je zeggen?’

‘Nou, met Scrum. Je weet nooit wat je krijgt en al helemaal niet wanneer het af is. Dat 
past toch nooit in onze situatie. Wij moeten met een vaste prijs op een vaste datum 
opleveren. Dan moet je een plan hebben!’

‘Ik denk dat je ongelijk hebt! Ik zal het je proberen uit te leggen. Wat eet jij zo tijdens de lunch?’

‘Nou, salade met zalm en avocado! Zelf staan maken vanmorgen.’

‘Ok, wat eet jij maandagmiddag over acht maanden?’

‘Ja, duh, geen idee natuurlijk!’

‘Precies, maar dat betekent toch helemaal niet dat je dan niets zult eten?’

‘Ik snap je niet.’

‘Jij beweert dat je zonder plan niets bereikt, maar je weet wel dat je over acht maanden op 
maandag iets zult eten, zonder nu precies te weten wat. Zo werkt dat met Scrum ook. Doordat 
je in staat bent later te beslissen, maar je daarvoor wél de randvoorwaarden hebt ingericht, 
komt het goed.’

‘Nee, dat is onzin. Dat vertaalt niet naar ons vak. Wij moeten beloven welke functio-
naliteit we gaan leveren. Wij moeten die details wél hebben.’

‘Dat is precies de denkfout die je nu maakt. Wat als ik jou tot acht maanden in het vooruit laat 
weten wat je elke middag precies gaat eten. Dat geeft je dan zekerheid, maar leuk is het niet, 
toch?’

‘Nee, natuurlijk niet. Ik wil later kunnen beslissen wat ik wil eten.’

‘Exact! Ik laat jou zien dat ik kan koken en krijg daarom jouw vertrouwen om detailbeslissingen 
uit te stellen. Het enige dat je dus wél moet veranderen is je belofte. Je moet niet beloven wat je 
gaat leveren, maar wat je gaat oplossen. Ik kan jou nu ook niet beloven wat je exact gaat eten 
over acht maanden, maar wel dat je dan lekker te eten krijgt. Zo werkt Scrum. Beloven dat je 
het probleem oplost in plaats van details te beloven. Daar komt wel een extra randvoorwaarde 
bij hè!’

‘O, en die is?’

‘Dat we telkens gaan zitten om te kijken of het smaakt en hoe het beter kan. Dat doen we 
samen.’

‘Maar dat is geen probleem. Daar heb ik zelf belang bij!’

‘Precies! Scrum biedt een werkwijze waarbij je gezamenlijk een belang hebt om het steeds 
beter te maken en samen te kijken hoe goed het is. Snap je?’

‘Check. Hé, ik ga eten, het is lunchtijd.’

‘Oké, dan ga ik nu beginnen met koken. Het resultaat zie je wel over acht maanden!’

‘Ja, ja, ik weet het. Lolbroek!’ 
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1.1 Wanneer heb je iets aan Scrum?

Als jij in een omgeving zit waar je beoordeeld wordt op resultaten. Waar 

klanten geholpen worden of waar producten gemaakt worden. Als je in 

een omgeving zit waar projecten of diensten vaak te laat zijn, of waar meer 

geld wordt uitgegeven dan gebudgetteerd, of waar onvoldoende kwaliteit 

wordt geleverd of onvoldoende aan verwachtingen wordt voldaan, daar 

gaat Scrum je helpen.

Scrum doet een revolutionaire interventie, via één resultaat, twee lijst-

jes, drie rollen en vier meetings, die samen een hele nieuwe systematiek 

vormen die snel tot waardevolle resultaten leidt. Resultaten voor je klant, 

waardoor je snel succesvoller wordt en daarmee ook je eigen mensen een 

stuk gelukkiger maakt.

In de meeste organisaties wordt gestuurd op schijnzekerheid: plannen, 

specifi caties, documenten, beloftes, etc. De realiteit leert dat dit niet werkt. 

Er verandert namelijk altijd veel. Zijn het geen klantwensen, dan is het de 

technologie. Is het niet de technologie, dan is het wel de markt. Onze we-

reld is heel dynamisch en onvoorspelbaar. Toch hanteren we werkwijzen 

en maken we plannen die ervan uitgaan dat er niets verandert.

Kortom, we hanteren een planmatige aanpak in een complexe om-

geving. En het kenmerk van een complexe omgeving is dat het plan ver-

ouderd is voordat de inkt is opgedroogd. En als er dan iets wijzigt, dan 

houden we liever krampachtig vast aan wat we hebben afgesproken in het 

plan, dan dat we de nieuwe situatie omarmen en vanuit daar verder gaan 

werken. Vreemd, niet?

En de grap is dat die hectiek, die dynamiek alleen maar toeneemt. De 

markt is dynamischer dan ooit. Scrum is een aanpak die hier uitstekend 

mee om kan gaan. Scrum gaat uit van verandering en biedt gestructureer-

de fl exibiliteit. In een dergelijke dynamische omgeving is Scrum erg suc-

cesvol omdat het dankzij de empirische en lerende aanpak lukt dan toch 

voorspelbaar en waardevolle resultaten te realiseren.

Wendbaarheid. Zodat je alle kracht uit je organisatie haalt die er in zit.

1.2 Wanneer moet je Scrum níét gebruiken?

Scrum heeft geen bijzonder nut in eenvoudige situaties. Wanneer resul-

taten sterk voorspelbaar zijn en er weinig dynamiek is, dan voegt Scrum 

weinig toe. Je kunt in dergelijke situaties gewoon een plan maken en dat 
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plan uitvoeren. Ook als je team of je doel zo klein is dat het raar wordt om 

Scrum te gebruiken. Als je de Daily Scrum doet met zijn tweeën, samen de 

Product Backlog plant en de demo met zijn tweeën aan de directeur geeft 

bijvoorbeeld, dan is Scrum te zwaar. Anderzijds is Scrum als concept altijd 

toepasbaar vanuit het idee van controle op voortgang en kunnen reageren 

op onverwachte gebeurtenissen, of het omgaan met onzekerheid en ver-

andering. Als een van die zaken belangrijk is, werkt Scrum in je voordeel.

Veel van ons werk draait echter om het beheersen van complexe situa-

ties, om daarin voorspelbaar te kunnen acteren. Onzekerheid is de factor 

die de voorspelbaarheid ernstig beperkt. Kijken we naar kennisintensieve 

of in het bijzonder naar software-intensieve situaties, dan concentreert 

deze onzekerheid zich rond technologie en stabiliteit van eisen. Hoe on-

zekerder de technologie is en hoe onstabieler de eisen die worden gesteld, 

hoe chaotischer het wordt.

Een veelgehoord misverstand is dat je Scrum niet moet gebruiken als 

het groot, complex en ingewikkeld is. Je zou Scrum het best kunt gebruiken 

als het eenvoudig, klein en overzichtelijk is. Het tegendeel is waar. Juist in 

complexe situaties  waarin veel afhankelijkheden zijn biedt Scrum een uit-

komst. Dat komt door de korte iteraties en kleine stapjes. Hoe complexer 

het is, hoe groter de impact van een kleine verandering kan zijn. Als het 

misgaat wil je het direct weten. Als je in een complexe setting meerdere 

dingen tegelijkertijd verandert en het gaat mis, dan heb je geen idee waar 

je moet zoeken. Dus bij complexe back-end systemen, grote bouwprojec-

ten, ingewikkelde samenwerkingsconstructies en dergelijke is Scrum met 

name eff ectief. Het reduceert de complexiteit en legt de nadruk op snel 

werkende resultaten. Juist als het heel eenvoudig en overzichtelijk is, dan 

is Scrum niet echt nodig.

1.3 De negen belangrijkste voordelen van Scrum  op een rij

1. Meer grip op het eindresultaat  – Scrum heeft veel waarde in situaties 

waar je grip wilt op het eindresultaat. Doordat er in kortere iteraties 

gewerkt wordt van de ene stabiele situatie naar de volgende, ontstaat 

er controle. Hierdoor kan er bijgestuurd worden van Sprint tot Sprint.

2. Ruimte om met voortschrijdend inzicht  om te gaan – Scrum heeft voor-

al veel waarde in situaties waarin je gaandeweg aan het leren bent en 

waarin het dus eigenlijk naïef is om vooraf te denken dat je alles kunt 

vastleggen in een plan.
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3. Blijere klanten en gebruikers – Scrum biedt veel waarde voor klanten en 

eindgebruikers. Via een iteratieve, klantgerichte aanpak worden klan-

ten en eindgebruikers een stuk blijer. De voor hen belangrijkste zaken 

krijgen voorrang op het vooraf bedachte plan.

4. Meer waarde tegen lagere kosten  – Door constant te prioriteren op 

waarde, ontstaat sneller een waardevol resultaat. Bovendien zie je ook 

vaak dat er tijdens het uitwerken van een plan kansen ontstaan die nog 

waardevoller zijn dan wat op het plan stond. Zodoende kun je bij een 

hoge Return-on-Investment stoppen en de volgende kans oppakken. 

Feitelijk maximaliseer je de hoeveelheid werk die je (nog) niet doet, 

maar met behoud van waarde.

5. Kortere doorlooptijden  – Er is veel eerder een werkend resultaat dat het 

belangrijkste probleem oplost. Zodoende biedt Scrum sterke voorde-

len in het eerder leveren van toegevoegde waarde en het veel sneller 

oplossen van belangrijke problemen.

6. Hogere productiviteit – Scrum biedt een hoge productiviteit . Business-

wise, doordat er veel meer gedaan wordt met minder geld. Ook op 

teamniveau stijgt de productiviteit doordat er constant gewerkt wordt 

aan het wegwerken van het grootste probleem en beter worden. Hoge-

re productiviteit, omdat er minder hand-overs zijn, en de teamleden 

gelijktijdig aan hetzelfde probleem werken. Het opslaan van kennis en 

terugvinden ervan, het wachten op elkaar en het ‘ik weet niet meer hoe 

dat zit’-eff ect, al die verspilling vervalt!

7. Betere kwaliteit  – Scrum zorgt dat kwaliteit stijgt doordat er in korte ite-

raties toegewerkt wordt van stabiele versie naar stabiele versie. Fouten 

en problemen worden door deze iteraties veel sneller inzichtelijk ge-

maakt en opgelost.

8. Stoppen is een optie – Scrum heeft veel waarde in situaties waar exter-

ne invloeden groot zijn en waar soms drastische koerswijzigingen ge-

wenst zijn. Dan is het wenselijk dat alles steeds echt af is. Daardoor is 

stoppen een serieuze optie met acceptabele eff ecten.

9. Blijere medewerkers – Tot slot zorgt Scrum ook nog eens voor blijere 

medewerkers. De hoge mate van zelforganisatie is daarvoor verant-

woordelijk, maar ook de focus op een waardevol eindproduct op de 

korte termijn werkt enorm stimulerend. 
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1.4 Is Scrum een hype?

Scrum is geen hype maar eerder een trend. Een hype kenmerkt zich door 

bovenmatige aandacht voor iets dat inhoudelijk niet heel veel voorstelt. 

Een trend daarentegen is de ontwikkeling in een bepaalde richting op lan-

gere termijn. Agility is zo’n trend en Scrum een eff ectieve aanpak in deze 

trend. Het helpt organisaties uitstekend om de eerste stap te zetten naar 

vergaande wendbaarheid. 

Door te stellen dat Scrum een hype is, doe je het te kort. Scrum be-

wijst zichzelf al meer dan twintig jaar in heel veel organisaties. Van klein 

tot groot. Van ondernemend tot publiek. Van jong tot oud. Van Microsoft, 

Adobe en Google, tot ING, Exact, Philips en CoolBlue.

In die termen is Scrum allang de hype voorbij. In haast elke organi-

satie vind je wel mensen die Scrum gebruiken of er op z’n minst over aan 

het nadenken zijn. Er zijn marketingafdelingen die Scrum gebruiken, 

 sales-teams die zeer succesvol zijn via Scrum en ook binnen communi-

catieafdelingen en in het onderwijs wordt er inmiddels druk met Scrum 

geëxperimenteerd.

Daarnaast wordt Scrum zelf ook steeds volwassener. Er komen steeds 

meer voorbeelden en best-practices, er is een keur aan boeken en artike-

len beschikbaar, en ook de externe kennis en certifi ceringsmogelijkheden 

rond Scrum groeien. Ook de Scrum-gids  zelf, de offi  ciële beschrijving van 

Scrum, is aan revisie onderhevig. Jeff  Sutherland en Ken Schwaber bren-

gen geregeld nieuwe versies uit waarin ervaringen worden verwerkt.

1.5 Voorbeelden van de brede toepasbaarheid  van Scrum

Scrum is populair. Je ziet dat Scrum op veel plaatsen wordt gebruikt. 

Zelfs in situaties waar het niet voor is opgezet. Men past het dan aan, ver-

andert terminologie, maar de principes blijven dezelfde: meest waarde-

volle eerst, korte iteraties, leren, transparantie, samen als team:

• Scrum in het onderwijs  – Onder de naam EduScrum  is men met Scrum 

bezig in het middelbaar onderwijs. De grote verandering is dat de leraar 

alleen doelen zet en als Product Owner gaat handelen. De leerlingen zit-

ten in zelforganiserende teams die zelf verantwoordelijk zijn voor hun 

leerproces. De resultaten zijn verbluff end. Gemotiveerde scholieren, 

veel meer samenwerking en cijfers die punten hoger liggen op examens.
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• Scrum in marketing , sales  of het communicatie vak – Marketingteams 

hebben veel werk binnen een aantal thema’s. Scrum leent zich hier uit-

stekend voor. Wekelijks een plan bepalen voor elk thema, transparant 

maken op een Scrumbord en aan de gang. Sales-teams die met behulp 

van Scrum hun salespipeline en klantenbestand verwerken. Wat gaan 

we deze week doen om alle klanten een stukje verder te brengen? Ook 

het communicatievak heeft Scrum ontdekt. Het boekje Refl ectieve 

Communicatie Scrum van Betteke van Ruler is daar grotendeels ver-

antwoordelijk voor.

• Scrum in bedrijfsvoering  – Je hele bedrijfsvoering regelen met Scrum? 

Het kan. De meetings, rollen en hulpmiddelen lenen zich ervoor. Re-

sultaatgericht werken met echt crossfunctionele teams. Marketeers, 

verkopers, adviseurs, ontwikkelaars, allemaal in één team en in korte 

iteraties klanten blij maken met waardevolle resultaten.

• Scrum in publieke beleidsbepaling – Jaarplannen maken duurt soms 

maanden en vele iteraties. In de overheid zijn experimenten bekend 

waarin men dat met Scrum heeft gedaan. Kortcyclisch, intensief met 

volle focus. En steeds een versie van het jaarplan  af. 

• Scrum in de advocatuur – Contracten zijn software. Het is namelijk niet 

fysiek. Het gaat om samenwerking. Het is verbazingwekkend te zien 

dat bedrijven soms jaren over een contract doen en daarmee de sa-

menwerking (en het creëren van waarde) dus ook jaren uitstellen.

• Scrum in fi nanciën – Je kunt investeringen  via Scrum fi nancieren. Niet 

alles voorfi nancieren en dan zien of het geld oplevert, maar juist kort 

iteratief te werk gaan. Geef een project een beperkt budget voor enke-

le Sprints en laat de opbrengsten uit de resultaten van die Sprints het 

overige werk fi nancieren. Blijkt het niet mogelijk om met het meest 

waardevolle uit de eerste Sprints de rest te fi nancieren? Dan is het mis-

schien beter om te stoppen.

• Scrum om je huis verkoopklaar te maken – Het kan nog gekker. Een van 

de auteurs heeft twee linkerhanden en heeft het verkoopklaar maken 

van zijn huis met Scrum aangepakt. Wat moet er allemaal gebeuren, op 

de To Do-kolom. Vrienden en bekenden op een zaterdag uitnodigen en 

gezamenlijk via Busy, naar Done werken. Gezellig en gefocust. En de 

laatste taak op de lijst? Samen barbecueën, maar … pas als de rest van 

het werk echt af is! 
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Ken jij nog andere voorbeelden? Laat ze ons weten. Het is geweldig om te 

zien hoe breed het inzetbaar is en hoe blij mensen worden van het werken 

met Scrum.

1.6 Wat mag je nooit meer vergeten?

 ✔ Scrum is een eenvoudige interventie om op een totaal andere manier te 
werken.

 ✔ Scrum kan erg goed omgaan met complexe en snel veranderende 
situaties.

 ✔ Scrum is juist geschikt voor grote complexe systemen en dynamiek.
 ✔ In kleine eenvoudige planbare projecten heeft Scrum minder 

toegevoegde waarde.
 ✔ Met Scrum lever je meer waarde en heb je kortere doorlooptijden.
 ✔ Met Scrum heb je lagere, voorspelbare kosten.
 ✔ Met Scrum krijg je hogere, voorspelbare kwaliteit.
 ✔ Met Scrum kun je altijd stoppen en wordt je dus fl exibeler.
 ✔ In een veranderende omgeving moet je niet te ver in detail vooruit 

plannen.
 ✔ Dynamiek en complexiteit beheers je niet door het maken van een plan.
 ✔ Door je organisatie wendbaar en fl exibel te maken haal je veel meer uit 

je mensen.
 ✔ Scrum is geen hype maar eerder een trend.
 ✔ Scrum blijkt in de praktijk breed toepasbaar.
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‘Stap voor stap, met een vast team, het 
belangrijkste eerst doen, alles afmaken en 

daardoor altijd klaar zijn voor verandering!’
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Dé methode voor teameffectiviteit 
en resultaatgericht organiseren
Scrummen is simpel: één resultaat, twee lijstjes, drie rollen en vier meetings. 
Scrum helpt bij het organiseren van je werk, als team. Of het nu gaat om de 
creatie van een product of dienst of om het resultaatgericht stimuleren van teams. 
Niets hoeft je nog tegen te houden om vandaag te beginnen met het resultaat-
gericht organiseren van werk en projecten.

Scrum voor managers biedt een methode om in omgevingen waar veel verandert 
en nieuwe dingen gedaan worden, waar tot nu toe planningsproblemen zijn, 
waar resultaten te laat, te duur of niet goed zijn, de boel veel beter te maken. 
Het is bijzonder geschikt voor situaties waarin veel dynamiek is en veel 
(onverwachte) veranderingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld door veranderende 
eisen, voortschrijdend inzicht, marktveranderingen of nieuwe technologie.

Op een praktische en laagdrempelig wijze leer je hoe Scrum werkt, en wat je 
als leidinggevende moet doen (en laten) om Scrum succesvol voor je te laten 
werken. Dit hands-on geschreven boek geeft antwoord op de meest belangrijke 
vragen waarop elke resultaatgerichte manager het antwoord moet weten. 
Simpel, schaalbaar en herhaalbaar!

De Scrum-methode is geschikt voor elke vorm van teamwerk en werktype, 
niet alleen voor IT-projecten. In de praktijk zien we daarom dat steeds meer 
andere organisatieafdelingen dan ICT met Scrum aan de gang gaan.

‘Scrum voor Managers is verplichte kost 
voor iedereen die leiding geeft in een snel 
veranderende wereld!’ 
Jeroen Tas, EVP CIO Royal Philips

‘Dit boek geeft duidelijke antwoorden 
op alle management vragen rond Scrum, 
en is bovendien ook nog eens geschreven 
in een zeer toegankelijke stijl.’
Ron van Kemenade, CIO ING Bank

‘Alles wat je nodig hebt om Scrum echt in 
te voeren is dit boek plus een flinke dosis lef!’
Svenja de Vos, CIO Tele2 Nederland

Rini van Solingen is CTO bij 
Prowareness, het snelst groei-
ende advies- en trainingsbedrijf 
rond Scrum in Nederland. 
Daarnaast is hij hoogleraar aan 
de Technische Universiteit Delft 
op het onderwerp Globally 
Distributed Software Engineering.

Rob van Lanen is Technical 
Lead en Agile Coach bij 
Prowareness. Daarnaast is hij 
gecertificeerd als Professional 
Scrum Trainer bij scrum.org, 
opgericht door Ken Schwaber, 
co-creator van Scrum.
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