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Hoeveel Scrum wilt u
hebben?

Tijdens het DREAM event 201 3 heeft het
DREAMagazine een onderzoek gehouden naar de
vraag: Hoe ervaart de requirements engineer Scrum?
Iedere bezoeker ontving bij binnenkomst een
enquêteformulier en in de wandelgangen werden er korte
interviews afgenomen rond een specifieke vraag of
stel l ing.

Meningen – beter omgaan met
veranderingen
Wat zijn nu die grote voordelen van Scrum?
Twee derde van onze respondenten vindt dat
organisaties dankzij Scrum beter om kunnen gaan met
veranderingen. Dat komt vooral door de korte iteraties. In
theorie wordt er iedere sprint shippable software
opgeleverd. De klant kan daardoor in een vroegti jdig
stadium eventueel bi jsturen als het de verkeerde kant op
dreigt te gaan. Hierdoor zou nooit maanden werk
verloren hoeven te gaan. Maar het direct naar productie
brengen van software is niet voor al le organisaties
weggelegd. Zo zegt een NS medewerker: ‘Bi j ons kan
Scrum op delen. Je kunt van een trein niet eerst de
carrosserie buiten zetten, de mensen 40ste klas
vervoeren en daarna komen met de stoelen. De reden
dat we wel Scrum gebruiken is dat de gebruikers vooraf
niet weten wat ze wil len. We gaan wel naar productie,
om de applicatie te valideren, niet om hem te gebruiken’.

In ons onderzoek geeft twee derde van de
ondervraagden aan dat ze wel regelmatig (iedere sprint
of om de sprint) met software naar productie gaan. De
rest gaat maar een paar keer per jaar met software naar
productie.

Wat betekent Scrum voor de requirements engineer?
In Scrum komt de rol requirements engineer niet meer
voor. Voor een deel worden de werkzaamheden van de
vroegere requirements engineer uitgevoerd door de
Product Owner en voor een deel worden zijn taken
uitgevoerd door de developers uit het scrum team.
Volgens een geïnterviewde betekent dit niet dat Scrum
een bedreiging vormt voor de requirements engineer.
'Al leen als je de requirements engineer ziet als een
functie is het misschien een bedreiging, niet als je de
requirements engineer ziet als een rol. De functie
requirements engineer is in Scrum verdwenen, de rol
niet. Er worden nog steeds requirements opgesteld.
Scrum is al leen maar een mooie manier om je werk te
doen. Als requirements engineer moet je je misschien
iets meer bewijzen, omdat je niet meer de spin in het

‘Bi j Ziggo gaan we stoppen met Scrum. Het is al les of niets. De hele
organisatie moet met Scrum werken of juist niet. Anders probeer je een
wervelstorm te maken in een waterval. ’ reageert de eerste bezoeker van
het DREAM event die we vragen naar zijn ervaring met Scrum. Zijn
buurman valt hem bij . ‘Je kunt Scrum alleen goed doen, ’ verklaart deze
‘als je het als organisatie in zi jn geheel doet. ’ Inbedding in een niet agile
omgeving wordt vaker genoemd als één van de voornaamste obstakels
bij de invoering van Scrum. Toch zijn het niet helemaal de antwoorden
die je zou verwachten in een ti jd, waarin Scrum nog steeds het
momentum mee li jkt te hebben. Tijd om ons eens nader in de nuances
te verdiepen.
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web of het doorgeefluik van de business bent'. Een
andere geïnterviewde zegt: ‘Volgens sommigen is de
requirements engineer niet meer nodig. Daar ben ik het
niet mee eens. Requirements moeten nog steeds boven
water gehaald en vastgelegd worden. Mondelinge
overdracht is handig voor bouw, maar voor test en
beheer is vastleggen wel handig’.

Men is het er vri jwel unaniem over eens dat de Product
Owner het niet al lemaal al leen af kan. ‘Een fundamenteel
manco van Scrum is’ stelt een aanwezige ‘dat de Product
Owner een supermens moet zi jn: verstand hebben van
business, van requirements management, weten wat de
belangen zijn van alle stakeholders en het team aan
moeten sturen. Dit is superman; dat kan niet als je een
complexer product hebt dan bijvoorbeeld een webshop.
Daarom is de rol van de requirements engineer nodig.
Requirements management is nodig, maar werk wel
iteratief! ’ .

Wij meten dat bijna 80 procent van de ondervraagden
vindt dat er in een Scrum omgeving naast de Product
Owner een rol voor de requirements engineer is
weggelegd. Zijn werkzaamheden zouden moeten
bestaan uit het uitwerken en beheren van de
requirements en daarnaast ondersteuning bieden aan
Product Owner en het Scrum Team.

Ervaringen – kleinere feedbackloop, kortere
lijnen
De grootste voordelen van Scrum voor de requirements
engineer zi jn de kleinere feedbackloop en de kortere
l i jnen. Eén van de geïnterviewden heeft een andere
ervaring: ‘In theorie is de business intensiever betrokken
in Scrum, maar in werkeli jkheid niet alti jd’ . Ook loopt
twee derde van de invul lers van de enquête er tegenaan
dat er vragen uit het Scrum Team zijn, die de Product
Owner niet ti jdig kan beantwoorden. Dit komt omdat het
raadplegen van de achterban veel ti jd kost.

De Product Owner overlegt gemiddeld elke week 2,5

maal met het Scrum Team. Het probleem li jkt dus minder
met de beschikbaarheid dan met de
beslissingsbevoegdheid van de Product Owner te maken
te hebben. Het aantal dagen per week dat de Product
Owner aanwezig is bi j het project loopt nogal uiteen.
Meer dan 20 procent van de ondervraagden zegt dat de
Project Owner er iedere dag is en volgens bijna de helft
is de Product Owner minimaal drie dagen in de week
aanwezig. Dat is beter dan we hadden verwacht op basis
van geluiden die we daar wel over horen.

Vier van de vijf organisaties die Scrum gebruiken, laten
zich ondersteunen door een externe coach: ‘Een Scrum
coach is nodig bij de transitie naar het werken met
Scrum. Hij brengt structuur aan in de ogenschijnl i jke
vri jheid’. Overigens wordt de inhoud van het werk van de
requirements engineer bij Scrum niet als wezenli jk
anders ervaren dan bij waterval.

Vergelijking met Agile Development Survey
Jaarl i jks onderzoekt Analysis.net research hoe het staat
met de agile development in de wereld. Zi j verzamelen
gegevens van ruim 4.000 personen en publiceren de
resultaten daarvan in het ‘Annual state of Agile
Development Survey’. Daarbij vergeleken is ons
onderzoek maar klein. Op het DREAM event komen zo’n
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200 bezoekers en lang niet iedere bezoeker heeft de
vragenli jst ingevuld. We vergeli jken daarom de resultaten
van ons onderzoek met de resultaten van het Survey en
bespreken de overeenkomsten en de verschil len.

In beide onderzoeken zien we dat het overgrote deel van
de organisatie al le of een gedeelte van de software
ontwikkelt volgens een agile methode. Van onze
respondenten geven 70 procent aan dat er binnen hun
organisatie met agile wordt gewerkt. In het Survey is dat
zelfs 80 procent. Bij onze respondenten is het zo goed
als uitsluitend Scrum dat er wordt gebruikt. Hier en daar
gebeurt dat in combinatie met andere methode als: Lean,
DevOps, XP en Crystal. In het Survey is ook Srum en
Scrum varianten met 72 procent het sterkst
vertegenwoordigd. Daarnaast worden ook Kanban (4%)
en Custom Hybrid (9%) nog genoemd. Tot zover komen
de resultaten dus vri j aardig overeen.

Als we echter ki jken naar het aantal jaren ervaring zien
we een opvallend verschil tussen beide onderzoeken. In
ons onderzoek ligt de piek op 1 tot 2 jaar ervaring. In het
Survey ligt de piek op 3 tot 4 jaar ervaring. In ons
onderzoek heeft slechts 1 0 procent 5 of meer jaar
ervaring tegen 25 procent in het Survey.

We kunnen op basis hiervan vaststel len dat onze
respondenten over het algemeen minder ervaring
hadden dan de respondenten uit het Survey. Dit bl i jkt ook
uit de antwoorden die onze respondenten geven op de
vraag wat de belangri jkste reden is om over te stappen
op een agile methode. Het Agile Development Survey
laat zien dat ervaren gebruikers van de agile methode
andere voordelen benadrukken dan onervaren
gebruikers. Ervaren gebruikers noemen in de eerste
plaats het vermogen om in te spelen op veranderingen,
gevolgd door grotere productiviteit en betere
zichtbaarheid van het project. Bi j hen komt Kortere time
to market pas op de zevende plaats. Bij onervaren
gebruikers wordt korte time to market juist als eerste
genoemd. In ons onderzoek noemt men als belangri jkste
redenen om over te stappen op een agile methode:
kortere time to market (1 ), betere processen (2) en
betere alignment met de business (3).

In ons onderzoek worden als de grootste nadelen van
Scrum het gebrek aan controle en gebrek aan
documentatie genoemd. Dit komt overeen met de Agile

Development Survey: de top 5 van bedenkingen bij de
implementatie van agile heeft betrekking op controle en
documentatie.

Als we kijken naar het aantal projecten dat er binnen de
organisatie met Scrum worden uitgevoerd, lopen onze
respondenten ook achter op de resultaten die in het Agile
Development Survey worden genoemd. In ons
onderzoek wordt bi j de tweeënzestig procent van de
organisaties een kwart of minder van de projecten met
een agile methode uitgevoerd. Volgens geen enkele
respondent wordt er meer dan 75 procent van de
projecten agile uitgevoerd. In het Agile Survey is dat al
zo bij 37 procent van de organisaties.
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Als we kijken wie de belangri jkste promoter is voor
Scrum of agile zien we ook een opvallend verschil .
Volgens ons onderzoek is de belangri jkste promotor de
IT afdeling. Bij de Agile Development Survey is dat het
management.

Conclusie
Het is natuurl i jk de vraag hoe representatief onze
respondenten zijn voor de gebruikers van Scrum/Agile in
Nederland. Requirements engineers zijn een speciaal
slag. Als we echter ervan uit zouden mogen gaan dat zi j

representatief zi jn, dan zien we dat we over het
algemeen nog wat minder ervaren zijn in Scrum/Agile.
We zitten veelal nog in de omschakeling van Waterval
naar Agile. We hebben nog maar een paar jaar ervaring
en doen nog maar een klein gedeelte van alle projecten
Agile. We zien Scrum/Agile vooral als een IT
aangelegenheid en ervaren misschien wel daarom
problemen met de aansluiting op de business. Well icht
maakt een Agile aanpak deze problemen in een
vroegti jdig stadium zichtbaar waar ze bij Waterval wat
langer onder water bleven.




