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Scrum: krijg je als klant eindelijk wat je gevraagd hebt? 
 

 
 

Je hebt Scrum geïntroduceerd in je organisatie, 

en dan. Je loopt vast op het feit dat theorie 

alleen niet voldoende is. Dat de documentatie 

in het traject niet op de eerste plaats komt. 

Twijfels ontstaan bij de borging naar de 

staande organisatie. De requirements mogen 

niet meer volledig uitgeschreven en vooraf 

bedacht worden.  

 

Na introductie wordt de focus vanuit de 

organisatie gericht op de onderdelen die 

afwijken van wat bekend is. Dit is een natuurlijk 

proces, omdat het oude en vertrouwde er niet 

meer is. Je vraag is nu waar te beginnen om 

de in de markt geprezen Scrummethode toch 

werkbaar te krijgen in je organisatie.  

 

Accedis is hierin je partner als bruggenbouwer. 

Wij helpen de slag te maken tussen de theorie 

en de praktische invoering in de organisatie. 

Wij begeleiden naast het invoeren van het 

raamwerk ook het veranderen van de mens in 

de organisatie. Zij gaan ermee werken en als 

eerste deze verandering ondergaan. Wij 

helpen met het wegnemen van de vragen die 

zijn ontstaan.  

 

Onze professionals hebben dezelfde 

veranderingen doorlopen en hebben daarom 

de ervaring om deze verandering te 

begeleiden. Wij snappen als geen ander dat de 

uitgangspunten van een Agile manier van 

werken begint bij de medewerkers in je 

organisatie.  

De uitgangspunten van Agile:  

 

1. Mensen en hun onderlinge interactie boven 

processen en tools 

2. Werkende software boven allesomvattende 
documentatie 

3. Samenwerking met de klant boven 

contractonderhandelingen 

4. Inspelen op verandering boven het volgen 

van een plan 

 

Aangeleerd zijn alle zaken die iedere keer in 

het tweede deel van de uitgangspunten 

genoemd worden. Tooling, documentatie, 

concrete afspraken en een vooraf opgesteld 

plan geven een uitganspunt, een leidraad. Je 

organisatie gaat dan ook werken met de 

kaders die vooraf vastgelegd zijn. Dit geeft een 

veilig gevoel, want zo hebben we het 

afgesproken dus zo gaan we het doen. 

Veranderingen die onderweg voorbij komen, 

worden in het keurslijf geduwd of worden 

buiten scope geplaatst. Het eindresultaat komt 

dan overeen met wat is vastgelegd. Maar sluit 

het dan nog wel aan op wat ondertussen 

gewenst is? 

 

Scrum, een Agile manier van werken, levert 

inderdaad op wat je als klant vraagt. Om de 

kaders te scheppen en een sparringpartner te 

hebben helpen we je om je organisatie in te 

richten. Denk hierbij aan hoe een 

producteigenaar zijn verantwoordelijkheid gaat 

nemen. Hoe je van een ‘hoog-over’ richting 

komt tot concreet resultaat. Hoe je de 

requirements geleidelijk het traject in brengt. 

Hoe je voorrang geeft aan het eindresultaat, 

zonder alle documentatie overboord te gooien. 

En hoe je de beheerorganisatie inricht om het 

resultaat in beheer te nemen. Zo krijg je als 

klant eindelijk wat je gevraagd hebt! 

 

Vraag vrijblijvend een gesprek aan om hier 
verder over van gedachte te wisselen. 
 


