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Agile Introductie
Wat is het en hoe kan het mij helpen?
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AGILE | Wat is Agile?

Agile is een mindset met als doel: 

Omgaan met continue onzekerheid door middel van 

een waarde gedreven en iteratieve samenwerking

Deze mindset bestaat uit een 4 waardes en 12 principes en omvat 

verschillende werkvormen



Tools & Hulpmiddelen

Werkwijzen 

AGILE | Wat is Agile?

Waarden



AGILE | Hoe is het ontstaan?



AGILE | Traditioneel vs Agile
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AGILE | Wat betekent dat in praktijk?



AGILE | Wat zijn de voordelen ervan? 

AGILE

TRADITIONAL

ZICHTBAARHEID

time

AGILE

TRADITIONAL

WAARDE

time

AGILE

TRADITIONAL

AANPASSINGSVERMOGEN

time

AGILE

TRADITIONAL

RISICO

time

Zichtbaarheid – Door elke sprint werk de voortgang te laten zien

Toegevoegde waarde – Door elke sprint een werkend product op te leveren

Aanpassingsvermogen – De scope en deliverables staan niet volledig vast van te voren

Risico beperken – Door snel en vaak te testen

Klant en team tevredenheid – Door directe samenwerking tussen klant te team



Agile Manifesto

SAMENWERKEN 

MET DE KLANT

CONTRACT 

ONDERHANDELINGEN

BOVEN

INDIVIDUEN & 

INTERACTIES

PROCESSEN 

EN TOOLS

BOVEN

WERKENDE 

PRODUCTEN

ALLES OMVATTENDE 

DOCUMENTATIE

BOVEN

OMGAAN MET 

VERANDERING

VOLGEN VAN EEN 

PLAN

BOVEN

Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software te ontwikkelen door in de praktijk aan te 

tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen. Daarom verkiezen we:

Dat wil zeggen, ondanks dat er waarde zit in de items onderaan, waarderen we de items 

boven aan meer.



12 Agile Principes

Working product is 

the primary measure 

of progress.

Working

Product
7

Agile processes 

promote sustainable 

development -

sponsors, 

developers, and 

users should be able 

to maintain a 

constant pace.

Sustainable 

Development
8

Continuous attention 

to technical 

excellence and good 

design enhances 

agility. 

Continuous 

Attention
9

The art of maximizing 

the amount of work 

not done is essential. 

Maintain 

Simplicity
10

The best 

architectures, 

requirements, and 

designs emerge from 

self-organizing 

teams.

Self-Organizing 

Teams
11

At regular intervals, 

the team reflects on 

how to become more 

effective and then 

adjusts its behavior 

accordingly. 

Reflect and 

Adjust
12

Our highest priority is 

to satisfy the 

customer through 

early and continuous 

delivery of valuable 

software.

Satisfy the 

customer
1

Welcome changing 

requirements, even 

late in development. 

Agile processes 

harness change for 

the customer’s 

competitive 

advantage.

Welcome 

change
2

Deliver working 

software frequently, 

from a couple of 

weeks to a couple of 

months, with a 

preference to the 

shorter timescale. 

Deliver 

frequently
3

Business people and 

developers must 

work together daily 

throughout the 

project.

Work 

together
4

Build projects around 

motivated individuals. 

Give them the 

environment and 

support they need, 

and trust them to get 

the job done.

Trust and 

support
5

The most efficient 

and effective method 

of conveying 

information to and 

within a development 

team is face-to-face.

Face-to-face 

conversation
6
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Scrum 



AGILE TEAMS ZIJN DE BASIS IN SCUM | Wat zijn de kenmerken?

2
MULTI-

DISCIPLINAIR

Verschillende disciplines, 
‘afdelingen’ en/of 

kennisgebieden in 1 team

1
GEZAMENLIJK 

DOEL

Hebben elkaar nodig om het 
doel te behalen

3
KLEIN: 5-11 

PERSONEN

Klein genoeg om snel te 
schakelen, maar groot genoeg 
om waardevolle oplossingen te 

leveren 

4
STABIEL

Vertrouwen elkaar en werken 
voor een lange tijd samen

5
GEZAMENLIJKE 

WERKWIJZE

Gezamenlijke en iteratieve 
manier van werken



AGILE | Traditioneel vs Agile
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Agile & Scrum – Iteratief



SCRUM | Drie rollen vormen samen het Scrum Team

Beschermt & coacht het team Beslist wat er wordt 

opgeleverd

Leveren het werk op

PRODUCT OWNER
De vertegenwoordiger van de klant

TEAM MEMBERS
5-9 dedicated multidisciplinaire team leden

SCRUM MASTER
Faciiteert het ‘process’ en is de team coach



SCRUM | Scrum Master

SCRUM MASTER
Faciiteert het ‘process’ en is de team coach

• Coachen van het team in zelforganisatie door het toepassen 

van Agile waarden & principes

• Beschermen het team tegen invloeden van buiten af zodat het 

team ongestoord het werk kan opleveren

• Faciliteren van team meetings

• Visualiseren de voortgang

• Oplossen van blokkades (team als organisatorisch) die het 

team zelf niet kan oplossen

• Support de PO in het managen van de Product Backlog

• Faciliteren van continue verbeteringen in het team

De scrum master (SM) is de dienend leider (Servant
leader) van het team. De SM faciliteert het Agile 
proces en is verantwoordelijk voor:



SCRUM | Product Owner

SCRUM MASTER
Faciiteert het ‘process’ en is de team coach

• Definiëren van het werk (bijvoorbeeld in User Stories)

• Prioriteren van het werk

• Managen en visualiseren van de Backlog (de totale werk 

voorraad)

• Accepteert het werk namens de ‘klant’

• Is onderdeel van het Scrum team

De Product Owner (PO) de vertegenwoordiger van de 
klant. De PO zet de visie en de prioriteiten. De PO is 
verantwoordelijk voor WAT het team oplevert.

PRODUCT OWNER
De vertegenwoordiger van de klant



SCRUM | Het process
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Sprint Planning
Planning sessie aan het begin van een sprint 
om de doelen voor de sprint te zetten, taken te 
verdelen en bepalen wat de deadlines zijn

Sprint Demo
Inspectie van de behaalde werk gedurende de 
sprint, bepalen wat we geleerd hebben en de 
nieuwe prioriteiten stellen op basis van de inzichten

Sprint Retrospective
Reflecteren op team prestaties waar kleinere en 
soms ook grotere acties worden voorgesteld om 
de prestaties van het team te verbeteren

Stand-ups
Dagelijkse meeting van 15 minuten om te 
informeren over de status, de doelen van 
vandaag en mogelijke obstakels die vandaag 
zullen optreden

Refinement & Prioritering
Sessie waarin use cases aangescherpt worden 
door de PO, taken en doelstellingen stellen 
voor het team in de volgende sprint

Duur

Inhoud

Resultaten

Publiek

Stand-up RetrospectiveSprint Planning Sprint Demo Technische Review

30-60  min

Data scientists

Technische review van 
tussentijdse resultaten en 

review van code

Kwaliteit & samenwerking 
mbt techniek, kennisdeling

60 min

Volledige Team

Backlog, team capaciteit, 
sprint planning, sprint doel

Team backlog, sprint backlog, 
sprint doel

15 min

Volledige Team

Check-In, individuele 
updates, obstakels

Team cohesie, backlog items, 
obstakels

60 min

Volledige Team en iedereen 
die geïnteresseerd is

Sprint doel, opgeleverde 
resultaten , backlog

Feedback, backlog prioriteit, 
afspraken met klant 

60 min

Volledige Team

Evaluatie van de 
samenwerking en 

verbeteringen definiëren 

Leer & verbeterpunten

Refinement & prioritering

30-60  min

PO, klant, Data Scientists

Taken en doelstellingen 
duidelijk genoeg maken voor 

volgende sprint

Helder omschreven en 
gecommitteerde doelen

AGILE OPLEVERPROCES VAN HET DDI TEAM



Kanban



KANBAN 

KANBAN BORD KANBAN PRINCIPES



KANBAN | Stop met starten van taken en start met het afmaken van taken

Doing (3) DoneTo Do



KANBAN | Het Kanban bord is voor team

Het team’s Kanban bord is voor het team. 

Het helpt het team om het werk af te 

ronden.

Het is geen rapportage of verantwoording 

tool richting het management



HOE ZELF 
AGILE TOE TE 

PASSEN



TIPS & TRICKS | Hoe implementer je Agile practices?

Visualiseer het werk op een 

Kanban bord (fysiek aan de 

muur of in MS Teams)

Organiseer autonomie en 

verschillende in het team

Spreek een duidelijke 

werkwijze af die zich elke 2-4 

weken herhaalt

Identificeer de ‘klant’ van het 

team en organiseer een 

wederkerend demo moment

Breng het werk naar het team, 

niet het team naar het werk 

(stabiele teams)

Maak een rol verdeling in je 

team
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Digital Tools

2020

EXTENSIVE REVIEW OF APPLICATIONS IN APPENDIX

Disclaimer: this is shortlist of tools that we have reviewed and we believe are best in class. 

Regarding privacy and security; usage at own discretion and/or company guidelines

TIPS & TRICKS | Selecteer de juiste tools
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