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Scrum initiatieven!
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Introductie

Waarom deze whitepaper?

Het in teamverband snel opleveren van 

resultaten in een dynamisch en complex 

speelveld wordt steeds belangrijker om 

succesvol te zijn en te blijven. Dit geldt voor 

zowel een software project, een collegepro-

gramma, de ontwikkeling van een product 

(portfolio), een marketing programma, de 

dagelijkse bedrijfsvoering als een onderwijspro-

ject.

Scrum heeft vooral de laatste jaren sterk aan 

populariteit gewonnen als effectief hulpmiddel 

in bovenstaande situaties. Sneller leveren, 

weinig overhead, beter omgaan met voort-

schrijdende inzichten, hogere kwaliteit, meer 

waarde leveren aan de ‘klanten’ voor hetzelfde 

geld; het zijn slechts enkele van de voordelen 

van Scrum ten opzichte van traditionele 

waterval methoden.

Scrum kun je als een papieren exercitie 

toepassen door te werken met een whiteboard 

en een verzameling ‘geeltjes’. Maar deze 

fysieke werkwijze kent ook haar beperkingen, 

zoals het monitoren van de voortgang, het 

werken met development teams op meerdere 

locaties, het borgen van opgedane kennis en 

het coördineren van een aantal al dan niet 

onderling afhankelijke scrum initiatieven in een 

organisatie. In een wereld waarin het tijd- en 

locatie onafhankelijk raadplegen van, delen van 

en samenwerken aan informatie steeds 

gewoner wordt, ligt het echter voor de hand om 

ook scrum op een digitale manier te organise-

ren. 

In de markt zijn al een aantal specifieke ‘scrum’ 

softwaretoepassingen beschikbaar. Gebruik-

maken van SharePoint (Online) - één van de 

meest gebruikte zakelijke software platformen 

voor het generiek raadplegen, delen en 

samenwerken van informatie – heeft echter zijn 

voordelen, zoals:

1. SharePoint bevat alle bouwstenen 

– agenda’s, lijsten, taken, waarschuwin-

gen, etc. - die nodig zijn om een scrum 

initiatief te ondersteunen. Gebruikers 

hoeven geen nieuwe software te leren en 

te beheren. De organisatie – gebruikers 

zowel als beheerders – hoeft dus geen 

aanvullende software pakketten aan te 

schaffen, te gebruiken en te ondersteu-

nen.

2. SharePoint is breed inzetbaar en schaal-

baar. Het kan worden ingezet voor 

software en niet-software scrum initiatie-

ven. Bovendien ondersteunt het scrum 

voor afzonderlijke teams zowel als 

organisatie breed toegepaste program-

ma’s bestaande uit meerdere scrum 

teams en locaties.

3. SharePoint biedt een gebruiker een 

totaaloverzicht van alle taken. Dat maakt 

het de scrum team leden gemakkelijker 

om hun activiteiten te managen.

4. SharePoint ondersteunt talloze devices, 

van touch screens, via laptops en tablets 

tot smartphones. Dat vergemakkelijkt de 

zo belangrijke communicatie.

5. SharePoint ondersteunt een autorisatie-

structuur, versiebeheer en andere functies 

om compliant te werken en verantwoor-

ding te kunnen afleggen.

Scrum

Scrum is een Agile aanpak 

die kan worden ingezet om 

in teamverband doelen te 

realiseren. Een scrum team is 

multidisciplinair en communi-

ceert intensief met de stakehol-

ders binnen of buiten de 

organisatie. De hoge mate van 

autonomie, de kort cyclische en 

iteratieve werkwijze en de 

continue productiviteit 

verbetering zorgen voor een 

effectief werkproces. Meer 

weten over scrum?  

Zie www.scrum.org. 
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SharePoint (Online) kent diverse sjablonen om 

een teamsite in te richten, maar kent geen 

standaard scrum sjabloon. Deze white paper 

bespreekt de mogelijkheden en best practices 

om een scrum initiatief te faciliteren op team1 

niveau.

Voor wie is deze white paper bedoeld?

Deze white paper is bedoeld voor professionals 

in de IT die nieuwsgierig zijn naar nieuwe, 

efficiëntere manieren voor het faciliteren van de 

Scrum aanpak, en dan vooral:

•	 Scrum teams – in het bijzonder scrum 

masters en product owners - die hun scrum 

trajecten efficiënter willen maken door 

gebruik te maken van geautomatiseerde 

tools.

•	 SharePoint teams die nieuwe toepassings-

mogelijkheden zoeken voor hun SharePoint 

implementaties.

Scrum is daarnaast een uitstekende methodiek 

voor de implementatie van SharePoint en Office 

365. In de Motion10 CTO blog ‘SaaS en Scrum, 

vrienden voor het leven’2 wordt hieraan aan-

dacht besteed.

Opbouw van de white paper

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op 

het inrichten van scrum met behulp van 

SharePoint voor één scrum team. Hierbij wordt 

aandacht besteed aan zowel de behoeften van 

het team en de stakeholders als de mogelijkhe-

den van SharePoint (online).

Vervolgens wordt de waarde van Scrum met 

behulp van SharePoint beschreven aan de hand 

van een typische werkweek van een Scrum 

team. Per gebeurtenis wordt kort toegelicht hoe 

SharePoint (online) het Scrumteam en de 

Stakeholders en gebruikers kan helpen.

Het laatste hoofdstuk verteld u hoe u snel en 

gemakkelijk zelf aan de slag kunt met Scrum 

met behulp van SharePoint: door het downloa-

den van de oplossing en de implementatie 

daarvan in uw eigen SharePoint (online) 

omgeving.

1 Er volgt een tweede 

white paper over de 

toepassing van scrum met 

behulp van SharePoint op 

programma en portfolio 

niveau. 

2 http://www.motion10.nl/

wij-delen-onze-kennis/

innovation-blog/

saas-en-scrum-vrienden-

voor-het-leven

http://www.motion10.nl/wij-delen-onze-kennis/innovation-blog/saas-en-scrum-vrienden-voor-het-leven
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Structuur

Scrum kent een eenvoudige structuur waarbij 

personen in vier rollen zijn betrokken: de 

Stakeholders, de Product Owner, de Scrum 

Master en de leden van het Delivery3 Team. In 

de meest simpele vorm van scrum is er één 

Product Owner, één Scrum Master en één 

Delivery Team. 

De betrokkenen werken samen aan één of 

meer van de volgende activiteiten: Scrum, 

Sprint, Sprint Planning, Delivery Periode, Daily 

Scrum, Sprint Review en Sprint Retrospective. 

Tijdens deze activiteiten wordt het scrum 

proces gemanaged met de volgende artefac-

ten: de Product Backlog, de Sprint, de Sprint 

Backlog, het Scrum Board, de Sprint Burn-

down, de Blokkades en Scrum Documenten 

(zoals de Definitions of Ready en Done).

De onderstaande figuur brengt de bouwstenen 

van scrum voor een individueel team samen in 

een processchema.

Scrum en de 
bouwstenen in 
SharePoint (online)

Scrum

Sprint

Product 
Backlog

Sprint Planning Delivery Periode Sprint 
Retro-

spective

Sprint Review

Product Owner, 
Delivery Team, 
Scrum Master

Scrum 
Master

Product 
Owner

Stake-
holders

Definition of 
Ready

Definition of 
Done

Sprint 
Backlog

Sprint Goal

Increment

Daily Scrum

Scrum 
Board

Sprint 
Burndown

Oordeel en 
Feedback

op waarde

Oordeel en 
Feedback op 

proces

Blocks

Product Owner, Delivery Team, 
Scrum Master

Stakeholders, 
Product Owner, 
Delivery Team, 
Scrum Master

Product 
Owner, 
Delivery 

Team, 
Scrum 
Master

3 De officiële term is 

Development team, echter 

Delivery team past beter in 

situaties waarin geen 

software wordt ontwikkeld.
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Scrum behoeften

Aan iedere rol zijn een aantal verantwoordelijk-

heden en daarmee taken gekoppeld. Bij 

toepassing voor één Delivery Team kunnen 

deze worden vertaald naar de onderstaande 

verzameling behoeften.

Als Wil ik

Stakeholder Eenvoudig nieuwe eisen en wensen (lees: Backlog items) bij de Product Owner kunnen 

indienen.

Stakeholder Dat de behoeften met de meeste waarde worden gerealiseerd.

Stakeholder Direct inzicht hebben in de status van (‘mijn’) Backlog items en in de voortgang van het 

proces.

Product Owner De behoeften, bugs, procesverbeteringen, etc. kunnen vastleggen, beheren en 

communiceren in de Backlog.

Product Owner Sprints kunnen vastleggen, communiceren en beheren, waarin ik doel, begindatum en 

einddatum vastleg en aangeef welke items van de Backlog ik wil opnemen / zijn 

opgenomen in een Sprint. 

Product Owner De voortgang door het Delivery Team van de uitvoering van een Sprint kunnen volgen. 

Loopt het Delivery Team op schema?

Product Owner Verslag kunnen uitbrengen over de (waarde van de) Backlog en Sprint (resultaten) aan de 

Stakeholders. 

Lid van het Delivery Team Items van de Sprint Backlog kunnen claimen en het Scrum team over de voortgang van 

afhandeling informeren.

Lid van het Delivery Team Eenvoudig Blokkades kunnen registreren die de afhandeling van een of meer Backlog 

Item verhinderen of vertragen.

Lid van het Delivery Team Een inschatting kunnen geven van de benodigde en gerealiseerde afhandeltijd voor een 

Backlog item.

Scrum Master Dat alle leden van het Scrum Team een accuraat, volledig en up-to-date inzicht hebben 

in voor hen belangrijke informatie over het scrum proces. 

Scrum Master Op een efficiënte manier de afhandeling van Blokkades kunnen registreren en het Scrum 

team over de voortgang van afhandeling informeren.

Dit biedt SharePoint (Online)

Deze paragraaf beschrijft hoe de mogelijkheden 

van SharePoint op een praktische wijze 

invulling kunnen geven aan de in de vorige 

paragraaf beschreven behoeften. Hiertoe wordt 

in SharePoint een Scrum Site ingericht die is 

gebaseerd op een standaard SharePoint Team 

Site.
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Werken met (Taken)lijsten

SharePoint biedt standaard (taken)lijsten die 

eenvoudig zijn aan te passen op de behoeften 

van een scrum initiatief. In een Scrum Site 

worden meerdere (taken)lijsten opgenomen.

Een takenlijst onderscheidt zich van een 

‘gewone’ lijst doordat het de velden “Toegewe-

zen aan” en “Einddatum” bevat en de items op 

een takenlijst worden getoond in het Ta-

kenoverzicht op de Nieuwsfeed pagina van de 

gebruiker.

- Product Backlog

Deze takenlijst wordt gebruikt om de Backlogi-

tems te beschrijven / beheren en de voortgang 

te bewaken. Voor iedere behoefte, bug, 

document of verbetervoorstel wordt een taak 

gemaakt die in eerste instantie aan de Product 

Owner wordt toegewezen. De Product Owner 

beoordeelt de items en geeft ze vrij voor het 

maken van een realisatie inschatting door het 

Delivery Team tijdens een uitwerking sessie. De 

Product Owner beoordeelt de items periodiek 

en plaatst ze desgewenst op een Sprint als 

kandidaat voor uitvoering. Tijdens de Sprint 

Planning wordt besloten welke items daadwer-

kelijk worden opgepakt. Ieder lid van een 

Delivery Team kan zich een item voor realisatie 

toe-eigenen en weer terug zetten in de Sprint 

lijst.

De Product Owner is eigenaar van de takenlijst, 

de overige leden van het Scrum Team en de 

Stakeholders hebben bijdrage rechten. 

Versiebeheer staat aan om achteraf de opvol-

ging van een Backlog item te kunnen volgen en 

daar lering uit te trekken. De takenlijst wordt 

gebruikt tijdens alle overlegmomenten, maar 

ook tijdens de backlog refi nement sessies.

De volgende velden zijn relevant: Id; Als; Wil ik 

(= Titel); Zodat ik; Ik ben tevreden als; Contact-

persoon; User Story categorie; Contactper-

soon; MoSCoW Waarde; Prioriteit; Geschatte 

uren; Werkelijke uren; Scrum status; Sprint; 

Begindatum; Einddatum; Toegewezen aan; 

Commentaar.
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Een scrum traject kan langere tijd duren en dus 

zal de Product Backlog een groot aantal items 

omvatten. In dat geval is het verstandig om de 

gebruiker informatie op maat te presenteren 

door gebruik te maken van de Weergave 

functies van SharePoint. Door het toepassen 

van fi lters, groepering, telling en sortering op de 

(taken)lijsten wordt information overload 

voorkomen. 

De Weergave Alle taken wordt aangepast – zie 

bovenstaande fi guur – terwijl de overige 

weergaven geen aanpassing behoeven.

- Sprints

Deze takenlijst wordt gebruikt om de periodieke 

Sprints en hun inhoud te beschrijven en de 

planning en voortgang van een Sprint te 

bewaken. Voor iedere Sprint wordt een taak 

gemaakt die wordt toegewezen aan de Product 

Owner. De Product Owner koppelt Backlog 

items aan een Sprint om die voor te dragen 

voor afhandeling door het Delivery Team. 

De Product Owner is eigenaar van de takenlijst, 

de overige leden van het Scrum Team en de 

Stakeholders hebben leesrechten. Versiebeheer 

staat aan om achteraf de opvolging van een 

Sprint te kunnen volgen en daar lering uit te 

trekken. De takenlijst wordt gebruikt tijdens alle 

overlegmomenten.

De volgende velden zijn relevant: Id; Sprint 

(=Titel); Sprintdoel; Begindatum; Einddatum; 

Toegewezen aan; Taakstatus. Om de gebruikers 

een visueel inzicht te geven worden de Sprints 

ook op een Tijdlijn getoond. De items op de 

takenlijst worden gesorteerd op oplopende 

einddatum.

De standaard weergave Alle Taken wordt aangepast – zie bovenstaande fi guur. De overige 

standaard Weergaves - Aanstaand, Agenda, Mijn Taken, Vertraagde taken, Voltooid, Gantt-Dia-

gram – behoeven geen aanpassing.
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- Blokkades

Deze takenlijst wordt gebruikt om blokkades te 

registreren en de voortgang van hun afhande-

ling te bewaken. Voor iedere Blokkade wordt 

een taak gemaakt die wordt toegewezen aan 

de Scrum Master. Een Blokkade heeft betrek-

king op één of meer Backlog Items. 

De Scrum Master is eigenaar van de takenlijst, 

maar de overige leden van het Scrum Team 

kunnen items op de lijst plaatsen. De Stakehol-

ders hebben leesrechten. Versiebeheer staat 

aan om achteraf de opvolging van een taak te 

kunnen volgen en daar lering uit te trekken. De 

takenlijst wordt gebruikt tijdens de Daily 

Stand-up en de Retrospective overlegmomen-

ten.

De volgende velden zijn relevant: Id; Blokkade 

(=Titel); Beschrijving; Prioriteit; Begindatum; 

Toegewezen aan; Einddatum; Taakstatus; 

Werkelijke uren, Betreft User Story, Opmerkin-

gen. De lijst wordt gegroepeerd op het veld 

Taakstatus. Om de belanghebbenden inzicht te 

geven in de geleverde inspanningen wordt er 

een teller gezet op het veld Blokkade en een 

optelling op het veld Werkelijke hoeveelheid 

werk.

De standaard Weergave Alle Taken wordt 

aangepast, zie onderstaande fi guur. De overige 

standaard Weergaves behoeven geen aanpas-

sing.
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- Backlog item status

Deze reguliere lijst wordt gebruikt om de 

statussen van Backlog items te benoemen en 

beschrijven. De Product Owner is Eigenaar, de 

andere Scrum Team leden en de Stakeholders 

hebben leesrechten.

De volgende velden zijn relevant: Titel; Beschrij-

ving. De status waarden zijn: Nieuw; Geaccep-

teerd; Gepland; Ready; To Do; In Progress; 

Verify; Done; Geannuleerd.

Werken met Documenten

- Documenten

Een bibliotheek Documenten wordt gebruikt om 

de relevante resultaat documenten vast te 

leggen en te beheren. Ook algemene scrum 

documenten, zoals de Defi nition of Ready en de 

Defi nition of Done, kunnen hier worden be-

heerd. Een Document is te koppelen aan één of 

meer Sprints.

De Product Owner is eigenaar van de biblio-

theek, de overige Scrum Team leden hebben 

bijdrage rechten, de Stakeholders hebben 

leesrechten. Versiebeheer op twee niveaus 

staat aan.

De volgende velden zijn relevant: Naam; Titel; 

Ondernemingstrefwoorden; Sprint. Er is één 

weergave die ook de volgende systeemvelden 

toont: Icoon; Versie; Gewijzigd; Gewijzigd door; 

Sprint en Uitgecheckt naar.
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- OneNote

OneNote leent zich uitstekend voor het 

opstellen en delen van aantekeningen en 

verslagen tijdens de verschillende overleggen.

Het Dashboard

De startpagina van de Scrum Site geeft ieder lid 

van het Scrum Team en iedere Stakeholder snel 

een overzicht van de belangrijkste actuele 

informatie. Bovendien kan een gebruiker vanaf 

de startpagina snel doorklikken naar relevante 

details.

- Scrumboard

Het Scrumboard – zie de volgende fi guur - 

geeft iedere gebruiker een actueel inzicht in de 

nog niet afgeronde en aanstaande Sprints. 

Door het selecteren van een Sprint worden de 

bijbehorende Backlog items en de Sprint 

Burndown getoond. Binnen de Weergave van 

de Backlogitems kan de gebruiker fi lters 

toepassen, bijvoorbeeld om zijn eigen items te 

zien of om beter inzicht te krijgen in een 

bepaald type item.

Het Scrumboard is een essentieel hulpmiddel 

tijdens ieder van de overlegmomenten. Een 

Sprint ‘verdwijnt’ pas uit het overzicht als de 

status op Voltooid of Gecanceld is gezet.
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Voor de Daily Standup overleggen kan de onderstaande maatwerkweergave worden gebruikt.

- Status Backlog

Via een apart webpart worden de gebruikers 

van de Scrum Site geïnformeerd over de 

voortgang van de scrum. De webpart toont een 

overzicht van het aantal backlog items gegroe-

peerd naar status en het totale aantal geschatte 

en werkelijk bestede uren. Er kan worden 

ingezoomd op details in een apart scherm. 

Een tweede webpart kan worden gebruikt om 

via Excel Services de actuele Sprint Burndown 

weer te geven.



Richard Fransen • 25 augustus 201412 13

De juiste toegangsrechten

Om de betrokkenen van de juiste rechten te 

voorzien worden de volgende standaard 

SharePoint groepen geconfi gureerd op de 

SharePoint Site en de onderliggende biblio-

theek en (taken)lijsten:

•	 Eigenaar van XXX

•	 Bijdrager van XXX

•	 Bezoeker van XXX

XXX staat voor de naam van de site dan wel 

(taken)lijst of bibliotheek. De SharePoint groep 

kan worden gevuld met individuele gebruikers 

of – aanbevolen – met Active Directory security 

groepen.

Overige SharePoint functies

De geschiktheid van SharePoint als hulpmiddel 

voor scrum initiatieven gaat verder dan enkel 

het tonen en werken met (taken)lijsten en biblio-

theken aan geautoriseerde gebruikers. Share-

Point biedt onder meer functies voor:

•	 Zoeken en vinden

•	 Communicatie

•	 Integraal taakbeheer

•	 Compliance en Governance

- Zoeken en vinden

SharePoint biedt een uiterst krachtige zoekma-

chine om - aan de hand van tekstfragmenten 

en/of trefwoorden - snel de gewenste informa-

tie vinden over het scrum traject. Zoekresulta-

ten worden overzichtelijk gepresenteerd en 

bieden doorklik mogelijkheden tot raadpleging 

of directe acties.

- Communicatie

SharePoint biedt een aantal standaard functies 

om de communicatie tussen de leden van een 

Scrum Team en tussen de Stakeholders en het 

Scrum Team te vereenvoudigen. Voorbeelden 

zijn de functies Waarschuwingen, Volgen en 

Delen. Als de organisatie ook gebruikt maakt 

van Lync of Offi ce 365 nemen de communicatie 

mogelijkheden nog verder toe door de Aanwe-

zigheid indicatie en de Chat functie.

- Integraal taakbeheer

Een scrum team lid zal nooit enkel en alleen 

werken met scrum taken. Ook vanuit andere 

projecten, teams zullen taken worden toegewe-

zen en bovendien heeft een teamlid ook zijn 

persoonlijke taken. SharePoint zorgt er voor dat 

de gebruiker een totaal overzicht kan houden 

doordat SharePoint de gebruiker - via de 

Newsfeed - één totaaloverzicht geeft met 

daarin al zijn (openstaande) taken op alle 

takenlijsten waarin hij participeert. Bovendien 

biedt SharePoint de mogelijkheid tot synchroni-

satie van de takenlijsten in SharePoint met 

takenlijsten in Microsoft Outlook. Of de 

gebruiker nu werkt in SharePoint of Outlook, hij 
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heeft steeds een up-to-date totaaloverzicht.

- Compliance en Governance

Het werken volgens vooraf bepaalde spelregels 

en het achteraf kunnen aantonen dat aan 

interne en externe regelgeving is voldaan wordt 

steeds belangrijker. SharePoint biedt uitste-

kende functies om in deze behoeften te 

voorzien via de functies voor informatie life 

cycle management. De Scrum Site kan eenvou-

dig worden ingericht om ook aan de compli-

ance en governance behoeften te conformeren.
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Dit hoofdstuk benoemt puntsgewijs hoe een 

voor Scrum ingerichte SharePoint Site het 

Scrum team en de Stakeholders (inclusief de 

gebruikers) helpt bij het invoeren en verbeteren 

van een digitale postkamer. Dit wordt beschre-

ven aan de hand van de belangrijkste gebeurte-

nissen tijdens een Sprint  in een lopend Scrum 

project.

Maandag

Sprint Planning

Het gehele Scrum team overlegt over de inhoud 

van de volgende Sprint te bepalen. Product 

Owner Gijs begint met het communiceren van 

het gewenste doel van de Sprint aan de hand 

van de takenlijst Sprints. Vervolgens toont hij 

de User Stories die hij graag gerealiseerd wil 

hebben tijdens de komende Sprint. Deze 

takenlijst is gesorteerd op prioriteit. Per User 

Story vult het Delivery Team in wat de verwach-

te tijdsbesteding is. Het Delivery Team houdt in 

de gaten dat de totale verwachte tijdsbesteding 

niet uitkomt boven hun capaciteit. De Sprint 

wordt toegewezen aan Gijs. De Sprint staat nu 

als taak in zijn takenlijst.

Afhandelen User Story

Na de Sprint Planning begint het Delivery Team 

met de realisatie van de User Stories. Teamlid 

Bastiaan navigeert naar de Scrum site en eigent 

zich de User Story ‘Installeer tweede scansta-

tion in Rotterdam’ toe door zijn naam in te 

vullen bij ‘Toegewezen’ aan en de ‘Scrumsta-

tus’ op ‘Onderhanden’ te zetten. De User Story 

staat nu als taak in zijn takenlijst. Tijdens de 

uitvoering komt Bastiaan tot de conclusie dat 

de benodigde scan software nog niet beschik-

baar is. Hij navigeert naar de Scrum site, opent 

de lijst Blokkades en voert een nieuwe Blok-

kade in. De Blokkade is gekoppeld aan de User 

Story en wordt automatisch toegewezen aan 

Scrum Master Gerard. De Blokkade staat nu als 

taak in zijn takenlijst.

Verbetering werkwijze

Ook Teamlid Richard heeft zich een User Story 

toegeëigend. Hij moet een User Story testen. 

Tijdens de uitvoering komt hij tot de ontdekking 

dat het testen sneller zou gaan als er een test 

tool zou zijn. Het Testverslag wordt in de 

Documentbibliotheek geplaatst. Na de succes-

volle afronding van de tests vult hij zijn ‘Werke-

lijke tijd’ in en zet hij de ‘Scrumstatus’ op 

‘Done’. Daarna maakt hij een nieuwe User Story 

van het ‘Type’ ‘Procedure’. De ‘Scrumstatus’ 

staat automatisch op ‘Nieuw’. 

Dinsdag

Daily Stand-up

De dag begint met overleg over de voortgang 

van de Sprint. Scrum Master Gerard navigeert 

naar de Scrum site en opent de Sprint Backlog 

pagina. Hier wordt een op ‘Scrumstatus’ 

gesorteerd overzicht getoond van alle Backlog 

items van de actuele Sprint. Kort licht ieder 

teamlid zijn werkzaamheden toe. Ook wordt 

aandacht besteed aan de Sprint Burndown om 

de voortgang van de Sprint te beoordelen. 

Waar van toepassing kunnen User Stories 

worden afgevoerd of juist worden toegevoegd 

aan de Sprint. Scrum Master Gerard houdt in 

OneNote een verslag bij (van de vervolgafspra-

ken) van de Stand-up. 

Een sprint in de 
praktijk
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Geven Feedback

Op maandagochtend wordt een nieuwe versie 

van de digitale postkamer in gebruik genomen. 

Dinsdag stuit Gebruikster Ingrid op een 

probleem bij het registreren van inkomende 

poststukken uit het buitenland problemen 

oplevert: het is niet mogelijk om het adres 

volledig vast te leggen.

Ingrid gaat naar de SharePoint feedback pagina 

en vult een User Story in van het type ‘Feed-

back’ waarin zij het probleem uitlegt. Zij voegt 

een screenshot toe als ‘Bijlage’. De ‘Scrumsta-

tus’ staat automatisch op ‘Nieuw’.

Blokkades oplossen

Scrum Master Gerard opent zijn Taken overzicht 

in SharePoint en ziet een nieuwe Blokkade. Hij 

opent het item, bekijkt het probleem en gaat 

druk aan de slag om het op te lossen. ’s-Mid-

dags heeft hij de software geregeld en aan 

Teamlid Bastiaan beschikbaar laten stellen. Hij 

vult de ‘Werkelijke tijd’ in en zet de ‘Scrumsta-

tus’ op ‘Voltooid’ waarna de taak uit zijn 

overzicht Taken verdwijnt.

Woensdag

Overleg met de Stakeholder over de 

voortgang

Stakeholder Daan heeft Product Owner Gijs 

uitgenodigd om te praten over de voortgang 

van het project en een uitbreiding van de 

functionaliteit van de digitale postkamer. 

Product Owner Gijs licht de voortgang toe aan 

de hand van de Scrum Status waarin een 

overzicht wordt gegeven van de Geschatte en 

Werkelijke uren en het aantal User Stories dat 

zich in de verschillende stadia bevind. Ook 

worden de Blokkades en hun status en Werke-

lijke tijd besproken.

Daan heeft al een lijst opgesteld met zijn eisen 

en wensen. Zij spreken af dat Gijs een extra 

Sprint zal opnemen in de Scrum, en dat een 

medewerker van Daan de eisen en wensen als 

User Stories zal vastleggen.

Vastleggen van de doelen van de komen-

de Sprints

Na afloop van zijn gesprek met Stakeholder 

Daan navigeert Product Owner Gijs naar de 

Scrum Site en maakt een nieuw item aan in de 

takenlijst Sprints. De Stakeholders en de Scrum 

Team leden kunnen nu zien wat de bijgewerkte 

planning voor de komende tijd is.

Nieuwe eisen en wensen vastleggen

De medewerker Bobby van Stakeholder Daan 

navigeert naar de SharePoint feedback pagina 

en vult voor iedere behoefte een User Story in 

van het type ‘Behoefte’. Hij voegt waar van 

toepassing een document of screenshot toe als 

‘Bijlage’. De ‘Scrumstatus’ staat automatisch 

op ‘Nieuw’.

Donderdag

Beoordelen nieuwe User Stories

Iedere donderdag beoordeelt Product Owner 

Gijs de nieuwe User Stories. Hij navigeert 

daartoe naar het User Story overzicht dat is 

gefilterd op items met de ‘Scrumstatus’ Nieuw 

en het ‘Type’ Behoefte, Feedback of Procedure. 

Waar nodig neemt hij (via Lync) contact op met 

de maker of contactpersoon van de User Story. 

Hij past de ‘Scrumstatus’ aan naar ‘Geannu-
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leerd’ of ‘Geaccepteerd’ of ‘Gepland’ en 

voorziet ieder item van een Waarde, een 

Prioriteit en een Opmerking (bijvoorbeeld dat 

een User Story is Geannuleerd omdat vijf 

gebruikers dezelfde User Story hebben 

ingediend). De Geaccepteerde en Geplande 

User Stories komen in aanmerking voor nadere 

uitwerking.

Uitwerken belangrijke / urgente User 

Stories

In iedere Sprint wordt ruimte vrijgemaakt om de 

meest belangrijke / meest urgente User Stories 

zodanig te beschrijven dat zij volgens Stakehol-

ders, Product Owner en Delivery team voldoen-

de zijn beschreven om te kunnen worden 

gerealiseerd. Als dat het geval is dan krijgt zo’n 

User Story de Scrumstatus ‘Ready’. 

Vrijdag

Sprint Review

Product Owner Gijs presenteert de resultaten 

van de Sprint aan de Stakeholders (inclusief 

een selectie van de gebruikers). Hij gebruik 

hiervoor de overzichtspagina met de beschrij-

ving van de actuele Sprint en de bijbehorende 

User Stories en hun status. Vervolgens licht het 

Scrum team de Sprint resultaten toe via een 

demonstratie. De Stakeholders en gebruikers 

kunnen feedback geven. Scrum Master Gerard 

maakt een verslag in OneNote op de Scrum 

Site.

In het tweede deel van de Sprint Review krijgen 

de Stakeholders en Gebruikers de gelegenheid 

nieuwe eisen en wensen te bespreken met het 

team om de waarde te optimaliseren. Ook hier 

wordt de lijst User Stories gebruikt en wordt 

door Product Owner Gijs voor de items met de 

grootste waarde het veld ‘Sprint’ gevuld met de 

waarde van de volgende Sprint.

Scrum Master Gerard plaatst de belangrijkste 

informatie over het succes in een Nieuwsfeed 

op de startpagina van de Scrum Site.

Sprint Retrospective

Scrum Master Gerard bespreekt met de rest 

van het Scrum Team de manier waarop de 

afgelopen Sprint tot stand is gekomen: wat 

ging er goed en wat kan er beter? Er is onder 

andere aandacht voor de Sprint Burndown, de 

afwijkingen tussen de ‘Geschatte uren’ en de 

‘Werkelijke uren’ van de User Stories, de 

Blokkades, nieuwe User Stories van het type 

“Procedure’ en niet afgeronde User Stories. 

Scrum Master Gerard maakt een verslag in 

OneNote op de Scrum Site.

Na afloop van de Retrospective zet Product 

Owner Gijs de ‘Scrumstatus’ van de actuele 

Sprint op ‘Done’. De taak verdwijnt nu uit zijn 

takenoverzicht.

Scrum Master Gerard plaatst de belangrijkste 

informatie in de Nieuwsfeed op de startpagina 

van de Scrum Site.

Invoering van de nieuwe functionaliteit

De Sprint was volgens Product Owner en 

Stakeholders een succes en bevat genoeg 

nieuwe functionaliteit om in productie te 

nemen.
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Nu zelf aan de slag

Door onze kennis en ervaring te bundelen, 

hebben wij het vermogen om complexe 

problemen voor onze klanten op te lossen. Ook 

met niet-klanten delen wij onze kennis. Onder 

andere door publicaties zoals deze te schrijven, 

op congressen te spreken, te bloggen en 

SharePoint toepassingen te maken en delen. Zo 

Bent u geïnteresseerd om SharePoint (Online) 

toe te passen op uw scrum initiatieven?

Ga dan naar www.motion10.nl/contact

en neem vrijblijvend contact op. 

http://www.motion10.nl/contact
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Richard Fransen

Richard Fransen is als senior consultant bij 

Motion10 verantwoordelijk voor de advisering 

en invoering van SharePoint oplossingen en 

governance trajecten. Bovendien is hij gecertifi-

ceerd Scrum Master (PSM1).

Sinds 1992 houdt hij zich bezig met enterprise 

content management, customer relationship 

management en procesoptimalisatie. In 2001 

voerde hij zijn eerste SharePoint oplossing is. 

Hij is lid van de vakorganisaties AIIM, ISACA, 

NVBA en scrum.org.

Richard kan worden gevolgd via 

http://nl.linkedin.com/pub/dir/Richard/Fransen

Motion10 helpt bedrijven en organisaties 

om meer waarde uit hun informatie-

stromen te halen. Om te verbinden en 

te delen. Hierbij zet zij de nieuwste 

technologie uit het Microsoft Applicatie 

Platform in. Motion10 is hét competence 

center in Nederland als het gaat om 

SharePoint, Office365 en BizTalk. 

Voor meer informatie: www.motion10.com.



www.motion10.nl


