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Agile projectmethode voor  
communicatieprojecten 

 

Godfried Knipscheer 

Waarover gaat dit document? 
Hoe pak je een project aan? Maak je een gedetailleerd projectplan en een planning die alles op 

voorhand vastlegt of kan het ook anders? Het antwoord is: ja, dat kan met de “agile” 

projectmethode. Daarmee bouw je flexibiliteit in om tussentijds aan te passen aan veranderende 

omstandigheden. Daar moeten we bij de overheid wel wat aan hebben. 

We hebben in de afdeling Communicatie samen onderzocht hoe we die methode kunnen gebruiken 

voor communicatieprojecten. In de praktijk zagen we de voordelen die “de boekjes” ook beschreven. 

En nog een ander: het is geweldig motiverend voor het projectteam. 

Met dit document wil ik iedereen op weg helpen die de methode wil gebruiken in een project. Het is 

niet bedoeld als een projecttheorie, je moet er in de praktijk iets aan hebben. Ik heb dus ook de 

nodige aandacht besteed aan tips en trucs. 

Meer lezen? Op deze webpagina staan verwijzingen naar interessante informatiebronnen. 

De agile methode 
“Agile” betekent wendbaar. De methode is geschikt voor heel verschillende projecten, ook al is hij 

ontstaan in de ICT- en internetwereld. Met die methode kun je flexibel inspelen op veranderde 

omstandigheden. Dat was meteen het belangrijkste euvel van die andere traditionele methode, 

“waterfall”. Daar begin je met een volledig uitgewerkt project en een planning tot een behoorlijk 

detailniveau. Op die manier ligt je hele planning tot het opleveren van het projectresultaat vast. 

Maar dat geeft vaak een schijnzekerheid. Tijdens de uitvoering van het project kan een 

beleidsbeslissing leiden tot vertraging van een project. Een projectmedewerker kan worden 

toegewezen aan een andere taak, of bepaalde projectactiviteiten vragen meer tijd dan van tevoren 

verwacht. En dan gaat de hele planning aan het schuiven. 

Agile is een “uitvoeringsmethodiek”: het structureert de uitvoering van het project en kan enorm 

bijdragen aan de samenwerking van een projectteam. Het is ook motiverend. Doordat je werkt in 

planningscycli van enkele weken, betekent het ook dat je regelmatig resultaten kunt afvinken. Dat 

afvinken gebeurt in je projectteam: het motiveert dus ook om je taak af te krijgen, zodat je niet hoeft 

te melden dat het je niet gelukt is. 

Het is belangrijk dat de doelen en het eindresultaat van het project duidelijk geformuleerd zijn, en 

beslist door degenen die erover moeten beslissen.  Maar ze moeten ook bekend en gedragen zijn bij 

het projectteam. 

https://toecomst.wordpress.com/2014/07/30/scrummen-in-de-praktijk-hoe-begin-je-eraan/
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Er zijn ook beschrijvingen van agile projectmethodes voor bijvoorbeeld communicatiebureaus. Daarin 

moet natuurlijk ook aandacht worden besteed aan de rollen van het bureau en van hun klanten. Ik 

richt me hier meer op intern uitgevoerde projecten, ook al heb je ook daar een soortgelijke 

rolverdeling. 

Hoe werkt agile? 
In een agile project werk je in cycli van 2 tot 4 weken (afhankelijk van de aard van het project). Die 

cycli noemen ze “sprints”. In het begin van de sprint bepaal je met het projectteam welke resultaten 

je in de komende sprint zult gaan opleveren en wie dat zal gaan doen. Aan het einde bekijk je samen 

wat er is opgeleverd (resultaten afvinken!) en wat niet is gelukt. Je evalueert samen ook wat goed 

ging en wat niet, en wat je daaruit kunt leren. Tijdens de sprint organiseer je periodiek (dagelijks, 

wekelijks) scrum meetings waarin je in een kwartiertje samen bespreekt hoe de uitvoering gaat en 

welke hulp je eventueel nodig hebt om verder te komen. 

Wanneer agile wordt toegepast in een softwareontwikkelingsproject (of de ontwikkeling van een 

website) dan is het de bedoeling dat aan het einde van iedere sprint (zelfs de eerste) een werkende 

versie van het product kan worden getoond. In communicatie- of andere projecten is dit soms wat 

minder evident. Ga er wel naar op zoek: het doel van iedere sprint kan het opleveren van de content 

van een afgebakend deel van een website zijn, of de voorbereiding van een netwerksessie. 

Het belangrijkste instrument in een agile project is de “product backlog”. Dat is een lijst met alle 

(tussen)resultaten die je nodig hebt om het eindresultaat te kunnen opleveren. In principe zijn die 

resultaten zo ver opgesplitst dat je niet meer dan één cyclus nodig hebt om dat af te krijgen. 
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In dit document zal ik de uitvoering van een agile project stap voor stap overlopen. Ik zal ook 

aandacht hebben voor verschillende projectrollen, ondersteunende tools, voor kansen en risico’s en 

de vraag voor welke projecten deze methode zeer zinvol kan zijn en voor welke minder. 

Start: een strategie bepalen 
Zoals ik eerder zei: agile is een “uitvoeringsmethodiek”. Het is daarom belangrijk dat er vooraf een 

duidelijke strategie is, waarbij aandacht is voor het projectdoel en de gewenste projectresultaten. 

We kunnen hier in de val trappen om te operationeel te worden. Het risico is dat je dan in de weg 

komt te zitten van de agile methodiek. Een paar tips: 

 Vaak komt er een strategisch kader van bijvoorbeeld management, een ondernemingsplan of 

een beleidsnota. Meestal zal die nog wel vertaald moeten worden naar een concreter doel 

en resultaat voor het project. 

 Het is meestal onverstandig om één persoon (de beoogde projectleider) een “strategisch 

document” te laten opstellen. Al in het begin kunnen er dan onenigheden of misverstanden 

in het project sluipen 

 Begin met een of meer breed opgezette workshops. Betrek daarin niet alleen een beoogde 

projectgroep of management, maar nodig ook stakeholders uit. Interpreteer dat breed: 

iedereen die belangstelling heeft om in deze fase mee te denken, is welkom. In die 

workshops probeer je toe te werken naar een duidelijke en gedragen beschrijving van de 

doelen en het eindresultaat. Daarnaast is het mogelijk om op deze manier prioriteiten te 

capteren. 

Het opmaken van de product backlog 

Inventariseren van tussenproducten: de product breakdown 
Het is van belang om heel wat tijd uit te trekken voor het opmaken van de backlog. Het is ook 

belangrijk dat met het hele projectteam te doen. Het kan goed zijn dat je daar een of zelfs meerdere 

dagen voor moet uittrekken, afhankelijk van de grootte en complexiteit van je project. Je moet 

bedenken dat de backlog de leidraad wordt voor je hele project. Alle tijd die je hierin investeert, zal 

zich hoe dan ook terugbetalen. 

De beste manier om een backlog op te maken is om van breed naar smal te gaan, ofwel van 

algemeen naar concreet. Je begint altijd met je eindresultaat, en je gaat dat als het ware in steeds 

kleinere stukken “kappen” tot de stukjes zo klein zijn dat je ze in één sprint kunt realiseren. Dat is 

een “product breakdown”. In een eerste stap kun je kijken naar deze overwegingen: 
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Figuur 1 Voorbeeld van een eenvoudige product breakdown 

 Kun je op hoog niveau een beperkt aantal subproducten of subprojecten aanwijzen (op het 

niveau van de nummers 1 tot en met 4 in figuur 1)? Stel dat je eindresultaat een website 

over een bepaald thema moet zijn. Subproducten van een websiteproject kunnen zijn: het 

creëren  van content, het maken van een informatiearchitectuur, migratie, het bouwen of 

inrichten van een systeem, opleiden en het inrichten van een beheerssysteem. Dat zijn 

typisch voorbeelden van subproducten die je op het tweede niveau zou kunnen neerzetten. 

Maak dit aantal niet té groot – zeker niet meer dan tien. Als je toch hoger dreigt uit te 

komen, kijk dan of je kunt groeperen. 

 Ga dan samen één voor één die subproducten af en bekijk hoe je die verder kunt opsplitsen. 

In het voorbeeld van een informatiearchitectuur kan het gaan om het opmaken van een 

navigatiestructuur, een systeem van tagging, enzovoort. 

 Ga zo verder tot je de tussenresultaten zo klein hebt gemaakt dat ze passen in één sprint, 

maar ga ook nog niet verder dan dat. Als je nog verder detailleert, kom je op het niveau van 

taken – en het kan wel eens zijn dat het realiseren van producten op dat niveau beïnvloed 

wordt door producten die je eerder gaat realiseren. Zeker bij tussenproducten waarvan je 

kunt verwachten dat die pas in de loop van het project zullen worden gemaakt, kan het nog 

moeilijk zijn om die verder uit te werken (al is het maar omdat er teveel afhankelijkheden 

zijn). 

 Let op: sommige subproducten kun je nog niet zo ver opsplitsen. Het kan zijn dat je nog niet 

duidelijk weet hoe die eruit gaan zien en hoe je ze kunt gaan realiseren. Misschien moeten er 

eerst andere zaken worden opgeleverd voordat je dat kunt bepalen. Zo’n subproduct zal 

ongetwijfeld later op de planning kan. Als je vindt dat het nog niet zinvol is om zo’n 

opsplitsing te maken, doe dat dan nog niet. Het komt later in het project wel aan de orde. 

Hoe kun je dit concreet aanpakken? Een groot whiteboard en een flinke stapel post-its is bijna 

onontbeerlijk. Begin met het hoogste niveau  en hak dat vervolgens in steeds kleinere stukken. Je zult 

zien dat je eindigt met een bord vol met post-its, telkens gegroepeerd rond een bovenliggend niveau. 

 Aandachtspunten 

 Vergeet niet dat je ook beslismomenten moet meenemen, net zo goed als bijvoorbeeld 

communicatie-events en dergelijke. Dat zijn dingen die de nodige tijd kunnen vragen (denk 

aan tijdig agenderen, wachten op een periodieke vergadering, etc). 
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Van een product breakdown naar een impact chart 
Het kan goed zijn dat je whiteboard in deze fase volhangt met tientallen post-its. Het is niet zo 

evident om van daar te komen tot een geordende en geprioriteerde lijst met items. Want: moet item 

“x” uit subproject “a” boven of beneden item “y” uit subproject “b” staan? Dat kan lijken op het 

vergelijken van appelen met peren en het is maar al te gemakkelijk om het overzicht kwijt te 

geraken. Alleen bij kleine projecten is zo’n stap misschien in een keer te doen – maar dan heb je de 

agile methode misschien niet eens nodig. 

Daarom is het zinvol om als tussenstap een “impact chart” te maken. Die biedt je ook de 

mogelijkheid om met je hele team op een heel visuele manier aan de prioritering te werken. Ook 

projectmedewerkers die eerder concreet dan abstract denken, hou je zo aan boord. Hoe gaat dat in 

zijn werk? 

1. Haal voorzichtig alle post-its van het bord, maar zorg er voor dat je de groepering niet kwijt 

raakt! In deze stap kantelen we als het ware de oorspronkelijke structuur 90° met de klok 

mee. 

2. Hang het eindresultaat (dat oorspronkelijk bovenaan hing) helemaal rechts op het bord. 

3. Hang je subproducten op het niveau daaronder net links van het eindproduct, boven elkaar. 

Of, boven elkaar? Kijk eens naar de volgorde van urgentie van die subproducten. Hang dan 

het dringendste subproduct het meest naar links, en het minst dringende het meest naar 

rechts.  

4. Ga op die manier verder, en bekijk steeds ook die urgentie. Neem daarbij het hele bord in 

ogenschouw: die post-it helemaal bovenaan in het midden, moet die inderdaad recht boven 

die post-it in het midden onderaan hangen? 

5. Bekijk ook wat de impact is tussen verschillende items. Het kan zijn dat één item moet zijn 

gerealiseerd voordat je aan een ander kunt beginnen. Je kunt dat visualiseren door een pijl te 

tekenen tussen die twee post-its. Het is belangrijk om die impact in kaart te brengen, want 

die bepaalt mee de volgorde van realiseren. Maar wees streng voor jezelf en leg zo’n impact 

enkel vast als het echt moet. Als je eindigt met een bord voor impactlijnen haal je de 

flexibiliteit uit je project. Wanneer je flink wat post-its overhoudt die niet vastzitten aan 

andere, dan betekent dat dat je die kunt plannen wanneer je dat belangrijk vindt. 

6. Zoek zo voor alle post-its een logische plaats op het bord. Kijk of er dwarsverbanden zijn 

tussen niveaus die je eerder niet zag? Wat je zo aan het doen bent, is op ene visuele manier 

aan het prioriteren. Je zult zien dat iedereen hieraan mee kan doen, en dat het een leuke 

oefening kan zijn! 

7. Ga hiermee door tot je alle post-its van alle niveaus opnieuw hebt opgeplakt. Nu betekent de 

linkerkant van je bord: “zo snel mogelijk doen” en de rechterkant betekent “later doen, vlak 

voor oplevering eindproduct”.  

8. Uiteindelijk kom je tot een situatie waarin je het gevoel hebt dat het goed zit op het bord. 

Het is aan te raden om dit over te nemen in bijvoorbeeld Visio en groot te laten drukken (en 

dan bedoel ik echt groot, schrik niet terug voor een print van 1 bij 1,5 meter). Zo’n print kun 

je aan de muur hangen (eventueel vervang je die tijdens je project een paar keer door een 

opgefrist en geactualiseerd exemplaar). Hang er een permanent marker bij, zodat iedereen 

die een item heeft afgewerkt daar een dikke streep door kan trekken. Zo’n print geeft voor 

iedereen meteen een goed overzicht op je hele project. 
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9. Je kunt nu alle items overnemen in een lijst. Het item dat het meest links hangt komt 

bovenaan, het meest rechtse item onderaan. Die lijst is je product backlog! 

Aandachtspunten 

 Het is normaal als de items bovenaan je lijst concreter en gedetailleerde r zijn dan items 

onderaan de lijst. Het kan immers goed zijn dat je nog niet alle informatie hebt om ook die 

items verder uit te werken. Dat komt tijdens het project wel. 

 Voor de items bovenaan de lijst kun je ook concrete taken toevoegen. Voor bepaalde 

uitwerkingen heb je vaak ook extra overleg nodig, workshops, studiewerk, noem maar op. 

Dat kost ook tijd, en het is het best dat je daar ook zicht op hebt. 

Inschattingen maken met Planning Poker 
Hoeveel uur zal je bezig zijn met een taak die je pas over een hele tijd moet oppakken? Voor veel 

mensen is dat een tamelijk hopeloze opdracht, en terecht. Het is bekend dat bijvoorbeeld veel 

software developers hun tijdsbesteding structureel onderschatten. Ze hebben de neiging te vergeten 

dat de laatste 10% van het werk soms 90% van de tijd kost… 

Planning poker is een manier om inschattingen te maken zonder dat je het over uren hebt. Je hoeft 

dit niet per se toe te passen in je agile project. Zeker bij kleinere projecten of projecten zonder hard 

deadline kun je beslissen om het achterwege te laten.  

Hoe werkt planning poker? In planning poker ken je geen uren toe aan items, maar punten. De clou is 

dat je niet ieder willekeurig aantal punten kunt toekennen (want dan kun je net zo goed met uren 

aan de slag). Je kiest een aantal punten uit de Fibonacci reeks1 (of een vrije variant daarop): 

 

Het aantal punten is equivalent aan de hoeveelheid werk. Waarom zo’n reeks? Omdat het goed 

mogelijk is om te bespreken of een bepaalde taak 1, 2 of 3 punten kost. Afwegen of iets 40 of 41 

                                                           
1
 De echte fibonacci reeks is 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 

6765, 10946. Elk element is de som van de twee voorgaande elementen. 
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punten kost is echter nogal arbitrair. Op deze manier word je gedwongen om te kiezen tussen 

bijvoorbeeld 13 of 20 – en zo’n afweging is veel beter mogelijk. 

Hoe doe je dit? 

1. Je begint – weer met het hele projectteam – door een item uit de backlog te kiezen dat 

iedereen heel goed kent, en waarvan iedereen de hoeveelheid werk goed kan inschatten. 

Wanneer we de parallel met het huishouden trekken, zou dat de afwas kunnen zijn. Dit 

wordt het referentie-item. Kies een item dat een redelijke hoeveelheid werk kost: er zijn 

kleinere, maar zeker ook veel grotere. Ken aan dat referentie-item bijvoorbeeld 3 punten 

toe. 

2. Bij nieuwe items maak je de inschatting dan in verhouding tot het referentie-item. In onze 

huishoudelijke parallel: als afwassen vijf punten heeft, hoeveel punten moet je dan 

toekennen aan het stofzuigen van de living? Acht? En aan grasmaaien? 

3. Als je het referentie-item hebt bepaald, begin je met het eerste item in je backlog, die je van 

daaruit gaat afwerken. 

4. Eerst maakt iedereen voor zich een punteninschatting voor zo’n item. Er bestaan kaartensets 

voor planning poker, maar zowel voor Android als voor Apple bestaan er veel apps die dat 

ook kunnen. Je mag in deze fase nog niet laten zien hoeveel punten je toekent, omdat het 

belangrijk is dat iedereen zijn eigen afweging maakt! 

5. Als iedereen dat heeft gedaan dan worden alle kaarten open gelegd. Nu kunnen zich een 

paar situaties voordoen: 

 Iedereen maakt dezelfde inschatting voor dit item. Dat is het gemakkelijkst. Je legt 

die vast en gaat naar het volgende item. 

 Er zijn verschillen. Dan vraag je zowel degene met de laagste als met de hoogste 

inschatting om uit te leggen waarom ze hun puntenaantal zo gekozen hebben. Uit 

die uitleg kan blijken dat het item toch niet zo duidelijk was beschreven als het leek. 

Na die uitleg kan de duidelijkheid er wel komen. Je laat iedereen nu opnieuw op 

dezelfde manier de punteninschatting maken – en hopelijk ontstaat er nu wel 

consensus. Als dat toch niet zo is, kun je het hele proces nog eens doen (zo moet het 

officieel) of samen de knoop doorhakken (wel zo pragmatisch). 

 Iemand scoort een vraagteken (dat betekent “ik heb geen idee”) of de verschillen zijn 

enorm. Dan is de beschrijving van het item waarschijnlijk te onduidelijk en moet die 

worden aangepast tot de duidelijkheid er wel is. 

 De score is heel hoog, bijvoorbeeld 100. Dat betekent dat de groep dit als een heel 

zwaar item beoordeelt. Misschien is het dan verstandig om dit onder te verdelen in 

verschillende, kleinere items die je gemakkelijker kunt inschatten. 

6. Je hoeft niet de hele backlog af te werken. De kans is groot dat je op een gegeven moment 

het gevoel krijgt dat het niet meer zo zinvol is. De items zijn dan nog niet volledig duidelijk en 

de tijdsinschattingen zullen dus ook uiteen lopen. Je kunt dan stoppen en later in je project 

een aantal items opnieuw inschatten. 

Wat doe je nu met deze inschattingen? Aan het begin van iedere sprint beslis je als projectteam 

welke items je in de komende sprint zult gaan opnemen. De items die je kiest, vertegenwoordigen 

een bepaald aantal punten. Het kan best zijn dat je in de eerste sprints je team overschat of juist 

onderschat. Maar gaandeweg zul je leren hoeveel punten jouw projectteam in een sprint kan 
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“wegwerken”. Op die manier kun je dus ook gemakkelijker bepalen hoeveel items je aan een 

volgende sprint kunt toewijzen. 

Er is nog een voordeel. Stel dat je ontdekt dat je in een sprint met je team 20 punten aankunt. Stel 

dat je hele project 200 punten “kost”. Dan kun je dus verwachten dat je 10 sprints nodig hebt om je 

project te voltooien. En als je sprint 2 weken duurt, weet je dus ineens ook wanneer je ongeveer 

klaar zult zijn. Je kunt dat zelfs uitzetten in een “burn down chart” waarin je deze theoretische 

inschatting afzet tegen de reële “verwerking” van punten. 

 

 

Zo kun je nagaan of je op schema ligt, of niet. 

Van een product backlog naar een sprint backlog: de sprint meeting 
Aan het begin van een sprint houd je met het hele projectteam een sprint meeting. Daarin bepaal je 

samen welke zaken je in de komende sprint zult gaan realiseren. Als je werkt met punten en je weet 

hoeveel punten je aankunt in een sprint, kan dat gemakkelijk zijn. Je neemt gewoon bovenaan de 

product backlog een aantal items met een totaalwaarde die je sprintaantal niet te boven gaat, en 

voegt die toe aan je sprint backlog. Als je niet met punten werkt, zul je moeten inschatten wat een 

realistisch aantal taken is dat je kunt opnemen. 

Zorg dat deze items duidelijk opgesplitst zijn in taken (denk aan “meeting organiseren”, “verslag 

maken”, “structuur uitwerken”, “feedback vragen”) en dat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor 

welke taken. Ieder projectteamlid moet met een duidelijke to-do-lijst vertrekken en ook het 

engagement kunnen geven dat de to-do’s haalbaar zijn voor de komende sprint. Openheid is van 

belang. Als je team in een sprint onderbemensd is door bijvoorbeeld verlof of ziekte, houd daar dan 

rekening mee in het aantal items dat je inplant. 

Andere factoren om rekening mee te houden: 

 Taken uit de vorige sprint die niet af zijn, kunnen doorlopen naar de nieuwe sprint. Houd 

daarmee rekening bij het toekennen van nieuwe items 

De bovenstaande situatie gaat helemaal op bij de allereerste sprint. Bij volgende sprints is het 

verstandig om eerst eens naar (het bovenste deel van) de backlog te kijken2: 

 Hebben zich nieuwe omstandigheden voorgedaan die het nodig maken om nieuwe items aan 

te lijst toe te voegen? Definieer die dan, ken een aantal punten toe en bepaal op welke 

plaats in de lijst dit nieuwe item terecht moet komen. 

 Zijn er omstandigheden die maken dat bepaalde items hoger of juist lager op de lijst 

geplaatst moeten worden? Zijn er items die niet langer nodig zijn? 

 Is de backlog zodanig veranderd dat een de impact chart geüpdatet moet worden, en dat je 

eventueel een nieuwe mega-print moet maken? 

                                                           
2
 De producteigenaar is hiervoor eindverantwoordelijk – zie de paragraaf over de rolverdeling. 
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Dit proces om de backlog up to date te houden wordt “backlog grooming” genoemd. Afhankelijk van 

de hoeveelheid werk hiervoor kun je dit in het begin van de sprint meeting doen, of in een aparte 

“backlog grooming sessie”, kort voor de sprint meeting. 

De voortgang er inhouden met scrum sessies 
Tijdens een sprint organiseer je regelmatig “scrum meetings”: dat zijn korte meetings van maximaal 

een kwartier waarin ieder projectteamlid kort toelicht: 

 De stand van zaken van zijn sprinttaken 

 Taken waar hij vast zit of hulp van anderen nodig heeft 

Doel is dat iedereen weer op de hoogte is, en dat iemand die vast zit snel weer op weg wordt 

geholpen. Het is niet de bedoeling om projectinhoudelijke discussies te voeren! Organiseer daar 

aparte meetings voor, als het nodig is.  

Tips voor de scrum meetings: 

 Scrum meetings kunnen dagelijks plaatsvinden, maar ook eens in de paar dagen. Organiseer 

ze minstens wekelijks. Die frequentie bepaal je aan het begin van het project en is afhankelijk 

van de omvang en complexiteit van het project, maar zeker ook de intensiteit waarmee je 

eraan werkt (werk je er met 5 mensen voltijds aan, of met 3 mensen een dag per week – dat 

is 25 dagen versus 3 dagen per week voor je project). 

 Beperk ze tot een kwartier! 

 Blijf staan – dan vergader je efficiënter en sneller. 

Het einde van een sprint 
De agile methodiek spreekt van een aparte meeting bij het einde van een sprint. Daarin is er de 

mogelijkheid om terug te kijken op de afgelopen sprint. Daarin wordt besproken wat goed verlopen 

is, wat niet en wat de lessen zijn voor de komende sprints. Voortdurend leren en verbeteren is hier 

dus belangrijk. Aangezien het einde van een sprint tegelijk het begin van de volgende sprint is, 

kunnen de beide meetings ook worden opgenomen in een meeting. Daarin kan dan eerst worden 

teruggeblikt, waarna de aandacht wordt gericht op de komende sprint. 

Rollen in een agile project 
Een typisch agile project heeft geen grote verscheidenheid aan rollen: 

Producteigenaar (product owner). De producteigenaar neemt de inhoudelijke beslissingen over het 

project. Hij beslist bijvoorbeeld over de product backlog (of een verandering daarin). In een 

commerciële situatie is dat de opdrachtgever/ klant. In een intern project is er misschien geen 

“klant” aan te wijzen, maar het is wel nodig dat de producteigenaar aangewezen wordt en 

beslissingen kan nemen. Hierbij valt op dat de beslissingnemer in het projectteam zit, in plaats van in 

een stuurgroep/ management team waar hij slechts periodiek op de hoogte wordt gesteld. Dit komt 

de wendbaarheid van het project ten goede. Uiteraard kunnen fundamentele beslissingen of 

escalaties wel terechtkomen bij hoger management of een stuurgroep. 
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Scrum master. De scrum master is verantwoordelijk voor het proces. Hij zorgt ervoor dat de scrum 

meetings worden georganiseerd en goed verlopen. Dit is dus uitdrukkelijk geen inhoudelijke rol. 

Ontwikkelteam (projectteam). Wikipedia definieert dit zo: “Het ontwikkelteam is multidisciplinair 

samengesteld en is verantwoordelijk voor het afleveren van het (software)product aan het einde van 

elke sprint. Het team bestaat meestal uit 3 tot 9 personen. Het team organiseert zichzelf. Zij doen de 

analyse, ontwerp, ontwikkeling, test en documentatie en zorgen dat er aan het eind van de sprint 

een kant en klaar product is, dat in principe in productie genomen kan worden.” 

Risico’s 
Het is eerder in dit document al gegaan over de meerwaarde van de methode. Wat zijn de risico’s? Ik 

zie er een paar: 

 Wanneer een duidelijk strategisch kader ontbreekt, loop je de kans dat het project gaat 

“zwalken” en mislukt. Er is dan immers te weinig grond voor het nemen van beslissingen over 

de richting die het project uitgaat. 

 De methodiek moet vrij streng gehanteerd worden. Dat betekent dat je in principe de 

meetings altijd laat doorgaan, ondanks ziekte en vakantie. Wanneer je de cyclische 

systematiek loslaat, ben je in wezen niet meer agile aan het werken, maar ad hoc. 

 Ook in je agile aanpak moet je goed incalculeren welke beslissingen door wie op welk 

moment in je project moeten worden genomen. Wanneer je dat overslaat, loop je het risico 

dat je op een gegeven moment (deels) opnieuw moet beginnen. 

 Agile kan op gespannen voet komen te staan met het verlangen van management voor een 

duidelijke deadline. Probeer daar met de puntenmethode aan tegemoet te komen. 

 Er moet het engagement zijn welk deel van hun tijd de projectteamleden aan het project 

kunnen besteden. Als die tijd steeds wisselt en volledig afhankelijk is van andere bezigheden, 

loopt het project gevaar en is zeker geen indicatie van opleverdatum te geven. 

 Zeker bij de overheid zijn niet alle “projecten” ook echt projecten. Een echt project kenmerkt 

zich door het feit dat er een concreet eindresultaat wordt opgeleverd én dat het eindig is in 

de tijd. Sommige “projecten” zijn eigenlijk recurrente taken. Andere “projecten” zijn eerder 

programma’s: een geheel van samenhorende projecten. Je kunt dan die afzonderlijke 

projecten agile aanpakken. 

Agile: wanneer wel en wanneer niet? 
Agile is voor weinig projecten echt ongeschikt. Je kunt je wel afvragen hoeveel zin de methode heeft 

voor zeer kleine projecten die slechts door een of enkele personen worden uitgevoerd. In zo’n geval 

kan de methode overkill zijn. Agile is wel geschikt voor grotere projecten. De aloude “waterfall” 

methode kan ook gebruikt worden als zo’n project al vanaf het begin zeer overzichtelijk is en als er 

(bijvoorbeeld door een gebrek aan afhankelijkheden of betrokkenen) weinig kans is op tussentijdse 

aanpassingen. 

Agile wordt steeds waardevoller als er een of meer van deze factoren spelen: kans op wijzigende 

prioriteiten, op onverwachte gebeurtenissen, op veranderende deadlines, wanneer er een groot 
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projectteam is, of veel stakeholders. In zo’n situatie komt de kracht van agile, de flexibiliteit, het 

meest tot zijn recht. 

Tools 
Er zijn veel tools op de markt die agile projecten kunnen ondersteunen. Die gaan van gratis tot duur, 

en van zeer eenvoudig tot complex. Staar je niet blind op zulke tools: ze moeten alleen het project 

vergemakkelijken, maar ze zijn geen doel op zich. Geen enkele tool is perfect: het is zinvoller om bij 

je oorspronkelijke keuze te blijven en eventuele gebreken op de koop toe te nemen, dan halverwege 

te switchen. 

Dit zijn enkele tools: 

Trello 
Trello (www.trello.com) is een eenvoudige maar flexibele tool. Trello is geschikt voor eenvoudiger 

projecten met niet te veel participanten. Met punten kan niet gewerkt worden. De meeste Trello 

functionaliteit is gratis. 

Planbox 
Planbox (www.planbox.com) heeft meer mogelijkheden en maakt meer aspecten van de agile 

methode mogelijk, maar voegt wel wat complexiteit toe. Over het geheel genomen is dit ook een 

tool die gemakkelijk aan te leren is. Planbox is betalend. 

Jira 
Jira (https://www.atlassian.com/software/jira) is de professionele agile tool die het hele proces 

afdekt en is ook geschikt voor de meest complexe projecten. 

Credits 
Dit document is niet het gevolg van een goddelijke ingeving. Verschillende collega’s hebben me op 

het juiste pad gezet of geholpen om het in de praktijk uit te proberen. Met name bedank ik: 

Ik bedank Patrick Vandenberge om met scrum en Betteke Van Ruler op de proppen te komen en zo 

het idee aan te brengen dat die methode ook nuttig kan zijn voor communicatieprojecten. Veel 

goede ideeën komen trouwens van Patrick. 

Vincent Sennesael is een geweldige collega om dingen mee uit te werken. Geen whiteboard is dan 

ooit groot genoeg. Bovendien tovert Vincent voor iedere taak steeds weer de nuttigste tools uit zijn 

hoge hoed. 

Het projectteam intranet DDAR: Tristan, Liesbeth, Karen, Bart en Tim. Het was inspirerend om met 

jullie de methode in de praktijk uit te proberen en bij te stellen. Jullie enthousiasme is goud waard! 
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