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Het SCRUM Modellenboek
‘Het SCRUM modellenboek’ levert datgene wat de titel uitdraagt. Een verzameling
modellen die goed toepasbaar zijn in omgevingen waarin Scrum gebruikt wordt. Rik van
der Wardt heeft 41 meer en minder bekende modellen verzameld, beschreven en
gebundeld in deze uitgave. Zijn doelgroep bestaat naast Scrum Masters in principe uit
iedereen die met Scrum of een andere Agile organisatievorm in aanraking komt, zowel
binnen als buiten de IT.
In “Het SCRUM Modellenboek” schotelt auteur Rik van der Wardt de lezer een bord vol nuttige
modellen voor die gebruikt kunnen worden bij het werken in Agile teams. Laat je niet misleiden
door de titel die wellicht het zwaartepunt legt op Scrum. Verreweg de meeste van de modellen
zijn in algemeenheid geschikt voor het werken met teams en zeker in een Agile omgeving. De
auteur komt zelf overigens niet direct uit de IT maar is werkzaam voor met name niet-ITorganisaties.
Waarom is dit boek handig? De theoretische basis van Scrum, gecodificeerd in de 19 pagina’s
tellende Scrum guide, is zeer beperkt. Dit kan de indruk wekken dat het toepassen van Scrum
eenvoudig is. Niets is minder waar. Juist het invullen van de ruimte die dit framework biedt is
een van de meest uitdagende zaken bij het inzetten van Scrum. Bij het tackelen van die
uitdaging kan dit werk gebruikt worden. Of het nu de rituelen, het teamspel of de interactie met
management betreft, er is een model voor handen om je te helpen.
Dan de indeling van het boek. In de korte inleiding wijdt de auteur een aantal alinea’s aan de
oorsprong en kracht van Scrum. Hierna volgt een schematische weergave van de modellen op
Scrum-rollen en -rituelen zodat de lezer gericht op onderwerp of interesse door kan bladeren
naar een bepaald hoofdstuk. De opbouw van de hoofdstukken en dus modellen volgt een vast
patroon. Eerst wordt het doel van het model geformuleerd gevolgd door gebruiksvoorbeelden.
Deze gebruiksvoorbeelden zijn geschreven in het format: Als een Wil ik Zodat ik . Een leuke
knipoog naar de wijze waarop User Stories vaak worden opgesteld. Hierna wordt het model in
meer detail toegelicht, in totaal trekt de auteur 4 pagina’s uit per model. Dit maakt dat je als
lezer snel een idee hebt over de toepassing en inzetbaarheid. Wil je meer weten dan word je op
weg geholpen door een aantal referenties ter afsluiting.
Een persoonlijke greep uit de modellen om een indruk te geven. Voor alle Scrum rituelen is er in
ieder geval één model beschikbaar in de vorm van een checklist. Zo zijn de meest
voorkomende valkuilen afgedekt en de mechaniek van de rituelen geborgd. Natuurlijk zijn
bekende teammodellen aanwezig zoals: de teamrollen volgens Belbin, het Johari-venster van
Ingman & Lyft en de pyramide van Lencioni. Erg handig als je op zoek bent naar invalshoeken
om de samenwerking in teamverband te versterken.
Er is ook plaats voor Nederlandse inbreng in het boek, met name op het snijvlak met
management. Zo is model 3 gewijd aan het Scrummen van je Strategie. Hierbij zet de auteur de
feedback loop in van Sjors van Leeuwen om management in staat te stellen een wendbare
strategie voor het bedrijf op te stellen. In model 19 wordt Management 3.0 van Jurgen Appelo,
ingezet om een toepasselijke managementstijl te ontwikkelen. Hierbij worden tevens
dwarsverbanden gelegd met andere modellen in het boek.
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Een tweetal modellen die voor mijzelf nieuw waren zijn GROW-coaching (model 13) en SOAR
(model 32). De eerstgenoemde kan ingezet worden voor doelgerichte coachinggesprekken op
individuele- of teambasis. Wanneer je het acroniem uitschrijft krijg je zicht op de verschillende
stappen en zie je direct de focus op het behalen van een resultaat (Goal, Reality, Options, Way
forward). Het heeft vooral naamsbekendheid gekregen door het boek van Whitmore in 1992
Coaching for Performance. Ook SOAR betreft een acroniem, Strenghts, Opportunities,
Aspirations en Results. Dit model is prima geschikt als kapstok voor een retrospective. De
nadruk wordt gelegd op de sterke punten van een team en het uitbouwen van deze punten door
ze te koppelen aan concrete acties.
Conclusie
Het Modellenboek leent zich prima als inspiratie voor de beginnende Scrum enthousiasteling.
Maar ook voor de ervaren Scrum-professional zullen er voldoende interessante modellen
inzitten die direct toepasbaar zijn in het dagelijkse werk. Natuurlijk zijn niet alle modellen nieuw
en toegegeven, sommige modellen (checklists) zijn wellicht wat ‘licht’ om echt als model
geclassificeerd te worden. De kracht en toegevoegde waarde van het boek zit hem echter in
deze enigszins bonte verzameling en het feit dat de meeste modellen breder kunnen worden
toegepast dan alleen bij Scrum!
Over deze recensie
Deze boekrecensie is tevens verschenen op www.managementboek.nl.
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