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Kanban in de praktijk - Growing Agile
Focus aanbrengen en zaken daadwerkelijk afmaken voordat je aan iets nieuws begint.
Het klinkt zo eenvoudig, maar in de praktijk blijkt dit toch lastiger dan gedacht. Met - het
van Japanse origine zijnde Kanban - kun je deze uitdaging te lijf gaan.
In het boek Kanban in de praktijk leggen Karen Greaves en Sam Laing stap voor stap uit hoe je
Kanban voor je kunt laten werken. Er is geen technische of praktische voorkennis benodigd, het
boek is voornamelijk gericht op beginnende teams en organisaties.
De auteurs hebben vanuit hun bedrijf Growing Agile inmiddels al een aantal publicaties op hun
naam staan. Ze beschrijven steeds concrete thema’s uit het Agile werkveld. Zo ook Kanban in
de praktijk, de Nederlandse vertaling van Kanban Workbook uit 2016. Aan de hand van het
fictieve hoveniersbedrijf Growing Garden nemen Greaves en Laing de mogelijkheden van
Kanban door. Door de geleidelijke opbouw, zonder gebruik van jargon of bijvoorbeeld ITgerelateerde termen, is dit boek geschikt voor iedereen die met Kanban aan de slag wil om
meer te doen in minder tijd.
Inleiding
Hfd 1. Werk visualiseren
Hfd 2. WIP en pull
Hfd 3. Doorstroom verbeteren
Hfd 4. Expliciete afspraken
Hfd 5. Samen verbeteren
Bijlage – Personal Kanban
Bijlage – Het vliegtuigspel
De verhaallijn is duidelijk. Er wordt een gezamenlijk project gestart door Linda, Ellen en Joost,
tussen de reguliere werkzaamheden van iedereen door. De drie besluiten Kanban in te zetten
met als doel dat het werk, het schrijven van een boek, daadwerkelijk afkomt. In elk volgend
hoofdstuk leren onze hoveniers dat er best nog wat verbeterd kan worden aan de opzet die zij
tot dan toe gebruikten. De leercurve die zij meemaken zie je ook vaak in de praktijk terug, met
trial en error ontstaat een werkwijze die passend is voor situatie.
Qua theoretische volledigheid zit het boek goed. De basisprincipes worden uitgelegd en daarna
komen vaste onderdelen aan bod: initiële Kanbanborden, WIP-limieten per persoon of kolom,
creëren van Pull en spelregels. Het geheel wordt aangevuld met praktische tips, voorbeelden
en vragen voor de lezer. Op deze wijze rol je eenvoudig door een scala van opties en kun je de
beste opties voor je eigen situatie bepalen. De suggestie die de auteurs geven om na ieder
hoofdstuk zelf met de aanpassingen en vragen aan de slag te gaan, is nuttig. Zo ervaar je direct
wat voor- of nadelen van bepaalde keuzes zijn.
Daarnaast hebben de auteurs in het verhaal een aantal bekende kenmerken van Scrum aan het
gebruik van Kanban toegevoegd. De dagelijkse Standup, Retrospective en Definition of Done
zijn ingebed. Zij hebben deze practises hiermee onderdeel gemaakt van Kanban, logisch want
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deze Agile practices zijn hiervoor prima geschikt. Puristen zullen zeggen dat zij hiermee feitelijk
ScrumBan beschreven hebben. Deze samenvoeging doet echter niets af aan de waarde van
het verhaal en sluit aan bij de ontwikkelingen in de praktijk. Zo heeft Scrum.org vorige maand
een publicatie uitgebracht waarbij Kanban wordt beschreven als werkwijze binnen Scrum
teams. [zie https://www.scrum.org/resources/kanban-guide-scrum-teams].
In de bijlagen van het boek zijn tevens twee extra’s opgenomen ‘Personal Kanban’ en ‘Het
vliegtuigspel’. De laatste sprak mij het meeste aan en geeft snel inzicht in de kracht van Pull.
Probeer deze eens uit met je team en je zult zien wat het effect is van een kleine aanpassing in
werkafspraken.
Conclusie
Kanban in de Praktijk is geschikt voor iedereen die weinig bekend is met de werkwijze Kanban
en graag met concrete voorbeelden en/of stappen werkt. Mocht je een vlotte lezer zijn dan
bestaat de kans dat je het boekje binnen een uur uit hebt. Dat is geen ramp, in dat geval ben je
waarschijnlijk ook al bekender met de materie en kun je wellicht met een aantal tips direct aan
de slag.
Over deze recensie
Deze boekrecensie is tevens verschenen op www.managementboek.nl, meer informatie over
het boek of de auteurs is te vinden op www.growingagile.co.za.
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