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Er zijn maar weinig organisaties die actief bezig zijn hun hele bedrijf agile in te
richten. Lean daarentegen wordt vaak wel in de hele organsatie ingezet. Een
legitieme vraag is daarom: Wat kan ik met Lean en hoe is het te combineren met
Scrum? Henk Jan Huizer en Rini van Solingen beschrijven hoe Scrum en Lean elkaar
versterken.
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Lean maakt niet concreet wat er moet gebeuren,
Scrum wel

Lean en Scrum:

een Siamese
tweeling?
V
eel organisaties zijn druk bezig om agile (in het bijzonder
Scrum) te implementeren. Toch zijn er maar weinig
organisaties die hun hele bedrijfsvoering agile inrichten.
Door veel directies worden wel vaak organisatiebrede
verbeterprogramma’s opgestart, vaak met behulp van de
‘Lean’-aanpak. De IT-manager is daarom niet te benijden: net bezig om
op een agile-manier, iteratief, software te ontwikkelen, dan komt Lean
daar ook nog eens bij. Wat is het verschil? Kunnen de twee aanpakken
elkaar aanvullen?
Scrum is een raamwerk voor softwareontwikkeling dat via korte
iteraties (sprints) van enkele weken steeds weer werkende software
oplevert die telkens de hoogste toegevoegde waarde heeft. Scrum is een
eenvoudig raamwerk bestaande uit drie rollen (productowner, Scrummaster en teamleden), vier meetings (sprintplanning, daily stand-up,
sprintreview en sprintretrospective), en vier artefacten (werkend
product, productbacklog, sprintbacklog en definition-of-done).
Lean-softwareontwikkeling bestaat uit zeven principes waarmee een
organisatie haar proces en producten kan optimaliseren. Lean bestaat
vooral uit principes en maakt niet concreet wat er precies wanneer moet
gebeuren. Scrum daarentegen doet dat wel. Scrum is veel methodischer
dan Lean: het legt een raamwerk neer hoe je als organisatie op een
agile-manier software ontwikkelt.

dat regelmatig. Er is zelfs een naam voor: ‘Zombie-Scrum’, teams die
zonder na te denken een set van rituelen plichtmatig uitvoeren. Zonder
na te denken waarom ze dat doen en wat ze er eigenlijk mee willen
bereiken.
Kortom, het antwoord is dus niet Lean of Scrum, maar: beide. De één
gaat namelijk perfect over het wat en waarom, terwijl de ander concreet
maakt hoe. De projectie van Scrum op de Lean-principes (zie kader), laat
precies zien waar de logische combinatie van Lean en Scrum te vinden
is. Lean gaat over het waarom achter de onderdelen van Scrum. We
mogen dan ook gerust stellen dat Scrum feitelijk een methodische
implementatie is van Lean. Veel van de Lean-principes worden in Scrum
afgedekt. Echter, het is belangrijk om elk van de zeven Lean-principes
expliciet de aandacht te geven die ze verdienen. Een te sterke methodische blik heeft een verhoogd risico op zombiegedrag.

Als we Lean en Scrum met elkaar vergelijken, dan valt al snel op dat
Scrum gebaseerd is op veel van de Lean-principes. In het kader geven we
een overzicht van de zeven principes voor Lean-softwareontwikkeling.
Wat daarin vooral opvalt is dat Scrum weliswaar methodisch is en helpt
bij het hoe, maar dat het waarom achter de Scrum-elementen niet of
nauwelijks expliciet is gemaakt. Als er met Scrum wordt gewerkt dan
worden wel veel Lean-principes afgedekt. Helaas is dat dan wel impliciet
en voor veel mensen vaak onbewust.
Het grote risico is dan dat Scrum mechanistisch wordt toegepast. Men
doet wat er staat, maar heeft geen idee waarom. In de praktijk gebeurt
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Scrum is feitelijk een methodische
implementatie van Lean

Houd

Henk Jan Huizer is agile-coach en gecertificeerd Scrum-trainer bij Prowareness (h.huizer@scrum.nl). Rini van Solingen is CTO bij Prowareness
(rini@scrum.nl) en deeltijdhoogleraar Global Software Engineering aan de
Technische Universiteit Delft (voor meer informatie zie: www.scrum.nl/site/
Whitepapers-agile-scrum).
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