
De hands-on 
aanpak voor 
Scrumteams

Voor het effectief toepassen 
van Scrum binnen jouw team, 
afdeling en organisatie
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Steeds meer organisaties willen én gaan vandaag de dag aan de slag 
met Scrum. En dat is niet zo gek. In een tijdperk waarin de klantvraag 
continu verandert is flexibiliteit de basis voor succesvolle organisaties. 

Logisch gevolg is dat veel werknemers zich laten bijscholen tot Scrum 
Master of Product Owner, om vervolgens de geleerde methodieken 
te implementeren binnen de eigen organisatie. En daar zit nu juist 
de crux. Het blijkt in de praktijk lastig om de theorie toe te passen 
op de werkvloer. Om teams en organisaties te ondersteunen bij de 
implementatie van Scrum heeft UPD daarom de Scrum Roadmap 
ontwikkeld. 

Met de Roadmap helpen we Scrum Masters, Product Owners en andere 
verbeterprofessionals om op een hands-on manier Scrum toe te 
passen binnen de eigen omgeving. Hierdoor boeken ze snel resultaat, 
zonder een kostbare en langdurige transformatie te hoeven ondergaan.

De UPD Scrum Roadmap
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0 1 2 3

Visie en resources Kick-o� Events Voortgang

Team Voorwaarden scheppen Team vormen Samenwerken Leren door ervaring

7 8 9

Stakeholder impact Portfolio planning Leiderschap

Organisatie Versterken samenwerking Gezamenlijk doelen stellen Omgeving creëren voor groei

6 5 4

Backlog management Story mapping Klantwaarde

Product Prioriteiten stellen Maken roadmap Klantwens vertalen naar waarde

Afb. 1 - De UPD Scrum Roadmap

HOE RICHTEN WE SCRUM IN BINNEN ONS TEAM?

WE ZIJN EEN CONTINU VERBETEREND SCRUMTEAM
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Wie aan de slag gaat met Scrum doorloopt tijdens de implementatie 
en uitvoering hiervan verschillende onderdelen. Elk onderdeel, 10 in 
totaal, behoort toe aan een categorie;  team, product of organisatie 
(zie afbeelding). De onderdelen, 0 t/m 9, vormen gezamenlijk de basis 
om tot een goed eindproduct te komen. In de UPD Scrum Roadmap 
is dit proces uitgetekend. Het model is ontwikkeld om inzichtelijk te 
krijgen wat er nodig is om Scrum succesvol toe te passen in de praktijk.

De Scrum Roadmap geldt als houvast tijdens de oplevering van een 
product. Het helpt onder andere bij het vaststellen op welk onderdeel 
een project stuk loopt. Mocht de samenwerking binnen een team 
bijvoorbeeld niet soepel verlopen (onderdeel 2), dan kan daar een 
ander onderdeel aan ten grondslag liggen; de voorwaarden zijn wellicht 
onvoldoende toegelicht (onderdeel 0), of de kick-off (onderdeel 1) 
was onsamenhangend. Pas wanneer is vastgesteld welk onderdeel de 
oorzaak is waardoor andere onderdelen uit de keten vastlopen, kan er 
worden gewerkt aan een oplossing.
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Team
Beleef een vliegende start. Creëer vertrouwen en 
structuur voor goede teamsamenwerking en leer 
beslissingen te maken op basis van ervaring.

Product
Ontdek wat waarde betekent voor jouw klant en 
optimaliseer jouw eigen roadmap naar een waardevol 
product.

Organisatie
Bereik synergie met de rest van de organisatie door 
versterkte samenwerking, gezamenlijke planning en 
betrokkenheid van het leiderschap.

Scrum can do that!



Scrum Master

Het team krijgt tijdelijk hulp 
van een expert van UPD die 
vanaf dag 1 impact maakt.

Coaching

Eén van onze experts leert 
jou en je team de skills om 

blijvend impact te maken en 
continu te verbeteren.

Workshop

Wij komen langs om het 
team op een onderdeel 
verder te helpen, zoals 

Events of Backlog 
Management.

Meer weten 
over de Scrum Roadmap?

Als je hulp nodig hebt op één specifiek onderdeel of 
het maar niet voor elkaar krijgt om te achterhalen welk 
onderdeel de oorzaak is voor het niet slagen van Scrum, 
neem dan contact met ons op via 020-345 3015 of lees 
verder op https://www.upd.nl/Scrum-Roadmap.

Ben je op zoek naar een partij die ondersteunt bij de 
gehele implementatie van Scrum? Ook dan helpen we 
je graag verder. 
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