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SCALED PROFESSIONAL SCRUM – NEXUSTM 

DE FILOSOFIE VAN EEN FRAMEWORK 

Scrum is een framework voor complexe productontwikkeling.

Vele organisaties wereldwijd hebben Scrum ingevoerd voor hun productontwikkel-
ing.  Vele  van  deze  organisaties  hebben  inspanningen  gedaan  om  Scrum  op  te 
schalen. Dit is nooit eenvoudig. Elke organisatie is uniek; in structuur, cultuur, doel-
stellingen, strategieën, technieken en tools, infrastructuur, software en technologie, 
en… in mensen. Elk initiatief om Scrum op te schalen is noodzakelijkerwijze uniek. 
Er bestaan geen standaard- of kopieerbare oplossingen.

Het  ‘Scaled  Professional  Scrum’  framework  implementeert  de  fundamentele 
principes van Scrum; opwaartse kenniscreatie en -benutting, zelforganisatie en zelf-
realisatie,  een empirische procesaanpak. Scaled Professional Scrum is een funda-
ment  waarop op  een  gecontroleerde  wijze  initiatieven  om op te  schalen  kunnen 
groeien; een aanpak die systematisch is en tegelijk ruimte laat voor onverwachte 
inzichten en wendingen.

SCRUM, GESCHAALD OF NIET 

Een singuliere uitvoering van Scrum is één Scrum Team dat één Product Backlog re-
aliseert. Het team selecteert Product Backlog items met als doel de verwezenlijking van 
een  ‘releasable’ (productiewaardig)  productincrement  binnen  het  tijdsbestek  van  een 
Sprint. Een Sprint duurt nooit langer dan 30 dagen, en is vaak korter.

Zelfs in dergelijke, eenvoudige opzet van Scrum blijkt het vaak erg moeilijk om aan deze 
basisdoelstelling van Scrum te voldoen, een productversie maken dat productiewaardig is 
op een periode van 30 dagen, of korter. Het vraagt toewijding en focus, focus op on-
twikkeltechnieken, mensen, communicatie en samenwerking, en het onverwijld verwi-
jderen van Impediments, factoren die voortgang en creativiteit beperken.

Als meerdere Scrum Teams simultaan een product bouwen, wordt de aanmaak van geïn-
tegreerde, release-waardige software al snel een drama, zowel op technisch als op man-
agementvlak. Het vereist nu eenmaal uitgebreide en bijzonder gesofisticeerde technieken, 
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tools, middelen voor integratie en samenwerking binnen teams en over de grenzen van 
individuele teams heen.

De meeste voorkomende redenen om Scrum op te schalen, zijn:

Het verlangen om meer functionaliteit te realiseren over een bepaalde periode.

Het verlangen om functionaliteit sneller op te leveren.

Een tekort  aan gespecialiseerde inzichten en mensen in  individuele  teams te  com-
penseren door deze gedurende een of meerdere Sprints in specifieke teams onder te 
brengen.

Elke combinatie van bovenstaande redenen.

Leiders betrokken in dergelijke inspanningen zouden volgende vragen moeten kunnen 
beantwoorden:

Hoe vaak en met welke regelmaat moeten we werk in productie kunnen brengen?

Welke middelen en technieken zijn nodig om werk op die regelmaat te kunnen integr-
eren?

Hoe kunnen we de inspanningen voor dergelijke integratie organiseren, beheren en 
meten?

Welke additionele inspanningen en kosten zijn daarbij noodzakelijk en aanvaardbaar?

Kunnen deze extra kosten en inspanningen verantwoord worden in vergelijking met de 
toegevoegde waarde en inkomsten?

Hoe kunnen we deze extra kosten beperken en de waardeverhoging verbeteren?

SCALED PROFESSIONAL SCRUM 

Vanuit een extern perspectief kan verwacht worden dat een geschaalde opzet van Scrum 
exact dezelfde vorm heeft als een singuliere opzet van Scrum.
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Een Product Backlog zorgt voor de aanvoer van werk dat uitgevoerd wordt in Sprints. 
Elke Sprint resulteert in een productincrement dat in productie kan gebracht worden. Een 
geschaalde opzet van Scrum verschilt  enkel in het aantal teams dat door een Product 
Owner wordt ingezet, namelijk meer dan één. Het aantal Scrum Teams en hun samen-
stelling kan stabiel blijven, of niet.

Een geschaalde uitvoering van Scrum is geen Scrum als niet alle attributen en eigen-
schappen van de individuele elementen van singuliere Scrum weerkeren in het groter 
geheel. Alle fundamentele principes en waarden, rollen en regels van Scrum dienen gere-
specteerd te worden teneinde de beoogde voordelen van Scrum te realiseren. Deze fun-
damenten zijn onafhankelijk van de schaal waarop Scrum wordt toegepast. En de ultieme 
doelstelling blijft onveranderlijk de creatie van werkende, productiewaardige software die 
met grote regelmaat naar gebruikers kan gebracht worden.

Echter, als steeds meer Scrum Teams vanuit eenzelfde Product Backlog werken, stijgt het 
aantal interacties, communicatiepaden, complexiteiten en non-lineaire effecten. Hier is 
een kost aan verbonden. De verhouding tussen het aantal teams, de complexiteit en de 
stijgende kosten is niet lineair en in hoge mate onvoorspelbaar. Product Owners moeten 
dit in overweging nemen als ze meerdere Scrum Teams inzetten.

Als meer dan één Scrum Team wordt ingezet om een product te ontwikkelen, spreken we 
van “Scaled Scrum”. Als dit gebeurt op basis van empirische principes en transparantie, 
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met ruimte voor technische kwaliteit, met respect voor de waardes en fundamenten van 
Scrum, dan kunnen we spreken van “Scaled Profes-
sional Scrum”. Enkel een professionele uitvoering 
van Scrum is schaalbaar. Mechanische of amateuris-
tische versies  van Scrum (sommigen spreken van 
‘zombie Scrum’) zijn niet schaalbaar. Mechanistis-
che  implementaties  van  Scrum  kunnen  herkend 
worden aan een gebrek aan duidelijke  ontwikkel-
standaarden hebben, geen ruimte voor creativiteit en 
mensen (geen robots), en een onvoldoende focus op 
integratie  van  het  werk.  Dit  resulteert  steevast  in 
een onhandelbare hoeveelheid onopgeloste afhanke-
lijkheden  die  tot  lage  kwaliteit  en  hoge  technical 
debt leiden, op permanente basis.

Het Scaled Professional Scrum framework vormt de ruggengraat waarop een geschaalde 
invoering van Scrum geënt kan worden volgens de principes van Scrum. Dit zorgt ervoor 
dat een organisatie meer Agile kan worden, zijn impact op de markt, wendbaarheid en 
aanpassingsvermogen effectief kan verhogen. Scaled Professional Scrum is het basisfun-
dament  van  waaruit  Scrum kan  geschaald  worden  met  inachtneming  van  het  unieke 
karakter en de specifieke uitdagingen van elke unieke organisatie. Het framework bevat 
aanbevelingen omtrent de organisatie en de selectie van Product Backlog items, hoe met 
afhankelijkheden om te gaan, hoe werk geïntegreerd te houden, hoe in elke Sprint op-
nieuw productiewaardige software te realiseren. Een bijkomend voordeel is dat onderne-
mingen kunnen voortbouwen op de investeringen en de kennis opgedaan bij de eerdere 
invoering van Scrum.

Zoals Conway’s law betoogt dat de werking van software een weerspiegeling is van de 
communicatiepatronen volgens dewelke de software werd gerealiseerd, zal ook de wijze 
waarop geschaalde teams samenwerken gereflecteerd worden in de structuur, de kwaliteit 
en de waarde van de software gerealiseerd op schaal.

NEXUS 

Het begrip ‘nexus’ (uit het Latijn ‘nectere’, verbinden) verwijst naar een verbinding, of 
een link, die twee of meer elementen met elkaar in verband brengt, zoals een zenuws-
telsel in een biologisch systeem.

In Scaled Professional Scrum verwijzen we met een Nexus naar een exo-skeleton voor 
Scrum waarmee verbindingen worden gelegd tussen 3 tot 9 Scrum Teams die samen geïn-
tegreerde incrementen bouwen op basis van één Product Backlog. Een Nexus is de motor  
en het kloppend hart van Scaled Professional Scrum.

Een Nexus suggereert hoe de rollen, events en regels van Scrum kunnen uitgevoerd wor-
den door drie tot negen teams. De centrale doelstelling is om de teams in staat te stellen 
om hun werk gebundeld en geïntegreerd te houden, continu.

Een Nexus stelt daarom geïntegreerd werk centraal. De status van de integratie wordt 
dagelijks geïnspecteerd zodat de individuele teams hun dagelijks werk hiernaar kunnen 
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plannen of herplannen. Een Nexus Integratieteam bewaakt de integratie en volgt deze 
mee op. Vanuit  deze opvolging zorgt dit  team als coaches voor de nodige technische 
voorzieningen en inzichten zodat de andere Scrum Teams de integratie van hun werk 
kunnen verbeteren.

Een Nexus is in omvang beperkt tot 9 Scrum Teams. Uit de praktijk blijkt dat als meer 
dan 9 teams gezamenlijk werken aan één product, laat staan aan meerdere producten, hun 
mogelijkheden om geïntegreerde software op te leveren te sterk gereduceerd wordt, en 
quasi onmogelijk. De complexiteit en de afhankelijkheden, zowel intern als extern, zowel 
technische als functioneel, worden buitensporig groot, te groot om onder controle te kun-
nen houden. De oplevering van productiewaardige en hoogkwalitatieve software wordt 
schier onmogelijk, en daarmee ook een verhoogde wendbaarheid en aanpassingsvermo-
gen.

Het is zelfs zo dat pogingen om Scrum op te schalen op basis van slecht onderhouden 
code en architectuur van een product of systeem, of bij onvoldoende goed samenwerk-
ende mensen en teams, het maximaal aantal genetwerkte teams zelfs lager is dan 9.

Als onderdeel van Scaled Professional Scrum heeft Scrum.org 40 practices geformuleerd 
om de werking van de Nexus te verbeteren afhankelijk van context en omstandigheden.

De kleinste eenheid om Scrum te schalen is een Scrum Team. Het Scaled Professional 
Scrum framework creëert een volgende schaalbare eenheid, een Nexus. In een Nexus+ 
kunnen meer dan één Nexus met elkaar verbonden worden om producten van bijzonder 
grote omvang te bouwen. Op de schaal van een Nexus+ echter zijn er geen gekende, be-
wezen, herhaalbare recepten. Elk project is absoluut uniek.

BESLUIT 

Scaled Professional Scrum brengt bewezen ervaringen, practices en inzichten van een 
wereldwijd netwerk van experts op een samenhangende wijze samen in één framework. 
Met het framework kan een fundament gelegd worden om op een professionele wijze 
Scrum, en de positieve effecten van Scrum, op te schalen naar meerdere Scrum Teams, 
waarbij het eindresultaat nog steeds duidelijk Scrum is.  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AUTHOR 

Gunther Verheyen (gunther.verheyen@scrum.org) is een ervaren 
Scrum professional. Hij beheert het Professional Scrum aanbod van 
Scrum.org en vertegenwoordigt Ken Schwaber en Scrum.org	  in	  Eu-‐
ropa. 

Gunther publiceerde in 2013 het boek “Scrum 
– A Pocket Guide (A Smart Travel Compan-
ion)”. Zijn boek wordt door Ken Schwaber 

consequent omschreven als “the best possible description of Scrum 
currently available.” 

Als hij niet op rondreis is voor de promotie van Scrum en profes-
sionalisme, dan werkt en leeft Gunther in Antwerpen (België). Hij is 
actief op Twitter als @ullizee en publiceert over Scrum op zijn per-
soonlijke blog, http://guntherverheyen.com.
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