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Nexus Overzicht 

Doel van de Nexus Gids 

Nexus is een raamwerk voor het ontwikkelen en onderhouden van opgeschaalde producten en 

software. Het gebruikt Scrum als bouwsteen. Deze gids bevat de definitie van Nexus. Deze definitie 

bestaat uit de Nexus rollen, gebeurtenissen, artefacten en de regels die ze verbinden. Ken Schwaber en 

Scrum.org hebben Nexus ontwikkeld. De Nexus Gids is door hen geschreven en wordt door hen 

verstrekt. 

Definitie of Nexus 

Nexus: een relatie of verbinding tussen mensen of dingen. 

Nexus is een raamwerk dat bestaat uit rollen, gebeurtenissen, artefacten en technieken die het werk 

verbinden en verweven van circa drie tot negen Scrum Teams die werken aan één Product Backlog om 

een Integrated Increment (geïntegreerd increment) te bouwen om een doel te bereiken 

Nexus Achtergrond 

Softwareontwikkeling is complex en de integratie van dat werk in werkende software kent veel 

artefacten en activiteiten die gecoördineerd moeten worden om een “Done” (klaar) resultaat te 

bereiken. Het werk moet georganiseerd en gerangschikt worden, de afhankelijkheden moeten worden 

opgelost en de resultaten geïmplementeerd.  

Veel softwareontwikkelaars hebben het Scrum raamwerk gebruikt om samen als een team te werken 

aan het ontwikkelen van een werkend software increment. Echter, als meer dan één Scrum Team aan 

hetzelfde Product Backlog en in dezelfde codebase (verzameling van alle broncode van een systeem) van 

een product werkt, ontstaan er moeilijkheden. Als de ontwikkelaars niet in hetzelfde team bij elkaar 

zitten, hoe communiceren zij dan als zij werk doen dat elkaar beïnvloedt? Als zij in verschillende teams 

werken, hoe integreren zij hun werk dan om het Integrated Increment te testen? Deze uitdagingen 

ontstaan als twee teams hun werk integreren in één increment en worden significant moeilijker als drie 

of meer teams hun werk integreren in één increment. 
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Er zijn veel afhankelijkheden die ontstaan tussen het werk van meerdere teams die samenwerken om 

tenminste elke Sprint een compleet en “Done” Increment te creëren. Deze afhankelijkheden zijn 

gerelateerd aan: 

1. Requirements: De scope van de requirements kan overlappen en de manier waarop ze zijn 

geïmplementeerd kan elkaar ook beïnvloeden. Met deze kennis zou rekening moeten 

worden gehouden bij het rangschikken van de Product Backlog en het selecteren van 

Product Backlog items. 

2. Domeinkennis: De mensen in de teams hebben kennis van allerlei bedrijfs- en 

computersystemen. Deze kennis zou verspreid moeten worden onder de Scrum Teams om 

te garanderen dat de teams de kennis hebben die ze nodig hebben om hun werk te kunnen 

doen, om de verstoringen tussen Scrum Teams tijdens een Sprint te minimaliseren.  

3. Software- en test artefacten: De requirements zijn of zullen uitgewerkt worden in software. 

Als de requirements, de kennis van teamleden en software artefacten zijn gekoppeld aan dezelfde 

Scrum Teams kunnen de teams de afhankelijkheden tussen hen verminderen. 

Als softwareontwikkeling met behulp van Scrum wordt opgeschaald, dan moeten deze afhankelijkheden 

van requirements, domeinkennis en software artefacten de organisatie van Development Teams 

bepalen. Door dat te doen wordt de productiviteit geoptimaliseerd. 

Nexus Raamwerk 

Nexus is een raamwerk voor meerdere Scrum Teams die samenwerken om een Integrated Increment te 

creëren. Nexus is consistent met Scrum en de onderdelen van Nexus zullen bekend zijn bij diegenen die 

Scrum hebben gebruikt. Het verschil is dat meer aandacht wordt besteed aan afhankelijkheden en de 

interoperabiliteit tussen Scrum Teams bij het leveren van tenminste één “Done” Integrated Increment 

tenminste elke Sprint. 
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Nexus™ Raamwerk voor opgeschaalde Scrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals weergegeven in het figuur bestaat Nexus uit: 

• Rollen: Een nieuwe rol, het Nexus Integration Team, bestaat om de toepassing van Nexus en 

de werking van Scrum te coördineren, te coachen en te overzien om de best mogelijke 

resultaten te bereiken. Het Nexus Integration Team bestaat uit een Product Owner, een 

Scrum Master en Nexus Integration Teamleden. 

• Artefacten: Alle Scrum Teams gebruiken dezelfde Product Backlog. Terwijl de Product 

Backlog items worden verfijnd en klaargemaakt, worden indicatoren die aangeven welk 

team het werk binnen een Sprint gaat uitvoeren zichtbaar gemaakt. Een nieuw artefact, de 

Nexus Sprint Backlog, bestaat om bij te dragen aan de transparantie gedurende de Sprint. 

Alle Scrum Teams behouden hun eigen afzonderlijke Sprint Backlogs. 

• Gebeurtenissen: Gebeurtenissen zijn toegevoegd, rondom of ter vervanging van (in het 

geval van de Sprint Review) reguliere Scrum gebeurtenissen om ze te vergroten. In 

aangepaste vorm dienen zij zowel de algehele inspanning van alle Scrum Teams in de Nexus 

als die van ieder team afzonderlijk. 
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Nexus Processtroom 

Een Nexus bestaat uit meerdere multifunctionele Scrum Teams die samenwerken om, tenminste aan 

het einde van elke Sprint, een potentieel vrij te geven Integrated Increment te creëren. Op basis van 

afhankelijkheden kunnen de teams zichzelf organiseren en de meest geschikte leden selecteren om 

bepaald werk uit te voeren. 

• Verfijnen van de Product Backlog: De Product Backlog moet ontleed worden zodat 

afhankelijkheden geïdentificeerd en verwijderd of geminimaliseerd zijn. Product Backlog 

items worden verfijnd tot dungesneden plakjes functionaliteit en het team dat het werk 

waarschijnlijk gaat uitvoeren zou bepaald moeten worden. 

• Nexus Sprint Planning: Vertegenwoordigers van elk Scrum Team komen bij elkaar om de 

verfijnde Product Backlog te bespreken en te beoordelen. Ze selecteren Product Backlog 

items voor elk team. Vervolgens plant ieder Scrum Team zijn eigen Sprint en interacteert 

met andere teams voor zover nodig. Het resultaat is een reeks van Sprint Goals die 

aansluiten op zowel het overkoepelend Nexus Goal, de Sprint Backlog van ieder team als de 

Nexus Sprint Backlog. De Nexus Sprint Backlog maakt de geselecteerde Product Backlog 

items van de Scrum Teams en eventuele afhankelijkheden transparant. 

• Ontwikkelwerk: Alle teams integreren hun werk frequent in een gezamenlijke omgeving die 

getest kan worden om er zeker van te zijn dat de integratie gereed is. 

• Nexus Daily Scrum: Vertegenwoordigers van elk Development Team komen dagelijks bij 

elkaar om te bepalen of er integratie issues bestaan. Als ze bestaan wordt deze informatie 

teruggebracht naar de Daily Scrum van elk Scrum Team. Scrum Teams gebruiken vervolgens 

hun Daily Scrum om een plan te creëren voor die dag, waarbij ze zich ervan verzekeren dat 

de integratie issues, genoemd tijdens de Nexus Daily Scrum, geadresseerd worden. 

• Nexus Sprint Review: De Nexus Sprint Review wordt aan het einde van de Sprint gehouden 

om feedback te krijgen op het Integrated Increment dat een Nexus tijdens de Sprint heeft 

gebouwd. Alle Scrum Teams komen samen met de stakeholders om het Integrated 

Increment te inspecteren. Aanpassingen aan de Product Backlog kunnen gemaakt worden. 

• Nexus Sprint Retrospective: Vertegenwoordigers van elk Scrum Team komen bij elkaar om 

gezamenlijke uitdagingen te identificeren. Vervolgens houdt ieder Scrum Team eigen Sprint 

Retrospectives. Vertegenwoordigers van elk team komen opnieuw bij elkaar om eventuele 

benodigde acties te bespreken naar aanleiding van gezamenlijke uitdagingen om zo bottom-

up informatie te verschaffen. 
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Nexus  

Nexus rollen, gebeurtenissen en artefacten erven hun doel en strekking van de corresponderende Scrum 

rollen, gebeurtenissen en artefacten zoals gedocumenteerd in de Scrum Gids (www.scrumguides.org). 

Nexus Rollen 

Een Nexus bestaat uit een Nexus Integration Team en circa drie tot negen Scrum Teams. 

Nexus Integration Team 

Het Nexus Integration Team is verantwoordelijk voor het waarborgen dat een “Done” Integrated 

Increment (het gecombineerde werk afgerond door een Nexus) tenminste elke Sprint wordt opgeleverd. 

De Scrum Teams zijn verantwoordelijk voor het leveren van “Done” Incrementen van potentieel 

uitleverbare software, zoals voorgeschreven in Scrum. Alle rollen voor leden van de Scrum Teams 

worden beschreven in de Scrum Gids. 

Het Nexus Integration Team bestaat uit: 

• De Product Owner 

• Een Scrum Master  

• Één of meer Nexus Integration Teamleden 

Leden van het Nexus Integration Team zijn vaak ook leden van de afzonderlijke Scrum Teams in de 

Nexus. Als dat het geval is moeten zij voorrang geven aan hun werk voor het Nexus Integration Team; 

Lidmaatschap van het Nexus Integration Team heeft voorrang ten opzichte van het lidmaatschap van 

afzonderlijke Scrum Teams. Deze voorkeur helpt te garanderen dat het werk, om problemen op te 

lossen die meerdere teams beïnvloeden, voorrang krijgt. 

De samenstelling van het Nexus Integration Team kan in de loop van de tijd veranderen om de huidige 

behoeften van een Nexus te weerspiegelen. Gangbare activiteiten die het Nexus Integration Team 

mogelijk uitvoert omvatten coaching, adviseren en het bewustzijn vergroten voor afhankelijkheden en 

team overschrijdende problemen. Het kan ook werk uitvoeren van de Product Backlog. 

Het Nexus Integration Team adresseert integratieproblemen binnen de Nexus. Het Nexus Integration 

Team is het contactpunt voor integratie van de Nexus. Integratie omvat het oplossen van alle technische 

en niet technische beperkingen die teams overschrijden en die mogelijk het vermogen van de Nexus 

belemmeren om constant een Integrated Increment te leveren. Ze zouden bottom-up informatie van de 

Nexus moeten gebruiken om oplossingen te bereiken. 



2018 Scrum.org. Offered for license under the Offered for license under the Attribution Share Alike license of Creative 

Commons, accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and also described in summary form at 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Nexus Guide, you acknowledge and agree that you have read 

and agree to be bound by the terms of the Attribution Share-Alike license of Creative Commons. 

Page 7 

Product Owner in het Nexus Integration Team  

Een Nexus werkt aan één Product Backlog, en zoals beschreven in het Scrum raamwerk heeft een 

Product Backlog één Product Owner die zeggenschap heeft over de inhoud ervan. De Product Owner is 

verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het product en van het werk dat 

uitgevoerd en geïntegreerd wordt door de Scrum Teams in een Nexus. De Product Owner is lid van het 

Nexus Integration Team. 

De Product Owner is verantwoordelijk voor het zodanig managen van de Product Backlog dat maximale 

waarde wordt geleverd door het Integrated Increment dat is gemaakt door een Nexus. Hoe dit wordt 

gedaan kan sterk variëren tussen organisaties, Nexussen, Scrum Teams en individuen. 

Scrum Master in het Nexus Integration Team 

De Scrum Master in het Nexus Integration Team is volledig verantwoordelijkheid voor het waarborgen 

dat het Nexus raamwerk wordt begrepen en uitgevoerd. Deze Scrum Master kan ook Scrum Master zijn 

in één of meerdere Scrum Teams in de Nexus. 

Nexus Integration Teamleden 

Het Nexus Integration Team bestaat uit professionals die vakkundig zijn in het gebruiken van tools, het 

toepassen van verschillende praktijken systeem engineering in het algemeen. Nexus Integration 

Teamleden waarborgen dat praktijken en tools begrepen en geïmplementeerd worden om 

afhankelijkheden op te sporen en om frequent alle artefacten te integreren volgens de Definition of 

“Done”. Nexus Integration Teamleden zijn verantwoordelijk voor het coachen en begeleiden van de 

Scrum Teams in een Nexus, om ze deze tools en praktijken te helpen verkrijgen, te implementeren en te 

leren. 

Aanvullend coacht het Nexus Integration Team de individuele Scrum Teams op de standaarden met 

betrekking tot ontwikkeling, infrastructuur en architectuur die vereist worden door de organisatie om de 

kwaliteit van het Integrated Increment te waarborgen. 

Als aan hun primaire verantwoordelijkheid is voldaan kunnen Nexus Integration Teamleden ook werken 

als Development Teamleden in één, of meer Scrum Teams. 

Nexus Gebeurtenissen 

De duur van Nexus gebeurtenissen wordt bepaald door de lengte van de corresponderende 

gebeurtenissen in de Scrum Gids. Het zijn timeboxes aanvullend op de corresponderende Scrum 

gebeurtenissen. 



2018 Scrum.org. Offered for license under the Offered for license under the Attribution Share Alike license of Creative 

Commons, accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and also described in summary form at 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Nexus Guide, you acknowledge and agree that you have read 

and agree to be bound by the terms of the Attribution Share-Alike license of Creative Commons. 

Page 8 

Refinement 

Refinement van de opgeschaalde Product Backlog dient een dubbel doel. Het helpt het Scrum Team om 

te voorspellen welk team welke Product Backlog items zal leveren en het identificeert afhankelijkheden 

tussen die teams. Deze transparantie maakt het mogelijk voor teams om afhankelijkheden te monitoren 

en te minimaliseren.  

Refinement van Product Backlog items door de Nexus gaat door totdat de Product Backlog items 

voldoende onafhankelijk zijn om door één enkel Scrum Team uitgewerkt te worden zonder 

buitensporige conflicten. 

Het aantal, de frequentie, de duur en het bijwonen van Refinements is gebaseerd op de 

afhankelijkheden en onzekerheid in de Product Backlog. Product Backlog items doorlopen verschillende 

stadia van decompositie, van zeer grote en vage verzoeken tot uitvoerbaar werk dat één enkel Scrum 

Team in een Sprint zou kunnen leveren. 

Refinement vindt doorlopend plaats tijdens de Sprint zolang als nodig en zinvol. Product Backlog 

refinements gaan door in elk Scrum Team om de Product Backlog items gereed te krijgen voor selectie in 

een Nexus Sprint Planning. 

Nexus Sprint Planning 

Het doel van de Nexus Sprint Planning is het coördineren van alle activiteiten van alle Scrum Teams in 

een Nexus voor één enkele Sprint. De Product Owner verschaft domeinkennis en begeleid het nemen 

van besluiten ten aanzien van selectie en prioriteiten. De Product Backlog moet adequaat worden 

verfijnd en de afhankelijkheden geïdentificeerd en verwijderd of geminimaliseerd voorafgaand aan de 

Nexus Sprint Planning. 

Tijdens de Nexus Sprint Planning valideren vertegenwoordigers van elk Scrum Team de volgorde van het 

werk dat gecreëerd is tijdens Refinements en passen ze het aan. Alle leden van de Scrum Teams zouden 

deel moeten nemen om zo communicatieproblemen tot een minimum te beperken. 

De Product Owner bespreekt het Nexus Sprint Goal tijdens de Nexus Sprint Planning. Het Nexus Sprint 

Goal beschrijft het doel dat door de Scrum Teams bereikt zal worden tijdens de Sprint. Zodra het totale 

werk van de Nexus wordt begrepen, gaat de Nexus Sprint Planning verder met het uitvoeren van een 

eigen Sprint Planning door ieder Scrum Team. De Scrum Teams zouden nieuwe afhankelijkheden 

moeten blijven delen met andere Scrum Teams in de Nexus. De Nexus Sprint Planning is voltooid als alle 

Scrum Teams hun eigen Sprint Planning hebben afgerond. 

Nieuwe afhankelijkheden kunnen opduiken tijdens de Nexus Sprint Planning. Ze zouden zichtbaar 

gemaakt en geminimaliseerd moeten worden. De verdeling van het werk over teams heen kan ook 

aangepast worden. Een adequaat verfijnde Product Backlog zal het opkomen van nieuwe 

afhankelijkheden tijdens de Nexus Sprint Planning minimaliseren. Alle Product Backlog items die 
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geselecteerd zijn voor de Sprint en hun afhankelijkheden moeten worden transparant gemaakt worden 

op de Nexus Sprint Backlog. 

Nexus Sprint Goal 

Het Nexus Sprint Goal is een doel dat bepaald is voor de Sprint. Het is de som van al het werk en Sprint 

Goals van de Scrum Teams in de Nexus. De Nexus zou de functionaliteit, die “Done” is ontwikkeld om 

het Nexus Sprint Doel te bereiken, moeten demonstreren tijdens de Nexus Sprint Review om zo 

feedback van de stakeholders te verkrijgen. 

Nexus Daily Scrum 

De Nexus Daily Scrum is een gebeurtenis voor vertegenwoordigers van individuele Scrum Development 

Teams om de huidige status van het Integrated Increment te inspecteren en integratie issues of nieuwe 

team overschrijdende afhankelijkheden of team overschrijdende impact te identificeren. 

Tijdens de Nexus Daily Scrum dienen de deelnemers zich te focussen op de impact van elk team op het 

Integrated Increment en moeten ze bespreken: 

• Was het werk van de vorige dag succesvol geïntegreerd? Zo niet, waarom niet? 

• Welke nieuwe afhankelijkheden zijn geïdentificeerd? 

• Welke informatie moet gedeeld worden met de teams in de Nexus? 

De Development Teams gebruiken de Nexus Daily Scrum om hun voortgang naar het Nexus Sprint Goal 

te inspecteren. Tijdens elke Nexus Daily Scrum zou de Nexus Sprint Backlog aangepast moeten worden 

om het huidige begrip van het werk van de Scrum Teams in de Nexus weer te geven. 

Vervolgens nemen de individuele Scrum Teams issues en werk, dat geïdentificeerd is tijdens de Nexus 

Daily Scrum, mee naar hun individuele Scrum Teams om te plannen tijdens hun afzonderlijke Daily 

Scrums. 

Nexus Sprint Review 

De Nexus Sprint Review wordt aan het einde van de Sprint gehouden om feedback te verschaffen op het 

Integrated Increment dat een Nexus heeft gebouwd tijdens de Sprint en om de Product Backlog indien 

nodig aan te passen. 

Een Nexus Sprint Review vervangt de Sprint Reviews van individuele Scrum Teams omdat voor het 

verkrijgen van feedback van stakeholders de focus ligt op het volledige Integrated Increment. Het kan 

voorkomen dat niet al het afgeronde werk in detail getoond kan worden. Speciale technieken kunnen 

nodig zijn om de feedback van de stakeholders te maximaliseren. Het resultaat van de Nexus Sprint 

Review is een gereviseerde Product Backlog. 
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Nexus Sprint Retrospective 

De Nexus Sprint Retrospective is een formele kans voor een Nexus om zichzelf te inspecteren en aan te 

passen en om een plan te maken voor verbeteringen die uitgevoerd worden in de volgende Sprint om 

continue verbetering te waarborgen. De Nexus Sprint Retrospective vindt plaats na de Nexus Sprint 

Review en voor de volgende Nexus Sprint Planning. 

Het bestaat uit 3 onderdelen: 

1. Het eerste deel is een kans voor vertegenwoordigers uit heel de Nexus om elkaar te 

ontmoeten en issues te identificeren die impact hadden op meer dan één team. Het 

doel is om gedeelde issues transparant te maken voor alle Scrum Teams. 

2. Het tweede deel bestaat uit het houden van eigen Sprint Retrospectives door ieder 

Scrum Team zoals beschreven in het Scrum raamwerk. Ze kunnen de verzamelde issues 

uit het eerste deel van de Nexus Sprint Retrospective gebruiken als input voor discussies 

binnen hun teams. De individuele Scrum Teams zouden acties moeten formuleren om 

de issues te adresseren tijdens hun eigen Sprint Retrospectives. 

3. Het laatste en derde deel is een kans voor vertegenwoordigers van de Scrum Teams om 

elkaar opnieuw te ontmoeten en overeen te komen hoe geïdentificeerde acties 

zichtbaar gemaakt en gevolgd kunnen worden. Hierdoor is de Nexus als geheel in staat 

om zich aan te passen. 

Omdat ze veelvoorkomende problemen betreffen met betrekking tot het opschalen, zouden de 

volgende onderwerpen tijdens elke Retrospective behandeld moeten worden: 

• Is er werk niet gedaan? Heeft de Nexus technical debt (extra werk ontstaan door het 

implementeren van een kortetermijnoplossing in plaats van de beste oplossing) 

gegenereerd? 

• Zijn alle artefacten, en in het bijzonder code, frequent (tenminste dagelijks) succesvol 

geïntegreerd? 

• Is de software succesvol gebouwd, getest en vaak genoeg uitgerold om een overweldigende 

ophoping van onopgeloste afhankelijkheden te voorkomen? 

Bespreek indien nodig voor elk van bovenstaande vragen:  

• Waarom is dit gebeurd?  

• Hoe kan de technical debt ongedaan gemaakt worden?  

• Hoe kan herhaling voorkomen worden? 
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Nexus Artefacten 

Artefacten vertegenwoordigen werk of waarde om transparantie en mogelijkheden voor inspectie en 

adaptie te bieden, zoals beschreven in de Scrum Gids. 

Product Backlog  

Er is één enkele Product Backlog voor de volledige Nexus en al zijn Scrum Teams. De Product Owner is 

verantwoordelijk voor de Product Backlog inclusief zijn inhoud, beschikbaarheid en rangschikking. 

Opgeschaald moet de Product Backlog begrepen worden op een niveau waar afhankelijkheden 

vastgesteld en geminimaliseerd kunnen worden. Om de oplossing ervan te ondersteunen worden 

Product Backlog items vaak gesneden in kleine stukjes functionaliteit (“thinly sliced”). Product Backlog 

items worden “Ready” beschouwd voor de volgende Nexus Sprint Planning als ze geselecteerd kunnen 

worden om gerealiseerd te worden door Scrum Teams met geen of minimale afhankelijkheden met 

andere Scrum Teams. 

Nexus Sprint Backlog 

Een Nexus Sprint Backlog is samengesteld uit alle Product Backlog items van de Sprint Backlogs van de 

individuele Scrum Teams. Hij wordt gebruikt om de afhankelijkheden en de werkstroom gedurende de 

Sprint te benadrukken. Hij wordt tenminste dagelijks bijgewerkt, vaak als onderdeel van de Nexus Daily 

Scrum. 

Integrated Increment 

Het Integrated Increment vertegenwoordigd de som van al het geïntegreerde werk dat is voltooid door 

een Nexus. Het Integrated Increment moet bruikbaar en potentieel uitleverbaar zijn, dat betekent dat 

het moet voldoen aan de Definition of “Done”. Het Integrated Increment wordt geïnspecteerd tijdens de 

Nexus Sprint Review. 

Artefact Transparantie 

Net zoals zijn bouwblok Scrum, is Nexus gebaseerd op transparantie. Het Nexus Integration Team werkt 

met Scrum Teams in een Nexus en de organisatie om te garanderen dat alle artefacten transparant zijn 

en dat de geïntegreerde staat van het Increment goed wordt begrepen. 

Besluiten gemaakt op basis van de status van de Nexus artefacten zijn zo effectief als de transparantie 

van de artefacten is. Incomplete of gedeeltelijke informatie zal leiden tot onjuiste of gebrekkige 

besluiten. De impact van dergelijke besluiten kan vergroot worden op een grote schaal als Nexus. 
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Software moet zodanig ontwikkeld worden dat afhankelijkheden ontdekt en opgelost worden voordat 

de technical debt onacceptabel wordt voor een Nexus. Een gebrek aan complete transparantie zal het 

onmogelijk maken om een Nexus effectief te leiden en zo risico’s te minimaliseren en waarde te 

maximaliseren. 

Definition of “Done” 

Het Nexus Integration Team is verantwoordelijk voor een Definition of “Done” die toegepast kan 

worden op het Integrated Increment dat elke Sprint ontwikkeld wordt. Alle Scrum Teams in een Nexus 

houden zich aan deze Definition of “Done”. Het Increment is alleen “Done” als het bruikbaar is en 

potentieel vrijgegeven kan worden door de Product Owner. 

Afzonderlijke Scrum Teams kunnen ervoor kiezen om een strengere Definition of “Done” te hanteren in 

hun eigen teams maar kunnen geen minder strikte criteria toepassen dan overeengekomen voor het 

Increment. 

Eindnoot 

Nexus is gratis en wordt aangeboden in deze Gids. Zoals bij het Scrum raamwerk zijn de Nexus rollen, 

artefacten, gebeurtenissen en regels onveranderlijk. Hoewel het mogelijk is om alleen delen van Nexus 

te implementeren is het resultaat niet Nexus. 

Erkenning 

Nexus en Scaled Professional Scrum zijn gezamenlijk ontwikkeld door Ken Schwaber, David Dame, 

Richard Hundhausen, Patricia Kong, Rob Maher, Steve Porter, Christina Schwaber, en Gunther Verheyen. 

Erkenning Vertaling 

Translator Name(s) or Group : Mark Hoogveld 

Primary Contact Email : markhoogveld@outlook.com  

LinkedIn : http://www.linkedin.com/in/markhoogveld/ 
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Wijzigingen tussen de 2015 en 2018 Nexus Gids 

1. Beschrijving van de Nexus Gids gewijzigd van “Het exoskelet van opgeschaalde Scrum ontwikkeling” 
naar “De definitieve gids om Scrum op te schalen met Nexus: De regels van het spel.” 

2. Nexus gedefinieerd als “een relatie of verbinding tussen mensen of dingen.” 
3. In Nexus Processtroom de tekst aangepast om te focussen op de teams in plaats van individuele 

leden, “Een Nexus bestaat uit meerdere multifunctionele Scrum Teams die samenwerken om, 
tenminste aan het einde van elke Sprint, een potentieel vrij te geven Integrated Increment te 
creëren.” Tevens toegevoegd dat teams zichzelf kunnen organiseren op basis van afhankelijkheden 
en de meest geschikte leden kunnen selecteren om specifiek werk te doen. 

4. Duidelijkheid over de rol van het Nexus Integration Team. 
a. De leden van het Nexus Integration Team zijn vaak leden van de individuele Scrum Teams 

van de Nexus. Deze samenstelling ondersteunt de noodzaak van bottom-up informatie 
vanuit de individuele Scrum Teams in de Nexus. 

b. Het Nexus Integration Team voert de integratie niet daadwerkelijk uit. De individuele Scrum 
Teams voeren het integratiewerk uit. 

c. De definitie dat het Nexus Integration Team een Scrum Team is verwijderd, omdat dit de 
onduidelijkheid heeft veroorzaakt dat zij permanent een apart Scrum Team binnen de Nexus 
zijn. 

5. Refinement verplaatst naar voor de Nexus Sprint Planning in de Nexus Gebeurtenissen. 
a. Refinement wordt niet langer beschreven in twee delen. De taal focust zich meer op 

transparantie dan visualisatie. 
b. De verwijzing naar een Refinement als zijnde een “bijeenkomst” verwijderd en gewoon 

“Refinement” genoemd. 
c. Nadruk gelegd op het doorlopend plaatsvinden van Refinements tijdens de Sprint zolang als 

nodig en zinvol.  
6. Het Nexus Goal is niet langer gespecificeerd als een input of output van de Nexus Sprint Planning 

omdat dit kan variëren, maar als een doel dat de Product Owner bespreekt tijdens de Nexus Sprint 
Planning. De tekst over de noodzaak om in een gemeenschappelijke ruimte te zijn verwijderd. 

a. Nexus Goal is nu Nexus Sprint Goal en wordt niet langer een nieuw artefact genoemd om 
consistent te zijn met het Scrum raamwerk. 

7. Nexus Daily Scrum is een kans voor teams om te kijken naar team overschrijdende impact in 
aanvulling op team overschrijdende afhankelijkheden. 

a. De Nexus Daily Scrum is niet de enige keer dat de Nexus Sprint Backlog aangepast zou 
moeten worden. Het is de minimale tijd dat teams samen zouden moeten komen om de 
Nexus Sprint Backlog aan te passen om hun begrip van het werk en de afhankelijkheden 
tussen teams weer te geven. 

b. De Nexus Daily Scrum is het moment waarop de Development Teams in de Nexus de 
voortgang richting het Nexus Sprint Goal inspecteren. 

8. De Nexus Sprint Review is geen spreekbeurt, zoals het ook niet in Scrum is. Toegevoegd dat het ook 
een kans is om de Product Backlog aan te passen indien nodig. Ook de behoefte voor feedback 
genoemd in de beschrijving van de Nexus Sprint in “Nexus Processtroom” op pagina 5. 

9. Toegevoegd dat de Nexus Sprint Retrospective een formele kans is voor de Nexus om zichzelf te 
inspecteren en aan te passen en om een plan te maken voor verbeteringen die uitgevoerd worden 
in de volgende Sprint. 
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a. Vergelijkbaar met de update van de Scrum Gids bestaat de Nexus Sprint Retrospective om 
continue verbetering voor de Nexus te waarborgen. 

10. Het Integrated Increment vertegenwoordigd de huidige staat van het geïntegreerde werk. 
11. Definition of “Done” bepaalt dat het Integrated Increment geïntegreerd moet zijn. 
12. In “Artefact Transparantie” de zin “Onacceptabele technical debt wordt getest zodra er integratie 

plaatsvindt en het onduidelijk blijft of alle afhankelijkheden zijn opgelost” verwijderd. Vervangen 
door “Software moet zodanig ontwikkeld worden dat afhankelijkheden ontdekt en opgelost worden 
voordat de technical debt onacceptabel wordt voor een Nexus.” 

13. Paragraaf over software praktijken verwijderd. Alhoewel belangrijk en relevant zou het onderwerp 
verder uitgewerkt moeten worden om waarde toe te voegen. 

14. Creative commons toegevoegd. 
 


