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AGILE werken binnen 
Rabobank hypotheken 



Product Backlog: 

2 

• Intro     

• Wie ben ik?    

• Rabo Context    

• Agile & Scrum; de theory in praktijk 

• Wat is Agile    

• SCRUM introductie    

• Scrum Meetings    

• Agile: inzicht in het werk   

• Interesse in een opdracht?   

• User Story    

• Scrum rollen    

• Sprint planning    

• Diverse 

• Product Ownership    

• Scrum @School    

• Complexiteit Scrum Rabo   

• Realisatie fase    

• Scrum in 12 minuten    

 

31 SP 

Sprint duur van 90 minuten 

• 2 SP 

• 1 SP 

• 3 SP 

 

• 3 SP 

• 13 SP 

• 5 SP 

• 3 SP 

• 1 SP 

• 2 SP 

• 8 SP 

• 5 SP 

 

• 5 SP 

• 5 SP 

• 2 SP 

• 2 SP 

• 8 SP 

 

 

 

 

Backlog door PO laten prioriteren 

User stories pokeren 



Sprint Backlog: 

3 

• Intro    2 SP 

• Wie ben ik?   1 SP 

• Rabo Context   3 SP 

• Agile & Scrum; de theory in praktijk 

• Wat is Agile   3 SP 

• SCRUM introductie  13 SP 

• Scrum Meetings   5 SP 

• Agile: inzicht in het werk  5 SP 

• Interesse in een opdracht?  1 SP 

 

 

 

Ideale lijn om sprint te halen 

2 SP burned  



Wie ben ik? 

Hypotheken sinds juni 2014 



 

1 SP burned  



Rabo Context Rabo Context 





ORGANIZED DIFFERENT >400 FTE gehele woonketen 



Extern Distributie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisatie 

Product Nieuwe Woonketen 

PIF 
Intranet R 
Producten vd klant (assets) R 

EKD 
Opslaan Klantdocumenten 
Ophalen Klantdocumenten 

Siebel 
Klantgegevens CRU 
Assets (producten) CR 
Klant Toetsen CR 
Status verkoopproces U 
Opvragen klantID R 
Klant in bijzonder beheer U 

BKR 
Toetsen kredietwaardigheid 
Melden 
Verwijderen 

CKS 
Persoonlijke leningen R 

Printnet 
Generatie sturen klantdocumenten 

CPS Lenen / Zekerheden 
Leningen en Zekerheden R 

CROS 
Krediet op betaalrekening R 
Bouwdepot CRUD 

AZS 
Spaarrekening R 
Opbouw spaarrekening CRUD 

Prisma 
Beleggingsportefeuilles R 

RASS 
One Time Password CR 
OTP Step Up U 
Virusscan R IVO-ORV 

Services Verkoop ORV CRU 
Services Verkoop HB CRU EVA Toets 

Uitvoeren toets 

VIS Toets 
Identiteitsbewijs 

ECH (notarissen) 
Uitwisselen documenten 

NHG 
Uitvoeren toetsen 
Informeren 
Vastleggen lening 

RWB 
Authenticatie / Autorisatie 

Inlezen / Routen 
Credit transfers (XOT formaat) 

DDO 
Doorbelasting lokale banken 

RFLP 
Incasso opdrachten klanten 
Resultaat ink./uitg. betalingen 

R F S P 

R F S P RHD FORCE SAP PEGA BB 

R 
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R 

R 

COF 
Ophalen saldo’s 
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@@@@@ 
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Achterstanden ORV, HB, KEW 

SAP - RCM 
Verrekeningen 

SAP – FA4U 
Vereffening 

P 
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CRS 
Renseignering 
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Fiscaal Jaaroverzicht 

Globa 
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NWWI 
Taxatierapport R 
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P 

DWHD 
Management info C R P 

Life400 (Interpolis) 
Ophalen ORV R 

Hybos (Interpolis) 
Ophalen HB R 

AEIP(Interpolis) 
Ophalen Woonhuis Inboedel R Adviesplanner 

Doorgeven financiële positie C 
Ophalen advies(rapport) 

R R 

? 
? 
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(VFP) 

Financieel Dossier (SAP leningen & zekerheden) 
Leningen- en zekerhedenadministratie (Back-Office) 

o.a. grootboek, verplichte en financiële rapportage (Datawarehouse) 
Datalogistiek (Reporting & Data) 

M
an

ag
em

en
t 

in
fo

rm
at

ie
 w

o
o

n
ke

te
n

 

S
tu

u
ri

n
fo

rm
at

ie
 

S
C

F
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HOV MI4U CLIQ Prommise QRM 

COMPLEX ARCHITECTURE 



THE SMELL OF THE PLACE 



 

3 SP burned  



Wat is Wat is 

Het Agile manifesto en de praktijk Het Agile manifesto en de praktijk 



Voor we starten…… 



Het Agile manifesto 

Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, 
hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd. 

Mensen en hun 

onderlinge 

interactie 

Mensen en hun 

onderlinge 

interactie 

Werkende 

software 

Werkende 

software 

Samenwerking 

met de klant 

Samenwerking 

met de klant 

Inspelen op 

verandering 

Inspelen op 

verandering 

processen en 

hulpmiddelen 

processen en 

hulpmiddelen 

allesomvattende 

documentatie 

allesomvattende 

documentatie 

contractonderhan

delingen 

contractonderhan

delingen 

het volgen van 

een plan 

het volgen van 

een plan 

boven 

boven 

boven 

boven 
Plan

Act

Do

Check

Leren 
 

Waarde 

Samenwerken 

Samenwerken 

Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software te ontwikkelen door in de praktijk aan te 
tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen. Daarom verkiezen we: 



Rabobank Nederland, Agile / Scrum Foundation 

Wat is Agile nou eigenlijk? 

• 'Agile' betekent letterlijk: behendig, lenig.  

• In de ICT staat Agile voor:  

• Zelforganiserende (sturende) teams 
Stimuleert de creativiteit en effectiviteit van de ontwikkelaars. 

• Iteratief ontwikkelen, continue oplevering werkend product, 
herprioriteren en inspelen op wijzigingen 
maakt bijsturen mogelijk 

• Samenwerking tussen business en ICT,  
leidt tot een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel in plaats van een wij-zij 
cultuur 

• Leren en verbeteren 
Zorgt voor hoge productiviteit en kwaliteit 



Voorbeeld lay-out Eén kolom Tekst 

1 

2 

3 

4 

5 

Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

• Perspectief business 
• business changes (wettelijke eisen) kennen veel kortere doorlooptijd. We moeten sneller 

kunnen reageren 

 

• Perspectief GICT 
•  hogere kwaliteit software tegen lagere kosten  

 

• Perspectief betrokkenen 
• meer plezier en voldoening uit het werk 

 

 

 

 

 

Waarom Agile bij Rabo? 



Wat is agile niet 

• Agile is geen methode maar een filosofie 

• Agile is geen “Silver bullet” 



Wat is agile werken? 

•  https://www.youtube.com/watch?v=jppqK9UVWas  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jppqK9UVWas


 



3 SP burned  



SCRUM introductie SCRUM introductie 



Wat is Scrum 

Scrum is een methode voor het maken van (software)producten.  

 

Kenmerken:  

• Multidisciplinaire teams  

• Korte sprints (iteraties)  

• Werkende (software) producten per sprint 

• Het team probeert samen een doel te bereiken 

• Flexibele werkhouding van het team om snel in te kunnen spelen 
op veranderende omstandigheden. 



Wanneer gebruikt men Scrum 

• Bij de ontwikkeling van (grote) producten. 

• Wanneer de klant / gebruiker het moeilijk vindt om zijn wensen en 
eisen vooraf te beschrijven. 

• Wanneer communicatie tussen personen belangrijk is om een goed 
eindproduct te realiseren.  

• In die situaties waar men snel business value wil realiseren. 

• Wanneer men de flexibiliteit nodig heeft om met laat wijzigende eisen 
en wensen om te gaan.  

• Scrum wordt steeds meer gebruikt buiten software-ontwikkeling: 

− Communicatie 

− Marketing 

− Onderwijs (Scrum@School) 

 

 



Let op 

Rabobank Hypotheekdossier 
We zijn onderweg (vanaf januari 2013); reactie op provisieverbod 

 380.000 
opgeslagen 
Hypotheek-

dossiers 



Van Uploadtool ….(korting klant) 
die steeds verder verbeterd werd 

Bijna alle klanten 
gebruiken het 

Hypotheekdossier!  



…. via de tool voor oriëntatie …. 
met simpele en doeltreffende stappen 



…. via de tool voor oriëntatie …. 
en een nieuw ontwikkeld Oriëntatierapport (maart 2014) 

280.000 
downloads vanaf 

maart 2014 



…. naar samen in één dossier! 
Vanaf sept 2014 als eerste in de wereld samen in één systeem werken 

Bankweergave: klant en bank 
werken in hetzelfde dossier 

Bankweergave: klant en bank 
werken in hetzelfde dossier 

Voorbereiden afspraak: 
Afspraakbevestigingsbrieven, 
controleren van en rappelleren 

op documenten 

Voorbereiden afspraak: 
Afspraakbevestigingsbrieven, 
controleren van en rappelleren 

op documenten 



Chat/Telefonie Wonen 

• 1000 Chats per week 
• 80% van de vragen direct 

beantwoord  
• 54% van chat- en 

telefoongesprekken betreft 
service gerelateerde vragen 

• Start gemaakt met Video Chat 



Rabobank Nederland, Agile / Scrum Foundation 

Cross-channel Hypotheekproces  
in cijfers 

• 400.000 Rabobank Hypotheekdossiers opgeslagen 

• Meer dan 100.000 afspraken 

• Meer dan 2 miljoen documenten geüpload 

• Meer dan 1.o00 chatgesprekken per week 
 



Scrum in 5 minuten 

• https://www.youtube.com/watch?v=DscM_hE4fF8  

https://www.youtube.com/watch?v=DscM_hE4fF8
https://www.youtube.com/watch?v=DscM_hE4fF8


Scrum Cyclus 



33 

Product backlog bij Rabobank 
https://jira.rabobank.nl/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=4328&projectKey=FV&view=planning.nodetail 



34 

Sprint bord – realisatieteam business 
https://jira.rabobank.nl/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=4328&projectKey=FV&useStoredSettings=true  

https://jira.rabobank.nl/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=4328&projectKey=FV&useStoredSettings=true


Scrum kent 2 controle punten 

SCRUM 



Wat moet klaar 
zijn om in jouw 
situatie de sprint 
te kunnen starten?  
      

Zorgt er voor dat de 
spint niet mislukt  
Zorgt er voor dat de 
spint niet mislukt  DoR 

 



Rabobank Nederland, Agile / Scrum Foundation 

• Wie, Wat en Waarom is beschreven 

• Acceptatie criteria zijn beschreven 

• Afhankelijkheden zijn duidelijk: 
afdelingen, personen, derden, 
systemen 

• (Risico’s zijn benoemd) 

• User Story gereviewed en gepokered 

• User Story heeft behapbare omvang:   
2/3 sprintdagen werk  voor het team 

 

Zorgt er voor dat de 
spint niet mislukt  
Zorgt er voor dat de 
spint niet mislukt  

Team checkt 

dit per story 

DoR 
 



Maakt duidelijk  
waar de finish ligt 
Maakt duidelijk  

waar de finish ligt 

Wat moet gedaan 
zijn om in jouw 
situatie een 
potentieel op        
te leveren  
product te 
maken?  

DoD 
 



Rabobank Nederland, Agile / Scrum Foundation 

• Gereviewed binnen team 

• Gereviewed door bijv. juridische zaken 

• Getest (bijv. of linkjes werken) 

• Item is gepubliceerd / gepland om 
vertoond te worden 

• Acceptatiecriteria gecheckt 

• Geaccepteerd door product owner 

• Meet-moment is duidelijk 

 

Maakt duidelijk  
waar de finish ligt 
Maakt duidelijk  

waar de finish ligt 

PO checkt 

dit per story 

DoD 
 



13 SP burned  



Scrum meetings Scrum meetings 



Acceptatie en Verbeteren Acceptatie en Verbeteren Sprint en Done Sprint en Done 

Scrum meetings 

Dagelijkse standup Dagelijkse standup 
Sprint 

review/demo 

Sprint 

review/demo 

Sprint 

Retrospective 

Sprint 

Retrospective 

Sprint 

Planning 

Sprint 

Planning 



Sprint planning 



Dagelijkse stand-up overleg  

• Werkcoördinatie  

• Informeren teamleden,  

 NIET de Scrum Master  

• Vijf vragen:  

− Wat heb je gedaan?  

− Wat ga je vandaag afmaken?  

− Wat zijn je belemmeringen 
(impediments)?  

− Heb je tijd om te helpen?  

− Kunnen we nog steeds het sprint doel 
halen?  

 



Sprint review / demo 

• Het team geeft een demo van 
wat in de sprint is 
gerealiseerd. 

• Aan productowner 

• En aan elkaar en andere 
teams 

 

 





Retrospective overleg 

• Deel 1: Wat is er allemaal gebeurd?  

 

• Deel 2: Hoe hebben we het gedaan? 

− Wat ging goed? 

− Wat kan beter? 

 

• Deel 3: Wat gaan we doen? 

− Acties benoemen voor verbeteringen 

− Acties benoemen voor het behouden 
van de dingen die goed gingen 

− Review van de acties van de vorige 
Retrospective 

 

 

 



Voorbeeld team A&A 
• https://confluence.dev.rabobank.nl/display/FV/Retro+Sprint+8  

https://confluence.dev.rabobank.nl/display/FV/Retro+Sprint+8
https://confluence.dev.rabobank.nl/display/FV/Retro+Sprint+8


5 SP burned  



Agile: inzicht in het werk 



Inzicht in het werk 

Gebruik verschillende fysieke e/o digitale borden om inzicht te verschaffen 

 

• Ten aanzien van de sprint: 

− Scrum board 

− Sprint burn-down 

− Impediment-overzicht 

• Ten aanzien van de voorbereiding/toekomst: 

− Welk team doet wat 

− Epic-overzicht 

• Inzicht in afhankelijkheden in de keten: 

− Portfolio wall 

− Portfolio structure 

 

 



Fysiek  
team 
bord 
  



Digitaal 
team 
bord 
  





 



 



 



 



 



3 SP burned  



Interesse in een opdracht? 

61 

Stage / comakership: 

 

• Dashboard / visual monitoring inrichten in de woonketen (Hypotheek 
verkopen, extra aflossingen, binnengekomen problems dag, etc) 

• High performance teams (Metrics en hulpmiddelen om teams te 
ondersteunen) 

• Innovatie binnen hypotheken (blockchain, VR in hypotheken land, ??) 

 

• Eigen ideeën zijn altijd welkom! 

 

• Nick.crouse@rabobank.nl  

mailto:Nick.crouse@rabobank.nl
mailto:Nick.crouse@rabobank.nl


1 SP burned  

Sprint afgerond! 

Demo / Sprint review 

Retro 

Nieuwe sprint starten 



63 

Vragen 



64 

Product backlog: 



Product Backlog: 

65 

• User Story   2 SP 

• Scrum rollen   8 SP 

• Sprint planning   5 SP 

• Diverse 

• Product Ownership  5 SP 

• Scrum @School   5 SP 

• Complexiteit Scrum Rabo  2 SP 

• Realisatie fase   2 SP 

• Scrum in 12 minuten  8 SP 

 

 

 

 



User story User story 



User stories 

Als [rol]  

Wil ik [wat]  

Zodat [waarom]  

 

• Duidelijke beschrijving van 
de business value 

• Een uitnodiging tot een 
gesprek 

• Acceptatie criteria  

• Risico’s? 

Als Productmanager 
Wil ik dat het 

Oriëntatierapport 

beschikbaar komt voor 

de doelgroep 
Oversluiters 

Zodat deze doelgroep 

een tastbaar resultaat 

heeft van zijn/haar 
oriëntatie 



Voorbeeld: 
https://jira.rabobank.nl/browse/VFP-38647 
Link site  

https://jira.rabobank.nl/browse/VFP-38647
https://jira.rabobank.nl/browse/VFP-38647
https://jira.rabobank.nl/browse/VFP-38647
https://jira.rabobank.nl/browse/VFP-38647
https://bankieren.rabobank.nl/hypotheken/default.html/mortgage-orientation-advice-web/xchannel-mortgage-orientation-advice-secure-portlet/1824346530.wsp/pparam=lok=particulieren.producten.hypotheken/pparam=ra_toolbar=yes/pparam=afb=module/pparam=ra_width=/pparam=ra_height=/pparam=cam=pa-hypotheken-hypotheekdossier/pparam=ra_mfvars=clickout|Hypotheken+%96+Uw+adviseur+voor+een+passende+hypotheek+|+Rabobank|externalwebsite/pparam=ra_resize=yes/pparam=ra_menubar=yes/pparam=pos=portlet


. 

Scrum 
Rollen 



Team 

Het team: 

• is multidisciplinair samengesteld  

• is verantwoordelijk voor het afleveren van 
het product(en) aan het einde van elke sprint.  

• bestaat meestal uit 3 tot 9 personen.  

• organiseert zichzelf.  

• Mogen alles uit de kast halen (binnen project 
regels) om te zorgen dat er aan het eind van 
de sprint een kant en klaar product is, dat in 
principe in productie gezet kan worden. 
 



Teamlid 

Als een teamlid:  

• Moet je bovenal met elkaar communiceren 

• Breng je expertise in 

• Focus je op je werk af maken in plaats van het oppakken 
van veel werk  

• Help je het team om dingen af te maken  

• Commit je tot het sprint doel  

• Geef je aan als iets onduidelijk is voor jou: CHECK!  

• Heb je veel plezier! 



Teamlid 

Als een teamlid moet je NIET:  

• Denken dat je klaar bent als het team dat niet is  

• Alleen handelen binnen je expertise  

• Dingen aannemen (ASSUME) 



Rabobank Nederland, Agile / Scrum Foundation 

Scrum Master 

Als Scrum Master moet je:  

• Het team en het proces faciliteren  

• Er voor zorgen dat het team volledig functioneel en productief kan zijn  

• Zorgen voor een nauwe samenwerking tussen alle rollen en functies  

• Belemmeringen (Impediments) wegnemen  

• Het team afschermen van externe storingen, met inbegrip van het 
management en belanghebbenden  

• Weten van iemands belemmeringen  

• Iedereen helpen (de juiste) beslissingen  te maken.  



Rabobank Nederland, Agile / Scrum Foundation 

Scrum Master  

Als Scrum Master moet je (vervolg):  

• De Product Owner informeren over de voortgang (tijdens de Sprint)  

• De Product Owner helpen om zijn of haar activiteiten af te stemmen op die van 
het Team  

• Uitblinken in verschillende vormen van communicatie 

 

Als Scrum Master moet je NIET:  

• Taken toewijzen of aanmaken 

• Iemand anders werk managen  

• Het aanspreekpunt of single point of contact willen zijn 



Rabobank Nederland, Agile / Scrum Foundation 

Product Owner 

Als Product Owner je moet:  

• Elke mogelijkheid aangrijpen om je visie en doelen te communiceren.  

• Vragen van het team beantwoorden over het product.  

• In staat zijn om te vertellen wat er gedaan moet worden.  

• De producteigenschappen kunnen definiëren. 

• Kunnen vertellen waarom iets gedaan moet worden – waarom voegt 
het waarde toe.  

• Prioriteiten stellen op basis van hun meerwaarde voor het resultaat 

• Verantwoordelijk zijn voor de winstgevendheid van het product (ROI).  

 



Rabobank Nederland, Agile / Scrum Foundation 

Product Owner 

Als Product Owner moet je (vervolg):  

• User story's voorbereiden  

• Product backlog beheren 

• Beslissen over release datum en inhoud.  

• Functionaliteiten en prioriteiten van elke Sprint kunnen veranderen.  

• Resultaten van de sprint goed- of afkeuren. 

 

• Als Product Owner moet je NIET:  

• Het werk van anderen managen 

• Anderen vertellen hoe ze hun werk moeten doen 

 

 



Rabobank Nederland, Agile / Scrum Foundation 

Product Owner 

http://youtu.be/3eljozEWpf8 
 

http://youtu.be/3eljozEWpf8
http://youtu.be/3eljozEWpf8
https://www.youtube.com/watch?v=3eljozEWpf8&feature=youtu.be


Sprintplanning Sprintplanning 
Inschatten is moeilijk, 
Planning is simpel… 
Inschatten is moeilijk, 
Planning is simpel… 



Rabobank Nederland, Agile / Scrum Foundation 

Pokeren user story's 

Doel: 

• Delen van informatie - hetzelfde beeld krijgen van wat er gedaan moet 
worden 

• Het maken van een inschatting van de hoeveelheid werk 

• Input voor de sprintplanning: hoeveel kan het team in de sprint doen 

 



Rabobank Nederland, Agile / Scrum Foundation 

Poker regels 

• De Product owner of Klant geeft uitleg over de story. 

• De story wordt besproken, teamleden kunnen vragen stellen.  

• Informatie wordt gedeeld.  

• Userstory wordt opgedeeld in taken om nauwkeurig de impact te bepalen 
(mede op basis van Definition of Done). 

• Combineert individuele schattingen in een groepsschatting door discussie.  

• Benadrukt relatieve in plaats van absolute schattingen. Je schat de grootte, 
niet duur. Als je het eens bent over de grootte, is de duur eenvoudig af te leiden.  

• Beperkt de invloed van betekenisloze of verankerde informatie. 

• Het is snel en leuk! 

 

 

 

 



Rabobank Nederland, Agile / Scrum Foundation 

Poker regels (vervolg) 
• Schatting door degenen die het werk doen.  

• Bekende userstory als referentie story gebruiken (2 
of 3 punten).  

• Elk teamlid kiest een kaart met zijn of haar 
schatting.  

• Als ieder teamlid een kaart heeft gekozen, worden 
alle kaarten tegelijk omgedraaid.  

• Als schattingen niet hetzelfde zijn bespreekt de 
groep de schattingen, met de nadruk op de twee 
meest uit elkaar liggende waarden.  

• Herhaal dit tot schattingen overeenkomen. 



Rabobank Nederland, Agile / Scrum Foundation 

Voorbeeld 

 



Rabobank Nederland, Agile / Scrum Foundation 

Voorbeeld 2 
https://jira.rabobank.nl/browse/VFP-38189  

 

https://jira.rabobank.nl/browse/VFP-38189
https://jira.rabobank.nl/browse/VFP-38189
https://jira.rabobank.nl/browse/VFP-38189
https://jira.rabobank.nl/browse/VFP-38189


Nog meer tijd over….lets go: Nog meer tijd over….lets go: 



Rabobank Nederland, Agile / Scrum Foundation 

Product Ownership 

• Agile Product Ownership (in a nutshell) 

 

 

 

Henrik Kniberg 

https://www.youtube.com/watch?v=502ILHjX9EE
https://www.youtube.com/watch?v=502ILHjX9EE


Scrum @School 

• https://www.youtube.com/watch?v=zJXvLwzvaBI 

https://www.youtube.com/watch?v=zJXvLwzvaBI
https://www.youtube.com/watch?v=zJXvLwzvaBI
https://www.youtube.com/watch?v=zJXvLwzvaBI


THE SUBJECT CONNECTS TEAMS 



Realisatie Fase 

Keten story map Sprint voorbereiding Sprint(s) realisatie Sprint delivery 

Refinement 

storymap & 

stories 

Bepalen hoe 

epic te testen 

Team inschatting(en) 

Detailleren 

technische 

kaders 

Stand-ups 

Onderlingen 

afspraken tbv 

samenwerking 

Backlog-

refinements 

Realisatie User 

Stories 

Acceptatie User 

Stories 

Retrospective 

Demo 

Sprint planning 

Finale UAT 

Keuze release 

candidate 

Kick-off 

Documentatie 

bijwerken 

Geautomatiseerde 

testen (functioneel, 

performance & 

security) 

HLS 

Te 

 implementeren 

software 

Bepalen SLA 

afspraken 

Force 

SAP 

RHD 

DWHF 

GNP Oud 

Adviesplanner 



Scrum in 12 minuten - Rini van Solingen 

• https://www.youtube.com/watch?v=qKFBd56xOrM  

https://www.youtube.com/watch?v=qKFBd56xOrM
https://www.youtube.com/watch?v=qKFBd56xOrM

