prince2 agile
een introductie.

Projecten zijn er in alle maten en gewichten: van compacte en
duidelijke opdrachten tot complexe projecten waarbij tal van
stakeholders betrokken zijn. Bij elk nieuw project dat je start - in ons
geval zijn dat voornamelijk technologische projecten - wil je over de
hele lijn controle houden. Je wil tot het beste resultaat komen, met zo
weinig mogelijk obstakels en onduidelijkheden onderweg.

Binnen de wondere wereld van
project management bestaan er heel
wat verschillende methodieken die
zorgen voor een vlotte samenwerking
en een goed beheer van alle
middelen, waarbij tegenslagen op de
juiste manier opgevangen worden.
Alle methodieken en bijbehorende
frameworks die over de jaren heen

zijn ontstaan, leggen elk hun eigen
nadruk. Over elke methodologie,
en zeker ook over PRINCE2 Agile,
valt heel veel te vertellen. We gaan
bewust niet in op alle details omdat
we je vooral een algemeen beeld
willen schetsen en je de
gedachtegang achter de
methodologie willen meegeven.

waterfall en agile.
Als je een rondje zou googelen, vind je
methodieken terug zoals PRINCE2, PMC,
PMBoK, waterfall, scrum, kanban, agile
enzovoort.
We willen het hier niet te ingewikkeld
maken. Laat ons eerst beginnen bij het
begin: waterfall en agile zijn 2 heel
gekende methodes om projecten te
managen, en worden gezien als elkaars
tegenpolen. Zeggen die methodieken je
nog niet heel veel? Hieronder lees je de
highlights.

waterfall in een notendop.
Waterfall staat voor een lineaire aanpak
van projecten: de verschillende fases
volgen elkaar strak op. Er kan pas naar
een volgende fase worden overgegaan
als de vorige fase volledig afgerond is.

kwaliteit staat voorop
timing & budget worden
gerespecteerd
voortgang is makkelijk op te
volgen

De fases beginnen algemeen en
worden nadien alsmaar
specifieker. Alle vereisten worden
tijdens een eerste intensieve fase
nauwkeurig in kaart gebracht
samen met de klant of andere
stakeholders. Nadien voert het
team alle taken uit en testen ze
alles uitvoerig alvorens het project
op te leveren. Tot slot wordt er ook
standaard de nodige aandacht
besteed aan beheer en onderhoud.
Niet alleen duidelijke
doelstellingen, maar ook een zeer
gedetailleerde documentatie
kenmerken de waterfall aanpak.
Ingewikkelde projecten met een
lange doorlooptijd, waarbij al eens
nieuwe mensen betrokken worden,
hebben daar zeker baat bij. Nieuwe
collega’s zijn zo immers
onmiddellijk ingewerkt.

wijzigende vereisten hebben
impact op timing en kosten
een bureaucratisch kantje
resultaat en toegevoegde
waarde pas zichtbaar aan
het einde van het project

agile in een notendop.
Het Agile Manifesto ontstond in 2001 als
reactie op bureaucratische en
inefficiënte ontwikkelmethoden die
bedrijven - en in het bijzonder
ontwikkelteams - verhinderden om zich
wendbaar op te stellen.
De agile manier van werken is
gebaseerd op kleinere,
zelforganiserende teams die aan de slag
gaan op een iteratieve manier. Agile
teams werken in korte sprints waarbij er
voortdurend feedback gevraagd wordt
aan klanten, eindgebruikers

of andere stakeholders. De wensen
van de klant zijn op voorhand nog
niet volledig bepaald, maar worden
duidelijk doorheen het
ontwikkelproces.
Door hen te betrekken bij het
ontwikkelproces, wordt er korter
op de bal gespeeld. (Informele)
communicatie en transparantie
staan centraal. De
klanttevredenheid neemt toe,
terwijl risico’s verminderen.

stakeholders zijn nauw
betrokken

intensief proces voor alle
betrokken stakeholders

change requests zijn vlot
implementeerbaar

eindresultaat is bij de start
niet 100% duidelijk

autonomie bij het team doet
motivatie stijgen

niet elke organisatiecultuur
is klaar voor agile werken

risico beperken

is prince2
een waterfall methode?
Alvorens PRINCE2 aan je te
introduceren, namen we de tijd om je
hierboven uit te leggen waar waterfall
voor staat. PRINCE2 wordt immers nog
vaak omschreven als een waterfall
methode, maar dat lijkt niet helemaal te
kloppen. Wat is PRINCE2?
PRINCE staat voor: PRojects IN
Controlled Environments en is een
methode voor projectmanagement. De
‘2’ in PRINCE2 wil louter zeggen dat het
gaat om de tweede belangrijke versie
van deze methodologie.

PRINCE2 deelt een project op in
stukjes, en reikt je de handvatten
aan om dat project vervolgens
gestructureerd te beheren in de
verschillende projectfases, van bij
de opstart tot de finale oplevering.
Verantwoordelijkheden liggen vast,
maar teams kiezen nog wel zelf
hoe ze hun werk uitvoeren.
De methodologie vertrekt vanuit
bepaalde rollen om
verantwoordelijkheid te geven aan
teamleden.

wereldwijde
gestandaardiseerde aanpak

minder aandacht voor soft
skills van de project manager

kosten, timing en risico’s
worden op voorhand
bepaald

formele, arbeidsintensieve
methode

9 duidelijke rollen binnen
project management teams

prince2 toepassen
op een agile manier.
Het beste van 2 werelden combineren? Dat is PRINCE2 Agile: een model dat
controle vlotjes mixt met flexibiliteit. De PRINCE2 principes, processen en
thema’s blijven bestaan, maar worden afgestemd op de agile manier van werken.
We bespreken hieronder de 7 principes, 6 parameters en 5 doelstellingen.

7 principes.

PRINCE2 gaat uit van 7 principes, die een
soort van leidraad vormen doorheen de
verschillende projecten. Als je de agile
methodiek in je achterhoofd houdt, valt je
vast al snel op dat deze principes daarmee
in lijn liggen.

1. voortdurende zakelijke
rechtvaardiging.
Tijdens het hele project wordt voortdurend
in vraag gesteld of het project nog
voldoende zal opleveren, en of het dus nog
zin heeft om door te gaan met het project.

2. leren uit ervaring.
Een team kan leren uit ervaring met eerdere
projecten, en die bij de start van een nieuw
project delen met anderen. Daarnaast is het
ook belangrijk om tijdens het project de
ogen open te houden voor verbeterpunten.

3. gedefinieerde rollen en
verantwoordelijkheden.
Door de juiste mensen te betrekken, en
duidelijk te maken wie welke
verantwoordelijkheden draagt, verhoog je
de slaagkans van je project. De business, de
user en de supplier zijn daarbij
vertegenwoordigd.

4. fase per fase beheren.
Een project dat opgedeeld is in
verschillende fases, is makkelijker te
beheersen. Pas als een fase is afgerond, kan
worden overgegaan naar de volgende fase.

5. manage by exception.
Aan het begin van het project worden
vereisten vastgelegd op vlak van tijd, kost,
scope, kwaliteit, risico’s en voordelen (de
PRINCE2 parameters, zie lager). Pas als die
vereisten in gevaar dreigen te komen,
wordt het hoger management
ingeschakeld.

6. productgerichte aanpak.

7. werken op maat van het project.

Het definiëren en opleveren van een
eindproduct dat voldoet aan alle gevraagde
kwaliteitsvereisten, is het voornaamste doel.

Elk project is anders op vlak van
complexiteit, risico’s, omgeving enzovoort.
De PRINCE2 methodologie kan je dus in
meer of mindere mate aanpassen zodat ze
voor elk project haar nut bewijst.

PRINCE2 Agile voegt aan die 7 principes nog 5 gedragscomponenten toe:

1. transparantie over de voortgang
van het project

4. zelforganiserend vermogen van
het team

2. samenwerking tussen alle
stakeholders

5. willen ontdekken is belangrijker
dan regels volgen

3. rijke communicatie in elke fase van
het project

extra: de agilometer.
Bij de start van een PRINCE2 Agile project ga je na in welke mate je de
agile principes zal kunnen toepassen. De Agilometer helpt je daarbij.
ontdek meer

6 parameters.

Binnen PRINCE bestaan er 6 verschillende
parameters voor projectbeheersing.
PRINCE2 Agile gebruikt dezelfde
parameters, waarbij er een verschillende
mate van flexibiliteit mogelijk is.

3. scope
4. kwaliteit

1. tijd
2. kost

De scope en de essentiële kwaliteitscriteria
kunnen wél bijgesteld worden doorheen de
looptijd van het project. Het blijft immers
prioriteit om op te leveren wat de klant echt
nodig heeft.

Tijd en kost liggen vast. Er zijn daar dus
geen aanpassingen aan mogelijk.

5. risico’s
6. voordelen
Risico’s en voordelen kunnen zowel
vastliggen als flexibel zijn. Het is de project
manager die dat bepaalt, samen met de
klant.

5 doelstellingen.

Flexibel omgaan met projecten zit dus
verankerd in de PRINCE2 Agile
methodologie. Die flexibiliteit is gebaseerd
op de volgende 5 doelen.

1. wees op tijd en respecteer deadlines.
Deadlines halen brengt veel voordelen met
zich mee: het geeft vertrouwen aan alle
stakeholders, het bezorgt je een goede
reputatie, het houdt de kosten onder
controle enzovoort.

2. garandeer kwaliteit.
Focus je op kwaliteit, dan vermindert dat de
kosten tijdens de hele levensduur van het
opgeleverde product.

3. omarm verandering.
Verandering laat je toe om bij te leren en te
optimaliseren. Het betekent dat er
hoogstwaarschijnlijk een beter eindresultaat
opgeleverd zal worden, aangepast aan de
veranderende noden van de klant.

4. hou het team stabiel.
Bij tijdnood kan het aantrekkelijk lijken om
het team uit te breiden, maar dat lost het
probleem op korte termijn niet op: de
teamdynamiek verandert, de
communicatielijnen nemen toe, de kosten
stijgen …

5. accepteren dat de klant niet alles
nodig heeft.
Vaak zal de klant niet alles nodig hebben
waar hij om gevraagd heeft, maar bij de
start van een project is dat nog niet
duidelijk. Door te focussen op timing en
kwaliteit, kom je al snel tot een MVP.

de voordelen
van prince2 agile.
generiek, maar toch flexibel.

duidelijke samenwerking.

Dankzij het generieke karakter van PRINCE2
Agile kan je het toepassen in haast elke
sector of industrie. Doordat de methodiek
focust op aandachtspunten, eerder dan op
een vast verloop, kan je een aanpak
ontwikkelen die volledig past bij het project
en het bedrijf van de klant.

Als de PRINCE2 Agile methodologie
ingebakken zit in het projectteam - anders
gezegd: als iedereen dezelfde taal spreekt dan leidt dat alleen maar tot een vlottere
onderlinge samenwerking. Daarnaast zorgt
het duidelijk onderscheid in rollen en
verantwoordelijkheden er ook voor dat
duidelijk wordt wie wat doet, waardoor er
niet aan kwaliteit ingeboet moet worden.

meer controle.
PRINCE2 Agile houdt vast aan een informele
manier van werken, waarbij ontwikkelteams
typisch veel autonomie hebben. Maar bij
bepaalde projecten, bijvoorbeeld bij
escalaties, is het ook nodig om de hogere
managementteams bij de klant te
betrekken. Doordat niet alleen de
parameters en de bijbehorende toleranties,
maar ook de rollen en
verantwoordelijkheden duidelijk
gedefinieerd worden bij de start van een
project, houdt iedereen als vanzelf meer
controle.

extra: het cynefin framework.
Het Cynefin framework is een besluitvormingskader dat je in staat stelt
om het niveau van complexiteit in een bepaalde situatie te begrijpen.
Specifiek binnen PRINCE2 Agile kan je dit framework gebruiken om in
te schatten hoe complex een project is.
ontdek meer

hoe vertaalt zich dat
bij ausy?
Wij werken samen op het kruispunt van
strategie, design en technologie. Onze
teams zijn multidisciplinair
samengesteld met mensen uit elk van
deze gebieden. Zo zorgen wij ervoor dat
projecten van bij aanvang vanuit
verschillende perspectieven bekeken
worden. Deze benadering zorgt voor
meer creativiteit, een beter eindproduct,
een sneller resultaat en een goedkoper
proces.
We hebben het eerder al aangehaald:
elk project is anders. Toch hanteren we
steeds de volgende 3 principes.
de klant is deel van ons team.
Wij delen het totale proces op in
verschillende tussenstappen. We
proberen onze klanten in elk van die
stappen te betrekken in de vorm van cocreatieve workshops. Zo bouwen onze
klanten letterlijk mee aan hun oplossing.

wij zijn deel van het team van de klant.
Wij zijn geen leveranciers, maar tijdelijke
collega’s. Samen vormen we een nieuw
team waar wij expertise aan toevoegen,
maar onze klanten eveneens. Wij zijn
dan wel de technologische experten,
maar onze klanten zijn de experten van
hun domein. Beide zijn nodig voor het
bouwen van een goede oplossing.
beter één prototype, dan honderd
meetings.
Om het idee van co-creatie op een
realistische manier waar te maken
(binnen tijd en budget), werken we in
elke stap naar een concrete visuele
deliverable toe. Elke deliverable
functioneert als het prototype van de
volgende stap. Door onze gesprekken zo
snel mogelijk om te zetten in iets
visueels, wordt heel snel duidelijk wat
goed zit en waar nog aan gewerkt moet
worden. Zo houden we de snelheid van
werken in het proces en blijft de voeling
van onze klanten met het project
gegarandeerd.

conclusie.
Net zoals andere methodieken, is PRINCE2 Agile erop gericht om rust te brengen
in projecten. Het wil het beste uit 2 werelden met elkaar combineren. PRINCE2
richt zich in de eerste plaats op het in kaart brengen van welk product precies
nodig is. De agile aanpak keert vooral terug in de manier van werken: het product
stapsgewijs en efficiënt opleveren.
PRINCE2 Agile zorgt voor controle, en geeft tegelijkertijd de nodige flexibiliteit
die de veranderende omgevingen van vandaag vereisen.
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