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Aanleiding
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PROJECTDEFINITIE



Doelstellingen van het project
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AANPAK & PLANNING



Rollen team



.

Voorbereiding (sprint 0)

processen koppelvlak

training 
mede-

werkers

communi-
catie burgers

… ...

convenant

projectteam

budget

…

…

product backlog sprint backlog sprint

Voorwaarden 
ingevuld

demo



.

Sprint 1
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Overdracht naar de lijnorganisatie
(sprint [x])
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PROJECTBEHEERSING



Rollen project governance



Tijdlijnen

[maand] - [sprintdoel]

[maand] - [sprintdoel]

[maand] - [sprintdoel]

[maand] - [sprintdoel]

[maand] - [sprintdoel]



Rapportages

• Wanneer?

• Voor wie?

• Bevat wat?

[gemeente-specifieke rapportage]

• Gebeurt eind van de sprint

• Voor alle relevante stakeholders

• Demonstreert werkend sprintresultaat

Demo (review)

• Wordt maandelijks opgeleverd na implementatie

• Wordt geleverd aan alle relevante stakeholders

• Bevat kerncijfers over bezorging

Maandrapportage 



Kwaliteit

best practices

expertises

lessons learned

adaptief

iteratief werken

klankbordgroep



Risicobeheersing

Omschrijving risico Kans Impact Beheersmaatregelen

Beperkte beschikbaarheid projectteamleden

Beperkte capaciteit RSO (technische voorwaarde). De 
RSO dient een beveiligde verbinding mogelijk te 
maken, en te helpen met het testen van het 
koppelvlak.

Het benodigde koppelvlak van [leverancier] is nog in 
ontwikkeling. Risico is dat het niet af én getest is voor 
[datum].

Uit de test van het koppelvlak komt dat  het 
koppelvlak niet naar behoren werkt. In dat geval kan 
de pilot mogelijk niet op [datum] starten.

De gemeente wil sneller starten met de pilot dan de
bezorgdienst kan waarmaken.

De pilot is wel succesvol, maar de Business Case is 
niet positief.

De pilot is zo succesvol dat de balie overspoeld dreigt 
te worden.



https://www.youtube.com/watch?v=A9rNHEUT_Yw
https://www.youtube.com/watch?v=A9rNHEUT_Yw


VRAGEN?


