TOELICHTING BIJ DE PROJECTMETHODOLOGIE
PROJECTVIEW: DOELSTELLINGEN VERTALEN NAAR OPLOSSINGEN
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Fiquur: Een mapping van de vier topics op de fases van de projectmet/Jodologie. Wanneer treedt welk topic /Jet meest actief op
de voorgrond?
In elk project trekken we een duidelijke visie door. De bovenste laag van deze visie, die vertaald wordt naar de mindset van
de projectmedewerkers, lichten we hieronder toe. We gebruiken deze filosofie continu en op verschillende manieren.
Voor projectwerking, waarbij we vanuit het strategisch IT-beleid en het jaarplan toewerken naar een concrete oplossing,
mondt dit uit in bovenstaande figuur.
Concreet komt het erop neer dat we elk project vanuit vier views bekijken en deze topics actief in rekening brengen.

Organisatie
De doelstellingen van de organisatie in kaart brengen is belangrijk om de continuïteit en de duurzaamheid van de oplossingen
te verzekeren. De meerwaarde van elk project neemt exponentieel toe door na te gaan waar de organisatie naartoe wil
groeien en hoe ze haar core business en ondersteunende activiteiten ziet evolueren.

Mens
Zowel op organisatieniveau als op eindgebruikerniveau ontrafelen we de doelstellingen. Een oplossing is immers maar zo
krachtig als de mens die weet hoe ze te gebruiken. Aan de hand van een aantal analysetechnieken gaan we na welke de
belangrijkste behoeften zijn waaraan de oplossing zal moeten beantwoorden en testen we hoe vlot de eindgebruiker met
de oplossing kan werken.

Proces
De processen die door de oplossing gefaciliteerd moeten worden, nemen we mee op in het totale pakket aan requirements.
Samen met de klant kijken we hoe de processen zijn, waar optimalisatiemogelijkheden liggen en hoe dit invloed heeft op
zowel de organisatie, de mens als op het systeem.
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Fiqu,11: De methodologie met duidelijke stop & go momenten waaraan oplevermomenten gekoppeld zijn.
De projectmethodologie bestaat uit verschillende diamanten die telkens worden onderbroken door verschillende stop &

go's waaraan duidelijke oplevermomenten gekoppeld zijn. De bijhorende documenten dienen zowel om:
- De resultaten van voorafgaande fases afchecken met de klant en het projectteam.
- Proactief de projectplanning, deliverables en verantwoordelijkheden communiceren.

Wanneer de klant en de projectmedewerkers samen tot een akkoord komen op het betreffende document, kan de
volgende fase gestart worden. Vanaf dit punt wordt idealiter het document als 'heilig' beschouwd. Aanpassingen die niet
passen binnen de resultaten van dat document moeten als 'out-of-scope' behandeld worden.
Hoe worden stop & go momenten aangepakt:
- De verwachtingen rond de oplevering en verantwoordelijkheden worden voor en na elk e fase
duidelijk gedocumenteerd en goedgek eurd door de k lant en het projectteam. Dit maak t de k ans tot
verwarring en miscommunicatie rond de oplevering tijdens het project kleiner.
- Bij elk stop & go moment ligt de nadruk op de documentatie. Dit heeft als gevolg dat een project bij ziekte of
afwezigheid gemakkelijker en consistenter kan overgedragen worden naar een andere verantwoordelijke.
Daarnaast is het ook gemakkelijker om te bepalen of een change request binnen of buiten de scope valt van het
project.
- Het is een rechttoe-rechtaan-methode met concrete fases waardoor het duidelijk moet zijn voor de
projectmedewerker in welke fase het project zich bevindt.
- Deze methode maakt gebruik van duidelijke opleverdocumenten per fase waardoor de vooruitgang van het
project beter ingeschat kan worden. Daarnaast kan het halen van deze deadlines telkens een 'win-momentje' zijn
voor het projectteam.
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Fiquur: /Je methodologie met een iteratiefgedeelte by" '!Jefine t/Je solution 'en 'Create t/Je solution '.
Binnen de diamanten 'Define the solution' en ·create the solution' verloopt het proces niet linear, maar wel iteratief. Bij
het iteratieve principe gaat men stelselmatig bepaalde fases herhalen om zo het gewenste resultaat te bekomen. Dit
betekent dat men, indien nodig, kan teruggaan naar een vorige fase of dat er verschillende fases tegelijk kunnen verlopen.
Door deze flexibelere manier van werken zal:
- De samenwerking binnen het projectteam vergroten.
- De projectmedewerkers zullen gestimuleerd worden om hun bevindingen te delen en zo samen tot de beste
oplossing komen.
Bij een iteratief proces is het belangrijk dat de projectmanager en de projectmedewerkers regelmatig de bevindingen
en resultaten afcheckt met de klant. Op die manier kan er bepaald worden of er (op bepaalde vlakken] nog meer
analyse nodig is, of men de voorgestelde oplossing verder kan uitwerken.
Hoe gaan projectmedewerkers het iteratieve proces aanpakken:
- Door het iteratief afchecken is er een grote(re) betrokkenheid van de projectmedewerkers, de relevante
stakeholders en de organisatie. Hierdoor kan er sneller afgecheckt worden of het project de juiste richting uitgaat.
- De projectmedewerkers worden gestimuleerd om informatie en bevindingen met elkaar te delen zodat de
medewerkers een breder beeld kunnen krijgen op het project en zo tot de beste oplossing te komen. Dit zorgt er
ook voor dat projectmedewerkers gemakkelijker van elkaar kunnen leren en de werking steeds kunnen verbeteren.
- Het resultaat wordt voor de gebruikers en de organisatie sneller 'tastbaar· gemaakt waardoor er gerichtere
feedback kan gegeven worden en krijgt meer vertrouwen in het eindresultaat.
- Complexe systemen, problemen en organisaties worden overzichtelijker en eenvoudiger hanteerbaar, doordat
er stap voor stap naar een totaalresultaat wordt gewerkt, zonder dat daarvoor eerst een compleet ontwerp wordt
gemaakt.
- Door het iteratieve proces is het mogelijk om de aanpak steeds af te stemmen op de noden van dat soort project.

De specifieke manier van samenwerken wordt besproken bij 'Define the solution' en 'Create the solution·.

