Specialisten in vooruitgang

Product Risico Analyse voor
Agile teams
In een Agile werkwijze wordt er verwacht dat iedereen betrokken is bij het kwaliteitsproces en het testen
van het product. Het gezamenlijk vroeg onderkennen van de productrisico’s helpt om binnen de teams
specifiek te kunnen sturen op risico’s en afspraken te maken over testen. Een Product Risico Analyse
(PRA) is een goed middel om deze risico’s helder te krijgen en ervoor te zorgen dat kwaliteit vanaf het
begin de juiste aandacht krijgt.

Kwaliteit staat bij organisaties hoog op de agenda. Ook is een groot aantal bedrijven bezig of voornemens
Agile werken te implementeren. Daarbij rijzen verschillende vragen rondom kwaliteitsbeheersing in een
Agile werkwijze.
Vragen als:
• Is sturing op risico’s niet meer een traditionele waterval aanpak?
• Kwaliteit moet hoger en sneller bereikt worden, maar hoe kunnen we hierop sturen?
• Hoe krijgen we iedereen in het team betrokken bij het streven naar kwaliteit?
• Hoe doen we de juiste dingen op het juiste moment?
• We hebben alles Agile ingericht, waarom praten we dan niet dezelfde taal?
• Risicoanalyses hebben we geprobeerd, dat werkt toch niet?
• Biedt Agile werken niet juist de ruimte om minder formele processen te hebben?
Onze ervaring bij uiteenlopende organisaties leert ons dat risico-identificatie op verschillende momenten
in de sprints bijdraagt aan een hogere kwaliteit.
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Workshop Product Risico Analyse
Direct zicht op risico’s en prioriteiten

De interactieve workshop Product Risico Analyse helpt organisaties om in verschillende fasen van de
Agile werkwijze risico’s te identificeren en deze te prioriteren.
Dit doen we aan de hand van verschillende oefeningen en groepsdiscussies.
Voor wie is deze workshop interessant?
De workshop PRA in Agile is bedoeld voor organisaties of teams die
• in een transitie zitten van traditionele software ontwikkeling naar een Agile-werkwijze;
• meer grip op kwaliteit willen krijgen.
De workshop draagt bij aan het sturen op risico’s en het verbeteren van testprocessen. Daarnaast helpt
de workshop bij het vroegtijdig gestructureerd feedback geven op het gebied van kwaliteit. De teams
en medewerkers krijgen een gezamenlijk begrip met betrekking tot risico’s. Hiermee is het gehele team
uitgerust om invloed uit te oefenen op keuzes die gemaakt worden. Het hele team is hierdoor betrokken
bij het realiseren van kwalitatief hoogwaardige producten. Tijdens de workshop leren deelnemers de
theorie en worden ze uitgedaagd deze meteen toe te passen en zelf aan de slag te gaan.
Inhoud van de PRA-workshop voor Agile teams
De workshop bestaat uit een theoretische basis
over productrisico’s en hoe deze te identificeren.
Dit wordt aangevuld met kennis over hoe risico’s
geprioriteerd kunnen worden, om vervolgens de
juiste maatregelen te nemen.
Naast de theorie worden de deelnemers actief
betrokken in de groepsopdrachten. Dit levert
waardevolle inzichten op over het team:
Identificeren de deelnemers risico’s op dezelfde
wijze? Zitten ze op dezelfde lijn? Samen oefent

het team hoe om te gaan met de geïdentificeerde
risico’s. Vervolgens wordt de aangereikte theorie
gebruikt om de risico’s een plek te geven binnen
het gebruikte ontwikkelproces. In de afsluitende
opdracht worden er handvaten meegegeven voor
het vastleggen van risico’s en het communiceren
over risico’s en maatregelen.
De workshop duurt een halve tot 1 dag.
Samen met de opdrachtgever bespreken we de
verwachtingen van de workshop en hoe wij daar
het beste invulling aan kunnen geven.

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op met ons en we komen
graag een keer langs om de mogelijkheden te bespreken.
www.squerist.nl T 0318-551602 E contact@squerist.nl
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