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Betreft: Workshop kennismaking MSV middels Case “Veteranendag 2017”
Beste workshop kandidaten,
Maandag 10 april 2017 hebben we de workshop kennismaking MSV met de case
“Veteranendag 2017”. Ik kan mij voorstellen dat jullie vragen hierover hebben en zoals MSP en
Prince2 aangeven is stakeholdermanagement en verwachtingenmanagement sleutel voor
succes.
Hieronder geef ik via een aantal vragen en antwoorden aan, wat jullie kunnen verwachten.
Tot maandag 10 april.
Met vriendelijke groet,
Drs. ing. Peter Cleton
06 53 45 88 61
1. MSV
1.1 Is MSV af, zodat ik aan het einde van de workshop een compleet beeld heb, alles weet en
kan en het dus daarna kan gaan toepassen?
Antwoord: Nee, MSV is nog niet af en nog niet compleet en 1 dag is te kort.
Door de werkgroep is in najaar 2016 in vier agile sessies een eerste rudimentaire opzet uit de
klei getrokken. De MSP UGNL heeft o.a. als doel om opgedane kennis met de leden te delen.
- Zoals beloofd in januari, delen we deze stand van zaken met jullie middels deze workshop.
Vandaar “kennismaking” MSV.

1.2 Krijg ik een manual of handleiding van MSV?
Antwoord: Nee, deze is er nog niet.
MSV is als agile methode “op zichzelf toegepast” ontwikkeld. Dus volgens het manifesto:
a. Individuals and Interactions
over processes and tools
b. Working Software MSV Method
over comprehensive documentation

2. Workshop
2.1 Krijg ik les in MSV?
Antwoord: Nee, er wordt geen les gegeven
We gaan met zijn allen MSV doen (zie a. hierboven in 1.2) op basis van de case.

2.2 Kan ik blijven zitten, praten en aantekeningen maken?
Antwoord: Nee, zitten en aantekeningen maken is er niet bij
Veel opdrachten worden in groepsverband staand bij de flipovers gedaan.
De opzet van de workshop is dat MSV met name ook ervaren wordt, hetgeen o.i. cruciaal is voor
het ‘landen’ en succesvol kunnen gebruiken van MSV.
Advies: geen strakke pakken met stropdas, maar makkelijke zittende kleding en schoenen.
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2.3 Gaan we alles van MSV behandelen in de workshop?
Antwoord: Nee, MSV is nog niet af, en wat er af is, is veel te veel voor één dag.
We hebben keuzes gemaakt die i.o. horen bij de kern van MSV.

3. Voorkennis
3.1 Moet ik MSP en SAFe 4.0 / 4-level al kennen?
Antwoord: MSP op foundation niveau, SAFe niet.
Op SAFe 4.0 / 4-level nemen we jullie mee vanuit MSP optiek.

3.2 Moet ik Scrum of het Spotify model kennen?
Antwoord: Is wel handig als je iets van Scrum af weet, dat helpt om sneller in ‘Agile’ modus te
komen. Spotify model niet.
4. Aanpak
4.1 Wat is de methode van de workshop?
Antwoord: De methode van de workshop is gebaseerd op onderdompeling en ondergaan.
Er komen in hoog tempo nieuwe woorden, concepten en inzichten voorbij, waarmee gelijk met
de case opdrachten gedaan worden, op basis van time-boxing.
Case opdrachten zullen niet af zijn vanwege beperkte tijd.

4.2 Kunnen we toch een stukje les krijgen vooraf of tussendoor?
Antwoord: Nee.
Daar is echt geen tijd voor.

5. Mijn uitkomst, benefit
5.1 Wat heb ik geleerd aan het einde van de workshop?
Antwoord: Je hebt op een agile manier ervaren veel en grote veranderingen door te voeren.
Je hebt kennis gemaakt met een aantal elementen van de agile MSV methode, ervaren hoe
deze werken, persoonlijk gevoeld hoe dit toe te passen en wat dit voor jou betekent.

5.2 Worden allerlei vragen na afloop nog beantwoord?
Antwoord: Nee, daar is geen tijd voor en veel vragen hebben is o.i. goed.
Met veel vragen naar huis gaan is een goed workshop resultaat, gezien de enorme mindshift:
-van waterval “besturings denken” omschakelen naar Agile “operationeel doen”.
-van waterval “instrumenteel managen” omschakelen naar Agile “inhoudelijk resultaat creëren”
En deze mindshift is prima gestart als je veel vragen hebt.
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