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Hoe draagt het organiseren 
van een succesvolle online PI-
planning bij aan de groei van je 

organisatie? 
 

INLEIDING 
De PI-planning is meer dan alleen een plannings-evenement. Het is een 
waardevolle eerste stap in het ontwikkelen van meer bewustzijn, 
voorspelbaarheid, productiviteit en motivatie binnen uw organisatie. 
Een succesvolle PI-planning creëert inzicht in de verbaden tussen 
strategische doelen organisatie breed, en werkzaamheden van teams. Het 
biedt inzicht in capaciteit en kunnen over alle lagen van de organisatie en 
biedt handvaten voor het opstellen van een realistische kwartaal-planning 
die wordt gedragen door alle betrokkenen. 
 
Traditioneel is de PI-planning een live evenement waarin men samenkomt 
om de koers van de organisatie uiteen te zetten aan de hand van een 
integrale planning. De kracht van het evenement zit in het samen-doen. In 
een wereld die steeds sneller digitaliseert kan fysiek samenkomen echter 
uitdagend zijn. Daarom geloven wij bij WIN dat ook online een PI-planning 
succesvol georganiseerd kan worden. Daar helpen wij u graag bij, zodat 
ook uw organisatie op afstand en volledig digitaal kan profiteren van de 
voordelen van het PI-evenement.  
 
In dit paper nemen we u mee in de belangrijkste eerste stappen, het 
resultaat waar je naartoe werkt, en een aantal tips om op te letten bij het 
organiseren van een online PI planning.   
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SUCCESCRITEREA  

FASES 
Goede voorbereiding is essentieel voor het organiseren van een online PI-
planning. Een tweedaagse planningssessie vraagt wat van de organisatie, en 
moet niet onderschat worden. In de voorbereiding onderscheiden wij 4 
belangrijke fases die een online PI-planning tot een succes maken. 

 
Fase #1: Vorm de teams 
Drie teams vormen samen de drijvende kracht achter de organisatie van de 
online PI-planning:  
1. Het event-team is verantwoordelijk voor het regelen van alle operationele 
zaken, zoals het inrichten van de digitale tooling, het checken of online 
communicatie naar behoren werkt, het organiseren van dry-runs en tests, 
en de pre-events waarin het gehele evenement wordt doorlopen.  
2. Het PI voorbereidings-team is verantwoordelijk voor inhoudelijke zaken. 
Zij kennen de verschillende rollen toe, stellen het communicatieplan 
samen, versturen de agenda en de uitnodigingen  
3. Het Product-team is verantwoordelijk voor het stellen of vertalen van 
strategische dolen van de organisatie. Zij stellen de geprioriteerde Epic-lijst 
op en identificeren de features die besproken worden tijdens het evenement.  
 
Deze teams kunnen het best vanaf de start van de organisatie wekelijks 
samenkomen om de voorbereiding af te stemmen. 

 
Fase #2: Vertaal strategie naar planbare features 
Eén van de belangrijke doelen en waardes van de online PI-planning is het 
inzichtelijk maken van hoe het dagelijks werk bijdraagt aan de bredere 
strategische doelen van de organisatie. Om dit te kunnen bereiken is het 
van belang dat vroeg in de voorbereiding de strategische doelen van de 
organisatie door het portfoliomanagement worden vertaald naar Epics of 
initiatieven. In deze Epics wordt duidelijk beschreven wat het beoogde doel 
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is, hoe dit bijdraagt aan de strategie van de organisatie en hoe het waarde 
toevoegt.  
 
Nadat Epics zijn geprioriteerd kunnen features worden gedefinieerd welke 
op hun beurt ook weer geprioriteerd kunnen worden. Met het definiëren van 
features komt belangrijke informatie naar boven, zoals wie er nodig is voor 
het realiseren van het feature, waarvoor en voor hoelang. Deze informatie 
moet worden doorgespeeld aan het voorbereidings-team, zodat de juiste 
mensen kunnen worden uitgenodigd. 

 
Fase #3: Definieer rollen en verantwoordelijkheden 
Om het evenement soepel te laten verlopen, dient men hun rol goed te 
snappen. Het management is aanwezig om het evenement in te leiden, de 
strategische doelen te vertalen, gevonden risico's te managen en om 
besluiten te faciliteren. De scrummasters begeleiden teams in het plannen 
van features en begeleiden de ceremonies tijdens het evenement. De 
product-owner bereidt de features voor en presenteert deze op de dag zelf, 
zodat de teams hier vervolgens mee aan de slag kunnen deze in te 
plannen. Andere belangrijke rollen die inhoudelijke of technische kennis 
brengen zijn leveranciers, IT-beheer en externe adviseurs.  
 
Zorg ervoor dat al deze rollen zijn geïdentificeerd, en dat zij hun 
rolspecifieke taken en verantwoordelijkheden tijdens het evenement 
kennen. 
Naast de rollen kent het evenement 3 centrale ceremonies: 
1. de opening - hierin wordt de vertaalslag van de organisatiestrategie 
gemaakt en wordt aangegeven wat er tijdens het evenement behandeld 
gaat worden 
2. planningsrondes - hierin gaan de teams uit elkaar om features te 
plannen 
3. de review - Hierin wordt vertrouwen over de prioritering afgegeven en 
worden eventuele risico's besproken 
 
Fase #4: Organiseer dry-runs en pre-events 
In deze fase zijn de meeste voorbereidingen getroffn en kunnen de eerste test-
rondes gedaan worden om te ontdekken of er nog cruciale zaken ontbreken. 
Hiervoor dienen de dry-runs en de pre-events. De dry-runs dienen met name 
om de technische zaken te testen; werkt de tooling, de onlinecommunicatie, de 
toegang en licenties? Hebben alle deelnemers überhaupt toegang tot een goed 
functioneren netwerk?  
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De pre-events zijn de generale repetities. Het beste is om de verschillende 
ceremonies, met name de planningsrondes met iedere individuele 
deelnemersgroep (teamleden, Product owners, scrummasters, etc.) apart een 
keer door te lopen. Hoe meer er misgaat, hoe beter, want hier kun je van leren. 
Onthoud: de eerste keer hoeft niet perfect te zijn!  
 
De ervaring die wij hebben opgedaan in het organiseren van zowel live, als 
online PI-planningsevenementen hebben wij gebundeld in het WIN Handleiding 
voor het Organiseren van de Online PI-planning (WHOOP©). Voor zowel het 
organiseren van een PI-planningsevenement bij uw organisatie, als advies op 
een volledige Agile-transitie gaan wij graag met u in gesprek. Op zoek naar 
meer? Mail ons op info@wijzijnwin.nl of bel 31 (0)30 - 711 55 66  
 
TIPS 
Tot slot nog een aantal tips om op te letten tijdens een online PI planning;  

- Zorg dat je de tooling op orde hebt. Hoe communiceren de teams met 
elkaar? Waar werken de teams (online) aan de planning samen? Waar 
komen de product owners weer bij elkaar om features te pitchen?  

- Oefen! Zorg ervoor dat de dry-runs en pre-events zo dicht mogelijk bij de 
werkelijkheid liggen als de PI planning en ga met de aanwezigen de stappen 
door die ook tijdens de PI planning worden gedaan.  

- Maak gebruik van pauzes. Omdat er veel mensen in 1 call zitten voelt het 
begin soms wat chaotisch waardoor het goed is om mensen ook 5 minuten 
rust te geven tussen de planning rondes door.  

- Zorg ervoor dat de dag geleid wordt door een goede regisseur die optreedt 
als er over de tijd wordt gegaan en mensen goed door het proces loodst  

- In de voorbereiding is het belangrijk dat de stappen helder en simpel 
worden uitgelegd aan de deelnemende teams  

- Zorg ervoor dat tijdens de call iemand beschikbaar is voor zowel technische 
ondersteuning als een crisis manager voor als er in de teams iets mis gaat  

Benieuwd naar hoe wij jouw organisatie ook tot in alle detail kunnen 
begeleiden in het organiseren van een Online PI-planning? Bel of mail 
vrijblijvend om een kennissessie in te plannen met één van onze experts.  

 

Succes!  
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OVER WIN 
Wij maken blijvend het verschil in verander- en projectorganisaties 
door met focus de slimste en meest persoonlijke oplossing te bieden. 
Samen bouwen aan een wendbare organisatie, waar mensen met 
plezier werken. Dat is waar WIN al ruim 12 jaar sterk in is. Of het nou 
gaat om PMO, Projectbeheersing of Agile, wij begeleiden organisaties 
naar verdere professionalisering met detachering, advies en 
opleidingen.  
 

Wij zorgen voor flow in de verandering door verbinding te maken. Door 
besluitvorming mogelijk te maken, de juiste structuur neer te zetten en 
samenwerking te faciliteren. Dat is grip.  
Onze experts zijn te bereiken via info@wijzijnwin.nl of 030-711 55 66. 

www.wijzijnwin.nl 
 

mailto:info@wijzijnwin.nl
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