
WSJF – Wat is het?



Intro

Intro

• Hoe worden nu prioriteiten gesteld door de PO?

• Wat is WSJF?

• Hoe werkt het?

• Hoe pas je het toe?

• Wat brengt WSJF ons nu eigenlijk?



Intro

Intro



Waarom prioriteiten?

Waarom?

• Agile ontwikkelteams werken vanuit een eenduidig 

geprioriteerde backlog

• Items van meerdere stakeholders

-> hoe kun je appels met peren vergelijken?

-> hoe komt de product owner tot een gedragen 

prioriteit?

-> prio bepaald door de product owner.



Portfolio management (1/2)

Waarom?

• In een Agile omgeving essentieel anders dan in een 

traditionele omgeving

• Traditioneel -> programma’s en projecten centraal

• Agile -> ontwikkelteams centraal

• Dit resulteert in besluitvorming op inhoud.

• Agile portfolio management is een continu proces waarin 

wordt afgewogen wat er als eerste moet worden opgepakt.



Portfolio management (2/2)

Waarom?

Stappen:

1. Keuzes maken met behulp van lichtgewicht

besluitvormingsproces.

2. Bepalen wat er als eerste moet worden opgepakt.

3. Roadmap delen.

WSJF



Wat is WSJF

Wat

• WSJF = Weighted Shortest Job First.

• Prioriteren obv “Cost of Delay” ... de omgekeerde 

redenering (Donald Reinertsen)

• Dus niet hoeveel business value iets oplevert, maar wat 

zijn de kosten als je het niet hebt.

• “Cost of Delay” minimaliseren



Hoe werkt WSJF – de SAFe uitleg

Hoe

Duration

CoD



Hoe werkt WSJF – een voorbeeld (1/2)

Hoe

Bron: Lonnie Mandigo



Hoe werkt WSJF – een voorbeeld (2/2)

Hoe

Bron: Lonnie Mandigo

1



Wat is Cost of Delay

Wat

1. User/Business value: dit geeft het belang voor u als stakeholder weer.

2. Time Criticality: hierbij geeft u aan hoe de business waarde afneemt met 

het verstrijken van de tijd. Bijvoorbeeld als het om een wettelijke 

verplichting gaat.

3. Risk Reduction / Opportunity Enablement: in hoeverre de feature 

ingeschatte risico’s mitigeert of hoe de feature kansen creëert voor verdere 

verbetering.



Hoe bepaal je de WSJF

User Story

Portfolio management:

• Pitch: schets context

• Relatieve waarde bepaling
• Fibonacci reeks (2, 3, 5 .. 100)

• Planning poker

WSJF = 

User/Business Value

+ Time Criticality

+ Risk Reduction or Opportunity Enablement

Job size



Resultaat

Resultaat

Wat hebben we bereikt met WSJF:

• Lichtgewicht proces om prioriteiten vast te stellen

• De prioriteiten worden gedragen door alle 

stakeholders

Geen exacte

wetenschap

Geen

heilige graal

Objectieve

manier van 

prioriteren

Opent discussie en

begripsvorming

tussen

stakeholders



Overzicht 1

Samenvatting



Overzicht 2

Samenvatting



Mogelijke verbeteringen op WSJF -> Lean Coffee

Verbeteringen

1.

2. Kwantificeer waarde:
• omzetverhoging (tot 100k, tot 300k, tot 500k, tot 1m)

• bijdrage aan klanttevredenheid (geen, een beetje, veel ...)

• bijdrage aan medewerkertevredenheid (geen, een beetje, veel ...)

• kostenverlaging (tot 100k, tot 300k, tot 500k, tot 1m)

WSJF = 

User/Business Value

+ Risk Reduction or Opportunity Enablement

Job size
* Time Criticality



Vragen

Vragen


