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Voorwoord

Hoog tijd voor een nieuw DREAM event 
en dus voor een nieuw DREAMagazine! 
Goed nieuws dus, dat u dit magazine nu 
leest. Als Competence Manager binnen 
Technology Services van Atos ben ik trots 
op de inhoud van dit magazine, dat tot 
stand is gekomen met veel input – en 
effort – van de Business- en Information 
Analysis community.

In september 2008 en maart 2010 
vonden de eerste twee DREAM events 
plaats. Uit de reacties van de deelnemers 
blijkt overduidelijk dat er een vervolg 
moest komen. Nu, anderhalf jaar 
later heeft Atos wederom het initiatief 
genomen voor het organiseren van 
het DREAM event. Een prima plaats 
om kennis en ervaring te delen en 
contacten met collega’s op te bouwen 
en te onderhouden. Niet alleen op het 
event zelf, maar inmiddels ook via allerlei 
Sociale Media, zoals LinkedIn en Twitter.

Het thema voor het aankomende DREAM 
event is ‘Sustainable Requirements’. In 
de afgelopen jaren is pijnlijk duidelijk 

geworden dat veel structuren en 
systemen in ons bedrijfsleven niet 
‘sustainable’ waren. De tijden van 
onbelemmerde groei van de economie 
zijn voorbij. Het is nodig dat we 
verantwoordelijkheid nemen voor 
de impact die we op onze omgeving 
hebben. 

Door globalisering zijn de economieën 
van allerlei landen en werelddelen 
steeds meer met elkaar vervlochten 
geraakt. Stabiliteit of stabiele groei zijn 
geen regel meer, maar uitzondering. We 
moeten rekening houden met tijden van 
(stormachtige) groei en (stormachtige) 
krimp of onzekerheid. We zullen onze 
structuren en systemen niet alleen 
meer moeten inrichten op groei, maar 
sterker rekening moeten houden met 
de beschikbaarheid van natuurlijke 
hulpbronnen en de gevolgen van ons 
handelen voor onze omgeving. Voor 
IT-systemen begint dat bij ‘sustainable 
requirements’. Een mooie uitdaging 
voor alle professionals die zich bezig 
houden met Requirements Engineering & 

Management. Over díe uitdaging en hoe 
je daarmee kunt omgaan gaat dit DREAM 
event.

Onze senior requirement engineers en 
(internationale) collega’s uit het vakgebied 
hebben hun visie op Sustainable 
Requirements in de vorm van artikelen 
beschreven in dit DREAMagazine. Tijdens 
het event zal een speciale editie van het 
DREAMagazine worden uitgegeven met 
daarin onder andere de presentaties 
van de sprekers. We zijn er trots op 
dat u tijdens het DREAM event en in 
de workshops voorafgaand aan het 
event, wordt geïnspireerd door sprekers 
van nationale en internationale faam 
zowel vanuit de private als publieke en 
academische sector. Keynote sprekers 
zijn Ellen Gottesdiener en Frank 
Buytendijk. 

Graag dank ik alle auteurs voor 
hun inspirerende bijdrage aan dit 
DREAMagazine. Ik wens u veel lees- en 
leerplezier toe.

Peter Bas Oosthoek
Competence Manager Atos Technology Services
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Ellen Gottesdiener

Agile Requirements:  
Not an Oxymoron
Adult children. Jumbo schrimp. Seriously funny. I’m sure you recognize these expressions as oxymorons 
-self-contradictory phrases, often with an ironic meaning. Should we add “Agile requirements” to this list? 
Does Agile development fit in with traditional requirements practices? And if so, how?

Once More into the Breach
Traditionally,	defining	requirements	
involves	careful	analysis	and	
documentation and checking and 
rechecking for understanding. It’s 
a	disciplined	approach	backed	by	
documentation, including models and 
specifications.	For	many	organizations,	
this	means	weeks	or	months	of	analysis,	
minimal cross-team collaboration, and 
reams of documentation.

In	contrast,	Agile	practices	-Lean	(1),	
Scrum	(2),	XP	(3),	FDD	(4),	Crystal	(5),	
and so on-involve understanding small 
slices of requirements and developing 
them	with	an	eye	toward	using	tests	
as	truth.	You	confirm	customers’	
needs	by	showing	them	delivered	
snippets of software. However, Agile 
projects still produce requirements 
and	documentation,	and	they	involve	
plenty	of	analysis.	On	the	best	Agile	
projects, requirements practices 
combine	discipline,	rigor,	and	analysis	
with speed, adaption, and collaboration. 
Because	software	development	is	a	
knotty	“wicked	problem”	with	evolving	
requirements, using iterative and Agile 
practices	is	not	only	common	sense	but	
also	economically	desirable.

Indeed, Agile requirements drive 
identifying	and	delivering	value	during	
Agile planning, development, and 
delivery.

Planning
Agile teams base product requirements 
on their business value -for example, 
boosting revenue, cutting costs, 
improving	services,	complying	with	
regulatory	constraints,	and	meeting	

market	goals.	If	you’re	agile,	it	means	
that	you	focus	on	value	and	jettison	
anything	in	the	product	or	process	that’s	
not valuable.

Planning	covers	not	only	the	“now-view”	
(the	current	iteration)	but	also	the	“pre-
view”	(the	release)	and	the	“big-view”	
(the vision and product roadmap). with 
close attention to nonfunctional (6) as 
wel as functional requirements. The 
product roadmap is crucial for keeping 
your	eyes	on	the	prize,	especially	in	
large, complex products. You don’t have 
to	know	each	specific	route,	but	the	
overall	way	must	be	clear.	It’s	driven	
by	the	product	vision	and	marked	by	
industry	events,	dates,	or	key	features	
that must be achieved along the route.

Customers	(or	“product	owners”,	
in	Scrum	terminology)	drive	Agile	
planning,	constantly	reprioritizing	
requirements and evaluating risks 
and dependencies. Close customer 
collaboration	is	essential.	One	of	the	
original Agile methods, DSDM (7), has 
customer	involvement	as	the	first	
principle.

Your Agile backlog, or catalog, of 
product	needs	changes	constantly	
-whenever	you	do	planning	(e.g.,	for	a	
release	or	iteration)	or,	if	you’re	using	a	
kanban/flow	model,	every	time	you’re	
ready	to	pull	into	another	requirement.	
Plans are based on deciding what to 
build, and when.

Ellen Gottesdiener

EBG	Consulting,	
Inc. Principal 
Consultant and 
Founder	Ellen	
Gottesdiener 
helps business 
and technical 
teams 
collaborate 
to	define	and	

deliver products customers value 
and need.

Ellen	is	an	internationally	
recognized facilitator, trainer, 
speaker, and expert on 
requirements development and 
management, Agile business 
analysis,	product	chartering	and	
roadmapping, retrospectives, 
and collaborative workshops.

Author of two acclaimed books 
Requirements by Collaboration 
and The Software Requirements 
Memory Jogger, Ellen works 
with global clients and speaks 
at	industry	conferences.	She	is	
co-authoring a book on Agile 
practices for discovering and 
exploring product needs. View 
her articles, blog, and free 
eNewsletter	on	EBG’s	web	site:	

http://ebgconsulting.com/newsletter.php
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Developing
An Agile team’s work is based 
on	building	concise,	fine-grained	
requirements	(typically	captured	
as user stories). Developers need 
small, tamped-down requirements to 
work from. Small requirements that 
have clear conditions of satisfaction 
(doneness) minimize risk.

The	team	may	also	sketch	organic	data	
models, state diagrams, and interface 
mockups. These are like micro-
specifications:	“ready”	requirements	for	
pulling	into	delivery.	The	team	knows	
enough to estimate, develop, test, and 
demonstrate the requirements.
Doneness	is	a	key	aspect	of	
requirements.	I	wrote	about	“done”	
requirements	in	my	first	book	(8):	the	
team and customer need to know when 
they	understand	the	requirements	
enough to build and test. This concept 
is often in Agile development and refers 
only	to	requirements	but	also	to	the	
build, test, and release process.

Delivering
Requirements are built and 
released based on the team’s clear 
understanding of requirements 
dependencies, which are drive 
architecture trade-off decisions. 
Requirements are dependent on each 
other when each relies on (and thus 
constraints) the other.

Smart	Agile	teams	analyze	
development	and	delivery	
dependencies (9) to optimize value. 
Traditional requirements models are 
useful	for	dependency	analysis	and	
to supplement Agile’s lightweight 
requirements (such as user stories).

It’s All Good
“Agile	requirements”	isn’t	an	oxymoron,	
although	it	may	be	a	bit	of	a	paradox	-in	
the	same	way	that	the	concise	enables	
the complex, the small gives rise to 
the large, incompleteness facilitates 
the	finish,	and	you	must	slow	down	to	
speed up. Indeed, Agile requirements 
are central to Agile planning, 
development,	and	delivery.

Agile Requirements: Not an Oxymoron

1 http://www.leanprimer.com/downloads/lean_primer.pdf

2 http://www.scrumalliance.org

3 http://www.extremeprogramming.org

4	http://www.featuredrivendevelopment.com

5	http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0201699478

6	http://www.agile2010.org/express.html#5210

7 http://www.dsdm.org/

8	http://www.ebgconsulting.com/Pubs/reqtcoll.php	(2008)

9	http://www.agile2010.org/express.html#5364
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A+ to Sustainability
Interview met Marianne Hewlett 

Voor Marianne Hewlett is duurzaamheid 
niet een klusje dat ze er even bij 
doet. Het onderwerp ligt haar na aan 
het hart. Dat heeft er toe geleid dat 
het Global Reporting Initiative (een 
onafhankelijk	initiatief,	opgericht	vanuit	
de gedachte dat openheid over de 
impact van bedrijven ten goede komt 
aan de duurzaamheid) het Global 
Responsibility	Report	van	Atos	over	
2010 heeft beoordeeld met een A+. Dat 
is de hoogst mogelijke rating. In het 
Report	doet	Atos	verslag	over	35	Key	
Performance Indicators. De + geeft aan 
dat er een externe audit plaatsgevonden 
heeft. De Nederlandse tak van Atos 
heeft hier een belangrijke bijdrage aan 
geleverd. Een voorbeeld daarvan is 
de snelheid waarmee Atos Nederland 
(15	kantoorlocaties	en	5	datacenters)	
in	2009	het	ISO	14001	certificaat	voor	
Milieu Management heeft behaald. 
Atos heeft dat bereikt door binnen 
7 maanden een milieumanagement 
systeem	in	te	voeren	en	over	te	stappen	
op groene stroom. Het leverde Marianne 
Hewlett destijds complimenten op van 
DEKRA,	toen	nog	KEMA.	

Wil Atos zich ook laten certificeren 
voor de volgende stap, ISO 26000 
voor Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen?
Marianne	Hewlett:	Certificering	is	
nu nog niet mogelijk om te voldoen 
aan	de	eisen/requirements	van	ISO.	
ISO	26000	is	op	dit	moment	nog	
een Richtlijn voor Maatschappelijk 
Verantwoord	Ondernemen.	Atos	heeft	
voor de komende 2 jaar alvast de 
verbetergebieden in kaart gebracht. 

Atos heeft zich in 2005 in het 
Meerjaren Akkoord (MJA) van de 
branchevereniging ICT-Office ten doel 
gesteld de energie efficiency in 15 jaar 
met 30% te verbeteren. Dat is gemiddeld 
2 % per jaar. Waar staan we nu? 
Marianne Hewlett: We lopen voor op 
onze planning, maar het venijn zit in de 
staart. In de eerste jaren maak je grote 
stappen, daarna kosten kleine stapjes 
steeds meer moeite. Het akkoord 
gaat overigens alleen over onze eigen 
energie	efficiency.	Wij	leveren	daarnaast	
veel inspanningen om klanten te helpen 
hun	energie	efficiency	te	verbeteren	en	
bedrijfsprocessen te verduurzamen. 
Dat doen we bijvoorbeeld middels 
oplossingen zoals Innovation@Work, 
virtualisatie,	Ambition	Carbon	Free	
en	sustainability	performance	
management.	Dit	laatste	is	erg	“hot”	
momenteel. Meten is weten en veel 
bedrijven zijn nu bezig hun activiteiten 
op het gebied van verantwoord 
ondernemen in kaart te brengen, 
KPI’s	op	te	stellen	die	gerelateerd	zijn	
aan bedrijfstargets, en vervolgens 
de resultaten van alle lopende acties 
regelmatig	te	meten.	Op	dit	moment	
komen rapportages over duurzaamheid 
vaak	uit	Excel	of	Business	Objects,	die	
aan de achterkant niet gekoppeld zijn 
aan de omgeving die gemeten wordt. 
We willen partnerships aangaan om 
real time tools te ontwikkelen die wel 
rechtstreeks kijken in de omgeving die 
gemonitord moet worden. Daarnaast 
hebben wij een methodologie 
ontwikkeld	om	energie	efficiency

Marianne Hewlett 

Marianne Hewlett werkt sinds 
1997 bij Atos. Gedurende die tijd 
heeft zij zich met name als Senior 
Vice President op het gebied van 
Marketing & Communicatie ingezet, 
zowel internationaal als lokaal in 
Nederland.

Recentelijk was ze verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling en lancering 
van de nieuwe merkstrategie van 
Atos. 

Daarnaast is ze 
als Head of 
Sustainable 
Development 
verantwoordelijk 
voor de strategie 
op het gebied 
van 
duurzaamheid en 
rapportage 

volgens het Global Reporting 
Initiative. Zij helpt Atos zelf en 
klanten van Atos op weg naar een 
duurzame bedrijfsvoering.
 
Voordat ze bij Atos ging werken had 
ze een eigen bureau in strategische 
marketing en communicatie.

Het thema van het derde DREAM event is Sustainable Requirements. Het gaat dus niet alleen over 
requirements, maar ook over duurzaamheid. Met andere woorden, over maatschappelijk verantwoord 
omgaan met je omgeving. Voor de één is duurzaamheid rolschaatsen op de snelweg op een autoloze 
zondag in 1973, voor de ander de kernramp bij Fukushima. Wat is duurzaamheid voor Atos, de facilitator 
van het DREAM event? En - belangrijker - hoe duurzaam is Atos zelf? Om deze vraag te beantwoorden heb 
ik Marianne Hewlett aan de tand gevoeld. Zij is Senior Vice President Sustainable Development en zit in de 
Nederlandse directie van Atos. Ze is verantwoordelijk voor de strategie op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Marianne Hewlett is een belangrijke stakeholder voor de requirements op het 
gebied van duurzaamheid.
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Interview met Marianne Hewlett 

Duurzaamheidjargon

De gedachte achter het begrip 
duurzaamheid is, dat we volgende 
generaties niet willen belasten met 
wat we achterlaten. De cradle to 
cradle gedachte gaat verder: we 
laten de aarde beter achter dan we 
haar aantroffen. Cradle to gate is 
een variant, die minder ver gaat dan 
cradle to cradle: we compenseren 
wat we aanrichten totdat ons 
product de fabriekspoort uitgaat.

Je kunt op veel manieren aan 
duurzaamheid werken. Een 
effectieve manier is het terugdringen 
van de hoeveelheid broeikasgas 
in de atmosfeer. Broeikasgassen 
houden warmte vast. Daardoor 
maken ze leven mogelijk op aarde. 
Maar door grootschalige ontbossing 
en het verbranden van fossiele 
brandstof neemt de hoeveelheid 
broeikasgas in de atmosfeer teveel 
toe. De opwarming van de aarde, 
die daardoor optreedt, heeft een 
aantal schadelijke effecten. De 
zeespiegel stijgt door het smelten 
van de poolkappen, er treden 
hevige natuurverschijnselen op en 
ecosystemen worden verstoord of 
verdwijnen.

Het belangrijkste broeikasgas is CO2, 
koolstofdioxide. In het Engels carbon 
dioxide. De carbon footprint is een 
maat voor de duurzaamheid van 
een persoon, gezin, bedrijf, land, etc. 
Het is een hypothetisch getal dat de 
uitstoot van CO2 weergeeft.

Een neutral carbon footprint is een 
uitstoot die volledig gecompenseerd 
wordt door andere activiteiten. Een 
voorbeeld daarvan is een vliegticket, 
waarvan de prijs verhoogd wordt 
met een bedrag (carbon credit), 
waarmee bos wordt aangeplant. 
Bomen en andere groene planten 
nemen meer CO2 op dan ze 
uitstoten. Zero carbon footprint 
heeft soms dezelfde betekenis als 
neutral carbon footprint, maar in dit 
interview wordt het gebruikt in de 
betekenis dat er helemaal geen CO2 
uitstoot is.

te	meten	van	applicaties	en	systemen	
van klanten, die in hun eigen of in onze 
datacenters draaien. Tests bij onder 
andere Achmea hebben positieve 
reacties opgeleverd. Aangezien dit een 
gebied is dat sterk in ontwikkeling is, zijn 
we ook actief lid van The Green Grid. Dat 
is een consortium van bedrijven, dat zich 
ten doel stelt metrieken te ontwikkelen 
voor	de	efficiency	van	datacenters	en	
gebouwen.

Hoe belangrijk is het om eisten te stellen 
aan duurzaamheid?
Marianne	Hewlett:	Over	5	tot	10	jaar	is	
een rapportage over duurzaamheid even 
belangrijk	als	een	financiële	rapportage.	
Klanten	vragen	ernaar.	Vanuit	
maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
maar ook gestuurd door wet- en 
regelgeving. Engeland heeft nu al de 
Climate	Change	Act	van	2008.	Dat	is	
wereldwijd de eerste wet waarin carbon 
budgets	afgesproken	worden.	Overheid	
en bedrijfsleven kunnen elkaar daarop 
aanspreken.

Is het een zinvol requirement om van 
Atos een organisatie met een neutral 
carbon footprint te maken?
Marianne Hewlett: Nee, want een 
requirement voor een neutral carbon 
footprint leidt ertoe dat je eerst de 
uitstoot verlaagt en zodra dat moeilijk 
wordt de rest van de uitstoot met 
zogenoemde	carbon	credits	afkoopt.	
Dat werkt tot op zekere hoogte, maar 
het is niet voldoende. Het streven - en 
dat geldt niet alleen voor Atos - moet 
niet een neutral carbon footprint zijn, 
maar een zero carbon footprint. Dat is 
natuurlijk een utopie, vooral voor een 
IT bedrijf met grote datacenters die 
veel energie gebruiken. Maar naar mijn 
mening moet de focus van de eisen/

requirements liggen op reduceren en niet 
op compenseren. Het zou beter zijn om 
het bedrag dat wordt ingezet om carbon 
credits te kopen in te zetten voor verdere 
reductie middels innovaties en nieuwe 
werkwijzen.

Bedrijven kunnen verschillende 
drijfveren hebben om aan 
duurzaamheid te werken. Te denken 
valt aan: nemen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, voldoen aan de 
wensen van de klant, verbeteren van 
de eigen concurrentiepositie, voldoen 
aan regelgeving of realiseren van een 
kostenbesparing. Wat is voor Atos de 
belangrijkste?
Marianne Hewlett: Het bewuster 
omgaan met beperkte resources en 
het nemen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid zijn voor ons 
de belangrijkste drijfveren. Maar ik 
wil er een drijfveer aan toevoegen, 
die ook belangrijk is: het versterken 
van de betrokkenheid van onze eigen 
medewerkers. Verantwoord ondernemen 
doe	je	per	definitie	niet	alleen,	dat	doe	je	
samen. Samen met elkaar maken we het 
verschil, door bijvoorbeeld geavanceerde 
communicatiemiddelen te gebruiken en 
minder vaak in de auto te stappen.

Drie jaar geleden schreef je in je blog dat 
duurzaamheid nog geen hygiënefactor 
(een reden tot ontevredenheid als het 
niet goed geregeld is) voor bedrijven was, 
maar dat het wel die kant opging. Is het al 
zover?
Marianne	Hewlett:	Ja,	door	de	
kredietcrisis hebben de ontwikkelingen 
de laatste jaren zo’n vlucht gekregen, dat 
klanten ondertussen duurzaamheid als 
belangrijk selectiecriterium meenemen 
in de keuze van een leverancier.
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Het Atos initiatief Firm of the Future 
spreekt van een radicale transformatie, 
die nodig is om als bedrijf te overleven 
en nog dit decennium volbracht moet 
worden. Welke elementen bevat die 
radicale transformatie?
Marianne Hewlett: Er zijn nieuwe 
businessmodellen	nodig.	Om	het	
paradigma om te buigen van cradle to 
gate naar cradle to cradle moeten we 
anders naar onze bedrijfsvoering kijken. 
Wij brainstormen met klanten over 
hoe we de transformatie vorm kunnen 
geven. Philips is bijvoorbeeld bezig met 
een businessmodel, waarbij de klant 
een koelkast niet koopt, maar huurt. 
Dit vergroot de mogelijkheden voor 
hergebruik. In een geavanceerde versie 
van dit businessmodel kan het apparaat 
bijhouden wat de eigenschappen van 
nieuwere koelkastmodellen zijn, zodat 
het zelf aan kan geven wanneer het 
vervangen moet worden. De radicale 
transformatie kan nog verdergaande 
gevolgen hebben. Als je er bijvoorbeeld 
van uitgaat dat het de core business 
van	de	KLM	is	om	mensen	bij	elkaar	te	
brengen, kun je de conclusie trekken dat 
virtueel ontmoeten een product in hun 
assortiment kan zijn.

Wat is je visie op Sustainable 
Requirements? Hoe kan requirements 
engineering bijdragen aan 
duurzaamheid?
Marianne Hewlett: Requirements 
engineers staan tussen de business en 
IT in. Zij kunnen een cruciale rol van 
gatekeeper spelen. Zij kunnen duurzaam 
advies geven aan de business en met 
de IT nadenken over radicaal andere 
manieren om met data om te gaan.

Als laatste een persoonlijke vraag. 
In je blog schrijf je dat het in een 
dienstverlenende sector belangrijk is to 
walk the talk. Met andere woorden: laat 
het niet bij mooie woorden. Zie je dat 
ook zo met betrekking tot je privéleven? 
Richt je dat duurzaam in? 
Marianne	Hewlett:	Ja,	maar	niet	in	
het extreme. Voor mijn werk maak ik 
helaas veel kilometers, ook al probeer 
ik ook afspraken middels geavanceerde 
communicatiemiddelen te organiseren. 
Echter dat stukje van mijn carbon 
footprint heb ik dan wel weer afgekocht 
met	carbon	credits	via	de	CO2	calculator	
van	het	Hivos	Klimaatfonds.

Interview met Marianne Hewlett 

Hans Siebering

Hans	Siebering	werkt	sinds	1985	in	
de automatisering; vanaf 1996 als 
requirements engineer. 

De laatste jaren 
is hij vooral actief 
bij verzekeraars, 
bijvoorbeeld in 
het kader van 
programma’s voor 
de invoering van 
de Pensioenwet of 
Solvency	II.	

Informatiebeveiliging	en	privacy	
hebben zijn bijzondere aandacht. Hij 
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(advertorial)

Atos BiSL Maturity Scan
Een organisatie heeft behoefte aan ict voorzieningen die de organisatie voorzien van de juiste informatie. Hierbij is 
het verkrijgen en hebben van de juiste requirements van essentieel belang. Een organisatie dient haar processen 
dan ook op dusdanige manier in te richten dat het verkrijgen van de juiste requirements optimaal geborgd wordt. 
Binnen een organisatie is het de taak van de gebruikersorganisatie om de behoeften van de business door middel 
van requirements weer te geven. Het functioneel beheer kan hierbij de gebruikersorganisatie representeren en de 
benodigde inbreng leveren.. 

Het	BiSL	(Business	information	System	Library)	raamwerk	
voor	Functioneel	Beheer	en	Informatie	Management	biedt	
een kader om de processen en activiteiten op dit vlak in te 
richten. Het complete raamwerk onderscheidt processen op 
richtinggevend,	sturend	en	uitvoerend	niveau:	zie	afbeelding	1.	
Binnen	het	procescluster	Functionaliteitenbeheer	is	het	proces	
“Specificeren”	de	plek	waar	de	requirements	worden	opgesteld.
 
BiSL Maturity Scan
Om	inzicht	te	krijgen	in	de	mate	waarin	de	processen	reeds	zijn	
ingericht en op welke onderdelen nog verbetering mogelijk is, 
dient	de	actuele	situatie	in	kaart	gebracht	te	worden.	Binnen	
Atos	is	met	dit	doel	de	zogenaamde	BiSL	Maturity	Scan	
ontwikkeld.	Deze	BiSL	Maturity	Scan	richt	zich	primair	op	de	
uitvoerende processen en geeft een beeld over de actuele 
stand van zaken en een advies over de mogelijkheden tot 
verbetering.

In	afbeelding	2	wordt	de	positie	(en	scope)	van	de	BiSL	Maturity	
Scan	aangegeven.	In	de	afbeelding	wordt	dit	gerepresenteerd	
door	stap	1	“Intake”,	de	bepaling	van	de	scope	en	stap	2	“Analyse”,	
de	feitelijke	uitvoering	van	de	scan.	Op	basis	van	de	scan	zal	een	
advies gegeven worden en kan een mogelijk vervolg vorm gegeven 
worden in de vervolgstappen (Re-) Design, Implementatie en 
Embedding. 
De scan wordt door middel van interviews uitgevoerd. De interviews 
worden gevoerd aan de hand van een gestructureerde vragenlijst 
die alle processen en de relevante aspecten van het functioneel 
beheer raken. De resultaten worden vastgelegd in een tool die op 
eenvoudige wijze inzichtelijk maakt wat de status is van de huidige 
situatie en waar er kansen voor verbeteringen liggen. Dit wordt o.a. 
getoond	in	de	scores	per	onderwerp	en	een	grafische	weergave.

De	BiSL	Maturity	Scan	brengt	in	kaart	waar	mogelijkheden	zijn	
voor verbeteringen op het gebied van functioneel beheer. 
Dat	is	interessant	als	u	al	met	BiSL	werkt	en	er	meer	uit	wilt	
halen.	Ook	als	u	nog	niet	met	BiSL	werkt,	levert	de	BiSL	
maturity	scan	u	inzicht	in	de	huidige	status	van	uw	processen	
voor functioneel beheer en waar u mogelijk verbeteringen 
kunt aanbrengen.

Nieuwsgierig geworden? Wilt u voor uw organisatie weten 
hoe	uw	processen	met	betrekking	tot	het	specificeren	van	
de informatie behoefte op dit moment zijn ingericht? Zijn er 
mogelijkheden voor verbeteringen? 

Het	uitvoeren	van	de	Atos	BiSL	Maturity	Scan	helpt	u	
verder	met	het	identificeren	van	deze	mogelijkheden.	
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
frans.holsgens@atos.net	(06-10928042).

Afbeelding	1:	het	BiSL	raamwerk

Afbeelding	2:	de	positie	en	scope	van	de	BiSL	Maturity	Scan

Afbeelding	3:	BiSL	Scan	resultaten
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Onvermijdelijke complexiteit
Wanneer complexiteit onvermijdelijk wordt en er druk komt op duurzame oplossingen

Olaf Rem

Duurzaamheid in systeemontwikkeling heeft te maken met het zuinig omgaan met beschikbare middelen 
(zoals tijd, geld en mensen), efficiënte processen en de onderhoudbaarheid van het systeem. Dat complexiteit 
en duurzaamheid niet goed samen gaan, heb ik ervaren in de pensioenwereld. Die maakt gebruik van complexe 
pensioensystemen. Hoe beïnvloedt die complexiteit de duurzaamheid van een pensioensysteem? Waarom heeft 
een pensioensysteem eigenlijk de neiging om complex te worden? en wat kan een requirements engineer in een 
dergelijke situatie doen om de duurzaamheid te verbeteren? Dat zijn de vragen die we hier zullen bekijken. 

Oorzaken voor de complexiteit 
van pensioensystemen
Waarom	heeft	een	pensioensysteem	
de neiging om complex te 
worden? De belangrijkste reden 
daarvoor ligt in de diversiteit van 
de pensioenregelingen en de 
complexiteit van het pensioendomein. 
In een pensioenregeling wordt 
vastgelegd waar een deelnemer 
precies recht op heeft. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om bepalingen op het 
gebied van ouderdomspensioen, 
prepensioen, partnerpensioen, 
wezenpensioen, aspirantenregelingen, 
arbeidsongeschiktheid,	afkoop	of	
uitruilmogelijkheden. 

Veel eenvoudige zaken, die per 
regeling kunnen verschillen, 
worden	in	een	pensioensysteem	
geparametriseerd. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de toetredingsleeftijd, 
de pensioenleeftijd, maximum 
bedragen of opbouwpercentages. Het 
voordeel	hiervan	is	dat	het	systeem	
zelf niet aangepast hoeft te worden 
en dat het een kwestie van inrichting 
is. Regelingen kunnen echter ook 
op allerlei andere punten afwijkend 
zijn. Zo moeten bijvoorbeeld de 
wezenpensioenaanspraken in de 
ene regeling afgeleid worden van 
de ouderdomspensioenaanspraken 
en in een andere regeling van de 
partnerpensioenaanspraken. Hoe meer 
regelingen	een	pensioensysteem	moet	
ondersteunen, hoe complexer het 
wordt. 

Een andere reden voor toenemende 
complexiteit heeft met de 
samenvoeging	van	pensioensystemen	
te maken. Door overnames en 

fusies komt het voor dat een 
pensioenuitvoerder meerdere 
pensioensystemen	heeft.	Door	
systemen	samen	te	voegen	hoopt	men	
uiteindelijk lagere kosten te hebben. 
De huidige kosten voor administratie 
zijn op dit moment over het algemeen 
te hoog, dus het is een belangrijk 
aandachtspunt om deze te verlagen. 
Om	pensioensystemen	te	kunnen	
samenvoegen, moeten de verschillen 
tussen	de	systemen	uitgezocht	worden	
en moeten er keuzes gemaakt worden 
hoe met deze verschillen om te gaan. 
Hoewel lang niet alle verschillen zullen 
leiden	tot	een	systeemaanpassing	(veel	
kan procedureel opgelost worden), 
blijven er altijd zaken over die in het 
doelsysteem	aangepast	zullen	moeten	
worden. Daardoor zal de complexiteit 
van	dat	systeem	toenemen.
Daar waar het vroeger vrij normaal was 
dat een pensioenfonds erop vertrouwde 
dat de pensioenuitvoerder zijn werk 
goed deed kan dat tegenwoordig 
niet meer. Er is nu een hoge druk op 
pensioenuitvoerders om aan te tonen 
dat het goed zit met de kwaliteit 
van hun beheersprocessen en te 
rapporteren over het niveau van de 
dienstverlening. 

Een SAS 70 verklaring (Statement 
on Auditing Standards nr 70) is een 
middel dat pensioenuitvoerders 
daarvoor kunnen gebruiken. Het is een 
internationaal erkende standaard die is 
ontwikkeld door het American Institute 
of	Certified	Public	Accountants	(AICPA).	
Periodiek worden de interne controles 
bij een pensioenuitvoerder door een 
onafhankelijk	accountantskantoor	
getoetst op effectiviteit om de 
kwaliteit te waarborgen. De behoefte 

om transparant te zijn en compliant 
te zijn met wet- en regelgeving 
leidt nu tot allerlei aanpassingen in 
pensioensystemen	waar	hoge	prioriteit	
aan wordt gegeven.

Wat kan een requirements 
engineer doen om de 
duurzaamheid te verbeteren?
Pensioenuitvoerders hebben dus 
complexe	pensioensystemen	en	die	
dreigen nog complexer en minder 
duurzaam te worden door een sterke 
behoefte aan kostenbesparing en 
transparantie.

 
Olaf Rem

Olaf	Rem	is	
requirements 
engineer bij 
Atos met een 
brede ervaring 
in de IT. 

De laatste jaren is hij met name met 
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Nu	is	Olaf	met	name	geïnteresseerd	
in het bepalen van de business 
wensen van de klant en om 
deze vervolgens te vertalen in 
specificaties	voor	de	betrokken	IT	
systemen.	

10 DREAMagazine AUGUSTUS 2011 



Waar zou de requirements engineer zich 
in een dergelijke omgeving op moeten 
focussen?	In	zijn	artikel	“Requirements 
When the Field Isn’t Green”	geeft	Karl	
E. Wiegers zeven richtlijnen voor het 
omgaan met requirements voor een 
bestaand	systeem	dat	niet	of	nauwelijks	
gedocumenteerd	is.	Laten	we	eens	
kijken in hoeverre deze richtlijnen ook 
bruikbaar zijn in de context van een 
pensioensysteem.	De	zeven	richtlijnen	
die Wiegers noemt zijn:

1. Graaf de put niet dieper dan hij al 
is. 
Het spreekt voor zich dat er wel 
specificaties	en	ontwerpen	gemaakt	
moeten worden voor nieuwe 
functionaliteit. Daarbij moeten ook altijd 
delen	van	het	systeem	geanalyseerd	
worden voor zover die raakvlakken 
hebben met die nieuwe functionaliteit. 
Het vastleggen van de kennis die daarbij 
opgedaan wordt, kost minder dan om 
de volgende persoon het allemaal 
weer te laten uitzoeken bij de volgende 
wijziging. Dit is een stukje reverse 
engineering van een deel van het 
systeem	dat	betrokken	is	bij	een	actuele	
wijziging. 

In de praktijk is het onder tijdsdruk 
eenvoudig om de aandacht slechts 
te richten op de beschrijving van de 
nieuwe functionaliteit. Het vereist echt 
overtuiging (van de requirements 
engineer en wellicht de projectleider) 
om tijd vrij te maken om ook nuttige 
inzichten over bestaande functionaliteit 
vast te leggen. Deze richtlijn is zeker 
nuttig om stapje voor stapje delen van 
een	pensioensysteem	te	documenteren	
of eventueel verouderde beschrijvingen 
weer ‘up-to-date’ te brengen.

2. Oefen actief met nieuwe 
requirements technieken.
Voor de eigen ontwikkeling en om 
effectief te blijven als requirements 

engineer is het van belang om te 
oefenen met technieken waar je nog 
weinig of geen ervaring mee hebt. 
Omdat	het	ideale	moment	nooit	komt	
om een nieuwe techniek volledig te 
gaan toepassen, is het verstandig om bij 
elke	aanpassing	in	een	systeem	te	kijken	
welk aspect van een nieuwe techniek 
toepasbaar is. Door zo telkens kleine 
stappen te zetten ben je voorbereid 
als de nieuwe techniek bij een volgend 
project uitgebreider nodig is. 

Dit lijkt me een belangrijk punt 
voor elke requirements engineer 
onafhankelijk	van	of	het	nu	om	een	
‘green	field’	project	gaat	of	niet.	Een	
veelzijdig requirements engineer zal 
ook zeker beter om kunnen gaan met de 
uitdagingen	die	een	complex	systeem	
stelt. 

Dit aspect van ‘continu blijven leren’ 
speelt niet alleen op individueel niveau 
maar kun je ook doortrekken naar het 
niveau van de organisatie. Daarbij valt 
op dat veel organisaties nu bezig zijn 
met procesverbeteringen door gebruik 
te	maken	van	methodes	zoals	Lean	en	
Six Sigma. Deze methodes focussen 
onder andere op het continu signaleren 
van ‘bottlenecks’ en het wegnemen 
daarvan. Dit biedt zeker voor een 
pensioenuitvoerder met een complex 
pensioensysteem	mogelijkheden	om	
processen te verbeteren.

3. Wees selectief in de reconstructie 
van requirements.
Wanneer er documentatie ontbreekt, 
kan er besloten worden om die 
documentatie te gaan maken. Vanuit 
de code kunnen bijvoorbeeld met een 
tool klassendiagrammen gegenereerd 
worden. Vervolgens kunnen de 
belangrijkste use cases beschreven 
worden. Daarna kunnen de use cases 
met behulp van sequence diagrammen 
gekoppeld worden aan de klassen. 

Tenslotte kunnen er op basis van de 
use	cases	test	gevallen	gedefinieerd	
worden.	Om	de	afweging	te	kunnen	
maken	of	er	geïnvesteerd	moet	worden	
in het maken van documentatie is de te 
verwachten	levensduur	van	het	systeem	
van belang. 

Pensioensystemen	kunnen	lang	
meegaan (tenzij ze ‘sneuvelen’ bij een 
migratie).Een goede documentatie is 
dan al gauw belangrijk. In de praktijk 
ben ik het nog niet tegengekomen 
dat er een project gestart werd om 
onbeschreven	delen	van	een	systeem	
te gaan documenteren. Daarvoor waren 
er kennelijk toch te weinig ‘gaten’ in 
de documentatie aanwezig. Wat meer 
voorkomt, is iets wat al bij de eerste 
richtlijn aan de orde is geweest: het 
aanvullen van bestaande documentatie 
wanneer die raakvlakken heeft met een 
actuele wijziging.

4. Controleer requirements aan de 
hand van testgevallen.
Het idee hier is dat door testgevallen 
uit te werken op basis van de 
requirements de kans groot is dat er 
nog onduidelijkheden of fouten in 
de requirements worden gevonden. 
Omgekeerd	kunnen	er	aanpassingen	in	
testgevallen nodig zijn als gecontroleerd 
wordt of alle requirements door 
testgevallen zijn gedekt. Deze controle 
tussen requirements en testgevallen 
moet gebeuren voordat een 
ontwikkelaar start met de bouw. 
Mijn ervaring is dat er in de praktijk 
nog te weinig wordt gedaan met deze 
richtlijn. Er wordt nog vaak volgens 
een waterval methode ontwikkeld. De 
requirements worden dan wel mede 
gereviewd door testers op (onder 
andere) duidelijkheid en testbaarheid, 
maar testgevallen worden meestal 
niet opgesteld voordat er met de 
bouw	wordt	begonnen.	Juist	bij	een	
complex	systeem	gebeurt	het	nog	wel	
dat gaandeweg het ontwikkelproces 
blijkt dat er aanvullende requirements 
zijn. Hier is winst te behalen. Het is 
een bekend gegeven: hoe later in het 
ontwikkelproces er fouten worden 
gevonden, hoe meer het kost om ze op 
te lossen. 

Onvermijdelijke complexiteit 
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5. Volg het wijzigingsproces.
Wiegers pleit ervoor dat er een 
wijzigingsproces wordt gehanteerd 
waarin wijzigingen geprioriteerd 
worden en de impact van een wijziging 
wordt ingeschat (op aan te passen 
producten, inspanning, risico, kosten), 
zodat er een afgewogen besluit kan 
worden genomen of een wijziging 
doorgevoerd moet worden of niet.

Er is de afgelopen jaren veel aandacht 
geweest om de kwaliteit van processen 
op orde te brengen via bijvoorbeeld 
CMMi,	ASL	of	SAS	70	trajecten.	Daarbij	
hoort ook een goed beschreven 
wijzigingsproces. Via interne en externe 
audits wordt getoetst of de beschreven 
processen ook daadwerkelijk worden 
gevolgd. Uiteraard moet je kritisch 
blijven kijken of het proces wel effectief 
is, maar ik verwacht dat er op dit punt 
niet veel winst te behalen valt.

6. Pas inspecties toe met mensen die 
betrokken zijn bij producten eerder 
of later in de keten.
Waar gewerkt wordt, worden er fouten 
gemaakt. Daarom is het altijd goed 
om requirements, ontwerpen, code, 
testen en andere producten uit de 
ontwikkelcyclus	te	laten	reviewen.	
Wiegers pleit ervoor om daarbij altijd 
de volgende personen te betrekken: 
de auteur, de personen die informatie 
hebben geleverd voor het te reviewen 
product en personen van wie het werk 
later	in	de	ontwikkelcyclus	door	het	
product	beïnvloed	wordt.

Zeker bij wijzigingen aan een complex 
systeem	is	dit	een	belangrijk	punt,	
omdat kennis daarbij vaak verspreid is 
over verschillende personen. Gelukkig 
merk ik dat het reviewen van elkaars 
werk en het laten goedkeuren van 
requirements en ontwerpen steeds 
normaler	wordt.	Op	die	manier	wordt	
de kans dat er zaken over het hoofd 
worden gezien verkleind en de kwaliteit 
van de opgeleverde producten 
verbeterd.	Ook	zorgt	het	voor	
betrokkenheid en kennisdeling.

7. Start nu.
Dit is een leuk afsluitend punt 
van Wiegers waarmee hij de lezer 
uitdaagt om toch echt met één van 

zijn genoemde punten aan de slag 
te gaan. Er is altijd druk om op te 
leveren. Het ideale moment om iets 
nieuws op te pakken komt nooit. Pak 
in elk project één nieuwe techniek of 
procesaanpassing op. Uiteindelijk kan 
het werk hierdoor slimmer en beter 
gedaan worden.

Een aantal richtlijnen van Wiegers 
kunnen zeker helpen om bij een 
complex	systeem	weerstand	te	
bieden aan de vermindering van de 
duurzaamheid en wellicht zelfs om 
deze te verbeteren. Een punt dat 
niet	specifiek	door	Wiegers	wordt	
genoemd, maar dat zeker aandacht 
verdient van een requirements 
engineer is domeinkennisontwikkeling. 
Het pensioendomein is complex 
met veel verschillende soorten 
producten en regelingen. Het 
is daarom belangrijk om daar 
voldoende kennis over te verwerven. 
Naast algemene pensioenkennis is 
uiteraard	ook	specifieke	kennis	van	
het	pensioensysteem	noodzakelijk:	
ondersteunde processen, applicatie 
architectuur, use cases, schermen, 
entiteiten, validaties, business 
rules,	interfaces,	enzovoort.	Bij	een	
pensioensysteem	is	kennis	vaak	
versnipperd. Het komt dan ook 
regelmatig voor tijdens overleggen 
dat mensen met verschillende rollen 
elkaar niet kunnen volgen en dat er 
extra toelichting nodig is. In de eerste 
plaats is domeinkennisontwikkeling de 
verantwoordelijkheid van het individu. 
Aan de andere kant zouden 
pensioenuitvoerders hier ook meer 
gericht op kunnen sturen.
We hebben het nu vooral gehad 
over wat de requirements engineer 
kan doen. Er zijn echter ook zaken 
die de organisatie kan oppakken. Er 
kan bijvoorbeeld actief op gestuurd 
worden	om	het	pensioensysteem	te	
versimpelen. Als de wijzigingsdruk 
een tijdlang groot is geweest op een 
pensioensysteem	is	de	kans	groot	
dat de applicatie ingewikkelder is 
geworden dan nodig. Door code te 
herstructureren en te vereenvoudigen 
(refactoren) kan dit de leesbaarheid en 
onderhoudbaarheid verhogen. Voor 
systemen	die	al	lang	in	gebruik	zijn	en	
waarvan verwacht wordt dat ze ook nog 

lang gebruikt gaan worden, is dit zeker 
een aan te raden stap. 

Daarnaast kan de organisatie actief in 
overleg treden met fondsbesturen over 
de uitvoering van pensioenregelingen. 
Kunnen	regelingen	vereenvoudigd	
worden? Zijn alle gewenste wijzigingen 
wel	noodzakelijk?	Kunnen	zaken	
eventueel procedureel opgelost 
worden? Hier zijn allerlei keuzes 
te maken en wellicht blijkt wel dat 
er betere oplossingen zijn dan het 
aanpassen	van	het	pensioensysteem.	

Dat eenvoudigere pensioenregelingen 
belangrijk gaan worden blijkt ook uit 
een persbericht van Atos Consulting 
van 7 juni dit jaar. Daarin wordt onder 
andere	gesteld:	“De	Nederlandse	
pensioenmarkt staat aan de vooravond 
van een ingrijpende shake-out. In 
de toekomst maken prijsvechters 
de dienst uit met eenvoudige en 
transparante pensioenregelingen die 
tegen	lage	kosten	zijn	te	realiseren.”	
En:	“Pensioenverzekeraars	kunnen	
deze producten aanbieden via een 
Greenfield-model:	hierbij	wordt	een	
nieuwe organisatie opgezet die 
niet belast wordt met de kosten en 
problemen	uit	het	verleden.”	Er	lijkt	
dus zwaar weer op komst te zijn voor 
pensioenuitvoerders. Er is kans dat de 
bestaande	complexe	pensioensystemen	
uit de markt worden geprijsd door 
nieuwe	systemen	die	eenvoudigere	
pensioenregelingen ondersteunen 
en die goedkoper te onderhouden 
zijn. Goedkoper, simpeler en beter te 
onderhouden? Dat klinkt eigenlijk best 
wel duurzaam…

Onvermijdelijke complexiteit 
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Frank Buytendijk

De goede dingen goed doen, 
maar is dat ook goed?
Een proces is een set van activiteiten om tot een doel te komen, zullen de meeste mensen direct beamen. Maar als 
we eens wat dieper graven, en het helemaal droogkoken, is vanuit filosofisch oogpunt een business proces niets 
anders dan een belofte. De eerste vraag is natuurlijk, welke belofte? In een traditioneel proces is die “volg mij maar, 
dan komt het wel goed”, in een case management gestuurd proces is de belofte “vertel me waar je heen wilt, en ik 
help je daar te komen”. 

Ethiek = jezelf + een ander + 
goed
Wat gebeurt er als je als mens, of als 
organisatie, geregeld beloftes niet 
nakomt? Geen gekke gedachte, gezien 
de staat waarin veel business processen 
zich bevinden. De uitkomst is vaak 
onvoorspelbaar, processen duren 
nogal eens te lang en er worden fouten 
gemaakt. Daar zitten dus ethische 
consequenties aan. Ethiek draait om 
drie centrale concepten: jezelf, een 
ander, en goed. Alles zomaar weggeven 
is misschien wel leuk voor een ander, 
maar niet goed voor jezelf. En alleen 
maar in je eigen voordeel rekenen is 
misschien goed voor jezelf, maar niet 
voor een ander. Ethisch verantwoord 
handelen is dus altijd op zoek zijn naar 
het goede voor jezelf en de ander. 
Nu is er veel geschreven en wordt er 
veel gesproken over de ethiek van 
business doelstellingen en de ethiek 
van bedrijfsvoering, maar ik hoor niet 
veel over ethiek als het gaat om het 
ontwerpen, uitvoeren en verbeteren van 
bedrijfsprocessen. 

Dat is vreemd, zeker omdat we de 
effecten van niet ethische processen 
allemaal kennen. Als een proces 
structureel zijn belofte niet nakomt, 
vertonen mensen – klanten en 
administratieve professionals – al snel 
disfunctioneel gedrag. Mensen worden 
gefrustreerd en boos. Youtube staat 
vol	met	filmpjes	van	mensen	die	aan	
techno-anger leiden, en hun computer 
kapot	maken.	Of	erger	nog,	mensen	
leiden aan apathie. Het kan ze allemaal 
niets	meer	schelen;	“het	spijt	me	
verschrikkelijk, mevrouw, ik kan er ook 
niets	aan	doen	dat	het	er	niet	uitkomt”.	

Creativiteit is een derde resultaat. 
Mensen zoeken allerlei manieren om het 
proces met trucjes te omzeilen. 

Onethisch bedrijfsproces 
Processen moeten dus niet alleen 
efficiënt	zijn	(de	dingen	goed	doen)	en	
effectief zijn (de goede dingen doen) 
vanwege de bedrijfsdoelstellingen, 
maar ook vanuit ethisch oogpunt. 
Een paar jaar geleden gaf ik les 
op	een	MBA	in	Dubai.	Het	ging	
over prestatie-indicatoren van een 
schadeafhandelingsproces	bij	een	
verzekeraar, en ik argumenteerde 
dat verwerkingssnelheid misschien 
wel de belangrijkste indicator was. 
Een van de studenten vertelde dat 
zij juist het proces vertraagden bij 
verliesgevende klanten, in de hoop dat 
ze op zouden zeggen. Ik argumenteerde 
dat dat het businessmodel van een 
verzekeraar ondermijnde, want een 
verzekeringsbedrijf is een collectief dat 
instaat voor de schade van een individu. 
Dat individu is dan al snel verliesgevend. 
In	mijn	ogen,	een	typisch	voorbeeld	van	
een onethisch proces. De belofte wordt 
bewust gebroken. 

Ook	het	gebruik	van	technologie	bij	de	
ondersteuning van bedrijfsprocessen 
heeft ethische consequenties. Het 
doel van technologie, wederom vanuit 
filosofisch	perspectief,	is	het	versterken	
van menselijke capaciteiten. Een 
pijl en boog, internet en de telefoon 
versterken onze reikwijdte, een hamer 
geeft ons meer kracht, enzovoort. Als 
we technologie gebruiken om mensen 
in het bedrijfsproces dom te houden, 
door honderd procent voor te schrijven 
wat er moet gebeuren, gebruik 

je technologie op een onethische 
manier.	Frustratie,	woede,	lethargie	
en	“creativiteit”	zijn	het	gevolg.	Bij	dit	
soort praktijken denken we misschien 
aan de blauwe boorden in de fabrieken 
in de 19e eeuw, maar steken wij onze 
shared service centra, op zoek naar 
operational excellence, niet ook zo in 
elkaar? Mensen voeren repeterende 
administratieve handelingen uit, 
iedere dag weer. Doktoren kijken 
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meer naar hun scherm dan naar 
de	patiënt,	om	alle	administratie	te	
kunnen doen. Call center medewerkers 
moeten hun scriptje stap voor stap af 
lopen, anders loopt het proces vast. 
“Volg	mij	maar,	dan	komt	het	wel	
goed”	in	vastgespijkerde	processen	
is dan misschien wel een duidelijke 
belofte, maar heeft dat geen ethische 
consequenties? Als technologie de mens 
in zijn kracht moet zetten door dom 
werk weg te nemen, of mensen slimmer 
te	laten	werken,	dan	is	de	belofte	“vertel	
me wat je wil bereiken, dan help ik je 
daar	te	komen”	een	veel	betere.	

Een proces dat goed is voor 
mensen 
Het is al jaren duidelijk dat 
fabricageprocessen de gezondheid 
van productiemedewerkers niet in 
gevaar mogen brengen. Maar hoe 
zit het met de mentale gezondheid 
van administratieve medewerkers? 
Bedrijfsprocessen	moeten	zich	niet	
alleen richten op productiviteit, maar 
ook op het faciliteren van het juiste 
gedrag van mensen (wat weer leidt 
tot hogere productiviteit). Dan Pink 
beschrijft	in	zijn	boek	“Drive”	de	drie	
factoren die kenniswerkers (en wie is 
dat tegenwoordig niet) motiveren in 
hun werk. En die zijn heel anders dan 
hoe we onze organisaties inrichten. Het 
draait	niet	om	geld	en	hiërarchie,	maar	
om	autonomy,	mastery	en	purpose.	
Mensen moeten een zekere autonomie 
hebben om hun eigen werk te kunnen 
plannen en uitvoeren. Zij hebben 
direct contact met de klant en zijn de 
eersten die nieuwe vragen en patronen 
herkennen. Veel administratieve 
processen vragen ook inzicht in 
bijvoorbeeld polisvoorwaarden bij 
een verzekeraar, regelgeving bij 
een overheidsorganisatie en kennis 
van diensten en producten bij een 
telecomaanbieder. Medewerkers 
moeten naast autonomie ook de kans 
krijgen hun kennis te gebruiken en 
uit te bouwen, en dan bedoel ik niet 
de	kennis	van	de	483	schermen	in	het	
systeem,	met	alle	omwegen.	Tot	slot	is	

het belangrijk dat medewerkers door 
middel van feedback inzicht krijgen in 
hun bijdrage aan het totale resultaat. 
Hard of zacht? 
Tevreden medewerkers zijn misschien 
geen doel op zich. Maar het is ook geen 
softe doelstelling. Door niet het proces 
centraal	te	stellen	(“volg	me	maar…”),	
maar	het	doel	(“vertel	me	maar…”)	krijg	
je maatwerkprocessen, en – alhoewel je 
dat niet zou denken – leidt dat tot een 
hogere straight-through processing rate. 
Als het proces iedere keer maatwerk 
levert, past er namelijk meer variatie in 
het proces. Mensen die met een zekere 
autonomie kunnen handelen vertonen 
een hogere productiviteit. Mensen 
die een kei zijn in hun vak, herkennen 
veranderingssignalen beter en eerder, 
dat levert een hogere wendbaarheid van 
de organisatie op. En mensen die weten 
waar ze het voor doen zorgen voor een 
hogere kwaliteit van het werk. Harde 
resultaten. 

Beantwoordt	voor	uw	eigen	organisatie	
eens de volgende vragen: welke 
ethische en onethische gedragingen 
ziet u in uw organisatie? Nemen we het 
voorkomen van ongewenst gedrag en 
het stimuleren van gewenst gedrag mee 
in het ontwerpen en verbeteren van 
bedrijfsprocessen? 

Welke resultaten zijn te behalen 
door een nieuwe belofte en een 
stevige invulling daarvan? 
Het	mag	duidelijk	zijn,	het	Be	Informed	
business process platform staat voor 
de	belofte	“vertel	me	waar	je	heen	
wil,	en	ik	help	je	daar	te	komen”.	Be	
Informed is gebaseerd op de principes 
van	dynamic	case	management	(DCM).	
Waar	traditionele	BPM	zich	richt	op	
processen	die	vooraf	prima	te	definiëren	
zijn, richt DCM zich op kennisintensieve 
processen die door de schier oneindige 
hoeveelheid combinaties van stappen 
en	regels	een	veel	flexibelere	aanpak	
behoeven. Een markt die volgens 
analisten	zoals	Gartner	en	Forrester	
twee tot vier keer zo groot is als die van 
de	traditionele	BPM.	

De goede dingen goed doen, maar is dat ook goed?
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(advertorial)

Vooraankondiging boek: 
requirements in opstartfasen

Uit onderzoek is gebleken dat veel projecten niet goed verlopen en dat de oorzaak daarvan vaak is te wijten aan fouten in de 
opstartfase. In de IT sector heeft de Standish Group projecten onderzocht die faalden en daarbij waren de drie belangrijkste 
faalfactoren: te weinig inbreng van gebruikers, incomplete requirements en niet goed bijhouden van de veranderingen aan 
requirements en eisen. In de Grond, Weg en Waterbouwsector heeft men onderkend dat de echte drijfveren/topeisen van 
een project vaak niet helder zijn, dat de koppeling tussen een topeis en een uitwerking vaak onvoldoende is en dat het goed 
schrijven van de requirements best lastig is.

Het boek behandelt met name de opstartfase van projecten. In die opstartfase worden vraagstukken behandeld zoals wat u 
kunt doen om individuele requirements beter te formuleren, om een set van requirements zo volledig als mogelijk te krijgen, 
om duidelijk te maken welke uitwerkingen behoren bij welke drijfveren/topeisen van dat project. Als de opstartfase van een 
project goed verloopt, dan is de kans op falen bij de ontwerp- of realisatiefase veel geringer.

Een heel belangrijk onderdeel van de aanpak is het vastleggen van relaties. U herkent ongetwijfeld de relaties tussen het 
waarom,	wat	en	hoe.	Anders	geformuleerd:	de	relaties	tussen	de	business	-,	user	-	en	system	requirements.	Deze	relaties	
maken inzichtelijk welke uitwerkingen horen bij welke topeisen. Er zijn echter ook andere relaties die u moet managen in de 
opstartfase van het project. Dat zijn de relaties tussen enerzijds de van toepassing zijnde normenkaders en anderzijds het 
product of proces waar de weerslag te zien is van die normen. De producten en processen worden goed herkend door de 
eigenaren van de requirements. Door de requirements daar aan te koppelen en groeperen, zal er meer herkenning zijn waar de 
impact is van de gewenste verandering.
Een ander belangrijk onderdeel van de aanpak is het werken met referentiemodellen om het streven naar volledigheid te 
ondersteunen. Hoe weet u dat u volledig bent? Die zekerheid is er niet. Vaak is er geen tijd om iedereen de requirements te 
laten reviewen. Een oplossing is om met referentiemodellen te werken waarin alle requirements al geordend worden naar 
bepaalde groepen. De ervaring leert dat het groeperen van requirements naar producten of documenten of primaire proces 
of beheer proces of besturings proces of kwaliteit, een goede start is. Als blijkt dat er bijvoorbeeld nog geen requirements zijn 
over kwaliteit, dan is de kans groot dat de non-functionele requirements zijn vergeten. Als blijkt dat er geen requirements zijn 
over	het	besturingsproces,	dan	is	de	kans	groot	dat	de	KPI’s	over	performance	vergeten	zijn	te	benoemen.

De auteurs hebben onlangs een aantal artikelen geschreven over dit onderwerp en zijn thans bezig op verzoek van Van Haren 
Publishing hun praktijkervaring en methodisch kader op papier te zetten in een handzaam boek. Het boek over requirements 
van	Hilco	Tappel	en	Ton	Metselaar	zal	uitgegeven	worden	door	Van	Haren	Publishing.	Beide	auteurs	zijn	werkzaam	bij	
ConQuaestor.

Er zijn veel boeken verschenen over requirements. Meestal zijn die toegespitst op ict-applicatie ontwikkeling. 
Requirements kunnen echter voor veel meer toepassingen gebruikt worden. Denk hierbij aan de eisen/
requirements die gesteld worden aan processen, de eisen die gesteld worden aan de ontwerpers en bouwers van 
grond-, weg en waterbouw projecten, etcetera.
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Danny Oldenhave & Patrick Tangelder

Adaptive Case 
Management
De omgeving waarin we werken verandert elke dag. Informatie wijzigt waardoor we soms net even anders moeten 
werken of andere beslissingen moeten nemen. Bedrijfsprocessen kunnen hierdoor minder voorspelbaar worden en 
huidige Business Process Management (BPM) oplossingen voldoen steeds minder om kenniswerkers binnen organi-
saties voldoende te ondersteunen. Hoe gaan we hier mee om en hoe kunnen we het onvoorspelbare beter beheers-
en? Een oplossing die steeds meer aandacht krijgt is de ‘Adaptive Case Management’ (ACM) methode. Deze methode 
is al gedeeltelijk toegepast in oplossingen van diverse software-leveranciers en wordt steeds meer toegepast binnen 
organisaties.

Wat is ACM?
De laatste jaren is er een verschuiving van productie- naar 
kenniswerkers. Er komen, kijkend naar het verleden, meer 
uitzonderingen en adaptief werk kijken bij de huidige 
bedrijfsprocessen. Daarnaast maken steeds meer bedrijven 
organisatorisch een verandering door van een statische 
managementhiërarchie	naar	een	dynamisch	samenwerkend	
netwerk	van	specialisten.	Bedrijfsprocessen	worden	hierdoor	
steeds	minder	voorspelbaar.	Om	deze	onvoorspelbare	
bedrijfsprocessen te kunnen ondersteunen is ACM 
ontwikkeld. 

Wat	is	nu	een	onvoorspelbaar	bedrijfsproces?	Om	deze	
vraag te beantwoorden, kijken we eerst eens naar een 
routinematig en voorspelbaar proces. Neem bijvoorbeeld 
de	assemblage	van	een	fiets.	Dit	is	een	echte	lijn-productie	
met minimale wendbaarheid. Er kunnen een aantal zaken 
voordoen waarbij een beperkt aantal keuzes gemaakt moeten 
worden (bijvoorbeeld een moer past niet of een zadel is nog 
niet gereed), maar er zijn een minimaal aantal mogelijke 
uitkomsten van deze beslissingen en het proces kan weer 
‘gewoon’ verder gaan met de volgende stappen. 

Een dergelijk proces is eenvoudig onder te brengen (te 
modelleren	en	uit	te	voeren)	in	huidige	BPM	oplossingen.
Voorbeelden van een meer adaptief en onvoorspelbaar 
proces	zijn	de	‘afhandeling’	van	een	patiënt	in	een	ziekenhuis	
of een claim bij een verzekeringsmaatschappij. In deze 
processen	staat	een	situatie	centraal	met	een	specifiek	
onderwerp,	de	patiënt	en	de	claim.	De	afhandeling	van	deze	
situatie, of ook wel case genoemd, zal niet in alle gevallen 
hetzelfde	zijn	en	is	niet	volledig	te	voorspellen.	Je	bent	
namelijk	afhankelijk	van	bepaalde	factoren	en	gebeurtenissen	
tijdens	deze	afhandeling.	Bijvoorbeeld	een	röntgenfoto	van	
een	patiënt	is	beschikbaar	en	op	basis	daarvan	moet	een	MRI-
scan	gepland	worden.	Om	dit	soort	cases	beter	te	kunnen	
managen is de methode ACM ontwikkeld.

ACM is een methode waarmee dit soort adaptieve en 
onvoorspelbare processen gemodelleerd en uitgevoerd 
kunnen worden om de kenniswerker te ondersteunen in het 
werk. Een gemodelleerd proces in ACM is vaak gebaseerd 
op	UML	State	Machines,	aangezien	een	case	ook	evolueert	
door	bepaalde	statussen	heen	(bijvoorbeeld	voor	een	patiënt:	
opgenomen, behandelen) met bijbehorende beslissingen en 
activiteiten.
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Waarom ACM?
De	huidige	BPM	oplossingen	bieden	vaak	geen	oplossing	om	
onvoorspelbare processen te automatiseren. Een oplossing 
zou	Business	Process	Modeling	Notation	(BPMN)	kunnen	zijn.	
Het	probleem	zit	echter	in	het	feit	dat	BPMN	is	ontwikkeld	om	
routinematige en voorspelbare processen met bijbehorende 
communicatie in kaart te brengen. Wanneer een routinematig 
proces ten uitvoer wordt gebracht, wordt er niet meer gedaan 
dan het gemodelleerde proces (het plan) uitvoeren. De 
afhandeling	van	een	case	zou	hier	bijna	niet	in	ondergebracht	
kunnen worden: er zijn simpelweg te veel mogelijkheden als 
gevolg van het grote aantal beslissingen. 

Het verschil zit in het feit dat je bij ACM in een 
modelleeromgeving beslissingen modelleert en tijdens de 
uitvoering van dit proces pas je plan maakt, bijwerkt en 
uitvoert wanneer dit nodig is. Zie het als het modelleren 
wanneer activiteiten (en reeksen activiteiten) in de 
afhandeling	van	een	case	gepland	(en	eventueel	uitgevoerd)	
mogen	worden.	Tijdens	de	daadwerkelijke	afhandeling	van	
een case, zal de kenniswerker deze activiteiten pas plannen 
om daarna, wanneer dit van toepassing is, uit te voeren. Hier 
zit	dus	het	wezenlijke	verschil	met	BPMN,	hier	modelleer	
je het proces en bijbehorende communicatie (in de vorm 
van een vastgelegd plan) en deze zal tijdens de uitvoering 
doorlopen	worden.	Bij	ACM	staan	niet	het	proces	en	de	
communicatie, maar de informatie centraal. 
Het daadwerkelijk proces en bijbehorende communicatie 
zullen	pas	tijdens	de	afhandeling	van	een	case	gemaakt	
worden.
Deze wendbaarheid in de uitvoering van een onvoorspelbaar 
proces is nodig omdat er bijvoorbeeld gebeurtenissen 
kunnen optreden waardoor geplande activiteiten niet meer 
van toepassing zijn (of juist wel van toepassing zijn). Er is 
bijvoorbeeld	gepland	een	patiënt	te	verplaatsen	naar	een	
bepaalde afdeling, maar op een moment krijgt deze koorts en 
mag niet verplaatst worden. 

Afbeelding	1	geeft	weer	hoe	je	van	een	model	(zie	het	als	
een schilderspalet met verschillende activiteiten en keuzes) 
in de uitvoering van het proces je plan maakt en uitvoert. 
Het model geeft een aantal keuzes en activiteiten (of een 
reeks activiteiten), gebaseerd op de status van je case en 
de gegevens die nu beschikbaar zijn, die gepland kunnen 
worden. Deze geplande keuzes en activiteiten kunnen 
uitgevoerd worden wanneer deze nodig zijn.

 
Afbeelding	1:	Verschil	tussen	het	model	en	de	uitvoering	in	ACM.

Waar	BPMN	gewoonlijk	taken	voor	individuen	definieert,	
is ACM meer gericht is op de samenwerking van een team 
voor de besluitvorming en planning van het geheel. Dit is 
meer dan het toewijzen van meerdere participanten aan een 
activiteit, omdat participanten (binnen ACM) meewerken 
aan	de	definitie	van	het	vervolgplan	en	de	vervolgacties.	
Denk bijvoorbeeld weer aan het ziekenhuis waar meerdere 
experts meewerken om een diagnose te stellen, waaruit weer 
vervolg	acties	voortvloeien	(hoe	maken	we	de	patiënt	beter,	
gebaseerd op de gegevens die we nu hebben?).

ACM biedt verschillende activiteiten aan die gemodelleerd 
kunnen worden in een modelleeromgeving. Denk hierbij aan: 
specifieke	taken	die	uitgevoerd	worden	door	(meerdere)	
participanten, activiteiten die bijdragen aan het aanpassen 
van het plan (bijvoorbeeld in de vorm van beslissingen) en 
het activeren van services (andere applicaties, routinematige 
bedrijfsprocessen	(BPMN)	of	subcases).

Beslissingen	binnen	ACM	verschillen	van	beslissingen	
binnen	BPMN.	Waar	bij	BPMN	de	mogelijke	uitkomsten	van	
een beslissing ook vastgelegd zijn, zijn alle uitkomsten van 
een	beslissing	binnen	ACM	niet	altijd	vast	te	leggen.	Je	zou	
simpelweg	te	veel	uitgaande	pijlen	krijgen.	Afbeelding	2	is	een	
weergave	van	een	gedeelte	van	een	‘standaard’	BPMN	proces	
waarbij de keuzes vast liggen.
 

Afbeelding	2:	voorbeeld	van	een	standaard	proces.

We zien hier dat na ‘Activiteit 1’ een beslissing genomen zal 
worden waarna ‘Activiteit 2’ of ‘Activiteit 3’ uitgevoerd zal 
worden.	Afbeelding	3	laat	een	adaptief	proces	zien	volgens	de	
ACM methode waar keuzes niet altijd vast liggen.
 

Afbeelding	3:	voorbeeld	van	een	adaptief	proces	volgens	ACM.

Hier zien we dat als de case zich in ‘Status 1’ bevindt, we 
‘Activiteit	1’,	‘Activiteit	3’	en/of	‘Activiteit	4’	kunnen	plannen.	
‘Activiteit	3’	en	‘Activiteit	4’	zijn	ad	hoc	activiteiten,	waarbij	
‘Activiteit 3’ alleen gepland kan worden in ‘Status 1’ en 
‘Activiteit	4’	gepland	kan	worden	in	elke	status.	‘Activiteit	2’	
kan gepland worden als ‘Activiteit 1’ compleet is. Als we al deze 
keuzes	zouden	willen	modelleren	in	een	BPMN	proces,	zou	dit	
erg	onoverzichtelijk	worden	als	getoond	in	afbeelding	4.

Adaptive Case Management
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Waar	BPMN	en	ACM	verschillen	zijn	er	ook	overeenkomsten	
en	kunnen	deze	methodes	elkaar	versterken.	Beide	methoden	
geven de mogelijkheid een proces inzichtelijk te maken. 
Huidige	BPM	systemen	die	beide	methoden	ondersteunen	
geven ook de mogelijkheid om deze processen ten uitvoer te 
brengen.	Daarnaast	kunnen	BPMN	en	ACM	ook	samenwerken.	
Een	BPMN	kan	een	ACM	proces	aansturen	en	andersom	ook.	
Het proces model is dan ook de gemeenschappelijke factor 
om diverse vakgebieden te ondersteunen.

Afbeelding	4:	een	adaptief	proces	in	BPMN.

Case File
De	Case	File	is	de	spil	van	een	case	en	dus	ook	van	het	case	
systeem	waarin	processen	gemodelleerd	en	uitgevoerd	
kunnen worden volgens de ACM methode. Elke case krijgt zijn 
eigen	case	file	waarin	alle	gegevens	betreffende	deze	case	
worden	opgeslagen	zodra	deze	geïnitieerd	wordt.	De	case	
file	bestaat	uit	verschillende	case	file	onderdelen	met	daarin	
eventuele	documenten.	Zie	het	als	een	patiëntendossier	met	
daarin verschillende tabbladen met verschillende informatie. 
Bijvoorbeeld	achtergrond	van	de	patiënt,	diagnose,	
persoonlijke	gegevens,	etc.	Aan	de	hand	van	deze	case	file	
kan bijvoorbeeld de status van de case worden afgeleid. 
Taken die uitgevoerd worden kunnen de documenten binnen 
case	file	onderdelen	muteren.	De	documenten	binnen	deze	
case	file	worden	gebruikt	door	de	verschillende	participanten	
binnen deze case om taken uit te voeren, plannen te maken 
en beslissingen te nemen (denk aan de achtergrond van een 
patiënt	om	een	goede	diagnose	te	stellen).
De	case	file	hangt	af	van	het	type	case.	Vooraf	kunnen	
verschillende	case	file	typen	gemaakt	worden.	Als	een	case	
geïnitieerd	wordt,	zal	er	een	case	file	aangemaakt	worden	
naar	de	specificaties	van	het	type	case.

Gebeurtenissen 
Een belangrijk onderdeel binnen ACM zijn gebeurtenissen 
(‘events’). Een event kan optreden wanneer er iets met de 
case gebeurt (bijvoorbeeld doordat er gegevens veranderen 
binnen	de	case	file),	er	een	bepaalde	tijd	verstreken	is	of	een	
extern event (er komt bijvoorbeeld meer informatie binnen 
van een derde partij of er is een wetswijziging) plaatsvindt. 
Events	kunnen	door	een	ACM	systeem	gefilterd	worden,	
het kan bijvoorbeeld zo zijn dat bepaalde events niet van 
toepassing zijn binnen een bepaalde status. 
Wanneer een event optreedt, kan deze een bepaald 
‘planfragment’ (van het model of palet) plannen. 

Een planfragment kan een enkele activiteit zijn of een 
reeks activiteiten. Een planfragment past het plan van de 
kenniswerker aan.

Wat heeft ACM een organisatie te bieden? 
Welke toegevoegde waarde kan Adaptive Case Management 
opleveren voor organisaties? Hierbij een opsomming van 
enkele ‘business values’ van ACM:
•	 Kenniswerkers	worden	in	staat	gesteld	om	effectiever	
en	efficiënter	geïnformeerde	beslissingen	te	nemen	
(gegevens die vereist zijn worden beschikbaar gesteld uit 
de	case	file	en	alleen	relevante	beslissingen	zullen	getoond	
worden),
•	 nauwkeuriger	bijhouden	van	gegevens,	acties	en	
beslissingen & verantwoording (door middel van ‘logging’ in 
de	case	file)
•	 verbetering	van	de	samenwerking	tussen	experts/
kenniswerkers binnen een organisatie,
•	 vermindering	van	fouten	en	vergissingen	(door	juiste	
(achtergrond)informatie, beslissingen en activiteiten te tonen 
die op dat moment van belang zijn),
•	 bieden	van	meer	leiding,	zodat	er	beter	en	meer	
gehouden zal worden aan het beleid (beleidsregels en 
business	rules	kunnen	opgenomen	worden	in	de	case	file	of	in	
het model).

Duurzaamheid van ACM
Naast het feit dat ACM de kenniswerker effectiever en 
efficiënter	kan	laten	functioneren,	kan	het	ook	bijdragen	aan	
de duurzaamheid van een organisatie. De huidige cases, die 
nu op papier bijgehouden worden en veel tijd en middelen 
kosten,	kunnen	flexibeler	opgezet	worden	door	ze	met	ACM	
te automatiseren. De impact op de natuurlijke omgeving zal 
hierdoor substantieel afnemen. Doordat steeds meer case 
management	systemen	een	centrale	opslag	plek	hebben	van	
cases (bijvoorbeeld, steeds meer pakketten maken gebruik 
van ‘cloud’-oplossingen) zullen gegevens beter en overal 
beschikbaar	zijn	voor	de	kenniswerkers.	Overbruggen	van	
afstanden en onnodig papierwerk zullen tot het verleden 
behoren.

De toekomst van ACM
Adaptive Case Management is nog in een vroeg stadium van 
ontwikkeling.	In	2009	heeft	the	Object	Management	Group	
(bekend	van	standaarden	als	BPMN	en	UML)	een	‘request	
for proposal’ (rfp) uitgestuurd voor haar ‘submitters’ om een 
voorstel	in	te	dienen	voor	een	standaard	voor	ACM.	Bedrijven	
als	IBM,	Oracle,	SAP,	Cordys	en	Neffics	zijn	druk	bezig	met	
werken aan een voorstel. Een interessant voorstel, met 
bijbehorende metamodellen, is gepubliceerd op de website 
van Neffics (http://neffics.eu/wp-content/uploads/2011/06/11-
05-12-CMMN.pdf).	Deze	bijdrage,	waar	bedrijven	als	
Cordys	(partner	van	Atos)	aan	mee	gewerkt	hebben,	bevat	
een	interessant	voorstel	voor	dit	rfp	van	OMG.	Ook	Be	
Informed (hoofdsponsor van het DREAM event) is druk 
bezig met het verder ontwikkelen van ACM, zoals gelezen 
kan	worden	in	het	artikel	van	Frank	Buytendijk	eerder	in	dit	
magazine.

Adaptive Case Management
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Ine Karijodimedjo

De 10 meest inspirerende boeken 
voor een requirements engineer

Via de interne nieuwsbrief, mail, 
Yammer en persoonlijke contacten riep 
ik mijn collega’s op te reageren op mijn 
vraag naar inspirerende boeken. Door 
de open vraagstelling kon iedereen zijn 
eigen favoriete boeken aandragen en 
werden ze niet beperkt tot het kiezen uit 
een vooraf samengestelde lijst.

Het resultaat is een gevarieerde top-10 
lijst van boeken. De lijst is gerangschikt 
op basis van het aantal reacties op 
de verschillende boektitels en de 
motivaties van de collega’s. De boeken 
behandelen diverse onderwerpen, zoals: 
soft skills, metaforen voor organisaties, 
herkenbare gedragspatronen in 
projecten, requirements management 
proces enz.

Het populairste onderwerp - 
waarschijnlijk geen verrassing - is Use 
cases. Writing Effective Use Cases 
van Alistair Cockburn (nummer 2) is 
volgens	Henk	Boer	voor	velen	de	Use	
Case	bijbel.	“Een	handig	naslagwerk.	
Niet alleen voor degene die nog niet 
zo ervaren is, maar ook als je denkt dat 
je nu wel weet hoe je Use cases moet 
schrijven is het aardig om dit boekje nog 
eens	in	te	kijken.”

De aanhangers van Domain-Driven 
Design:	Tackling	Complexity	in	the	Heart	
of Software van Eric Evans (nummer 1) 
zijn juist wat kritisch ten aanzien van 
Use	Cases.	Volgens	Pieter	Joost	van	de	
Sande hebben Use Cases weinig waarde 
zonder domein. Use Cases beschrijven 
slechts de buitenkant en zijn daarmee 
ver verwijderd van de werkelijke 
intenties	en	betekenis	van	het	systeem.	
Het boek van Eric Evans is misschien 
wat te abstract en te technisch voor 
sommige requirements engineers, maar 
toch echt een ‘must read’.

UML	wordt	op	de	lijst	vertegenwoordigd	
door	UML	Demystified	(nummer	10)	
van	Paul	Kimmel.	Een	aanrader	als	
je	je	in	UML	wilt	verdiepen.	Het	boek	
leest lekker weg, het legt niet alleen 
de diagrammen uit maar vertelt ook 
wanneer je ze kunt gebruiken en vooral 
wanneer	niet!”

Mastering the Requirements Process 
van	Suzanne	en	James	Robertson	
(nummer 3) is één van de klassiekers 
op de lijst. Het boek behandelt de 
methode ‘Volere’. Het is een goed 
leerboek en naslagwerk. Al moet 
de ervaren requirements engineer / 
Informatieanalist wel regelmatig grote 
stukken overslaan, omdat het boek 
duidelijk voor beginners is geschreven, 
aldus Rob de Waal.

Met	Adrenaline	Junkies	and	Template	
Zombies	(nummer	5	op	de	lijst)	staan	
Suzanne	en	James	Robertson	voor	
de tweede keer in de lijst. Dit boek 
schreven zij samen met Tom Demarco, 
Peter	Hruschka,	Peter,	Tim	Lister	en	
Steve McMenamin. Het behandelt 
gedragspatronen van mensen 
gedurende projecten. Het is allemaal 
heel herkenbaar, maar ook zeer 
vermakelijk, aldus Huub Ritzema.

In	Beelden	van	Organisatie	(nummer	
4)	legt	Gareth	Morgan	aan	de	hand	van	
veel metaforen en praktijkvoorbeelden 
uit hoe organisaties werken. Hans 
Siebering:	“Dit	boek	gaat	er	van	uit	dat	
wij altijd in metaforen denken als we 
naar	organisaties	kijken.	Je	kunt	een	
organisatie bijvoorbeeld zien als een 
machine, als een levend organisme, 
als een netwerk, als een geestelijke 
gevangenis, als een instrument van 
overheersing,	etc.	Het	boek	is	in	1986	
geschreven, maar werpt nog altijd een 

verfrissend	licht	op	het	onderwerp.”
Als je een klassieker op het gebied van 
business	rules	zoekt,	kom	je	op	Barbara	
von Halle of Ronald Ross terecht. In de 
lijst heeft Ronald Ross met Principles of 
the	Business	Rule	Approach	(nummer	
8)	het	van	Barbara	van	Halle	gewonnen.	
‘Principles	of	Business	Rule	Approach’	
is voor iedereen die meer wil weten van 
Business	Rules	een	‘must	read’.

Zen	and	the	Art	of	System	Analysis	
Meditations	on	Computer	Systems	
Development van Patrick McDermott 
(nummer 6) en Software Requirements 
&	Specifications:	A	Lexicon	of	Practice,	
Principles and Prejudices van Michael 
Jackson	(nummer	7)	behandelen	
volgens	Reinoud	de	Leve	beide	
“in	korte	stukjes	van	1	a	2	pagina’s	
verschillende aspecten van het werk 
van requirements engineers en 
software designers. Dat levert vaak 
amusante, herkenbare, inspirerende en 
tot nadenken stemmende stukjes op. 
Het zijn ideale boeken om tussen de 
bedrijven	door	af	en	toe	in	te	lezen”.	Het	
boek	van	Michael	Jackson	is	opgezet	als	
een	lexicon.	Het	begint	met	“Ambiguity”,	
gevolgd	door	“Application	Domain”	
en	eindigt	met	“Workpiece	Frame”	
Het boek van Patrick McDermott is 
ingedeeld naar disciplines.

NLP	voor	Dummies	van	Romilla	
Ready	(nummer	9)	is	van	alle	boeken	
het meeste gericht op de soft skills 
van de requirements engineer. Een 
requirements engineer heeft om 
succesvol te zijn veel soft kills nodig. 
Voor	Mike	Wardi	is	NLP	een	vaardigheid	
die hem geholpen heeft beter gedaan 
te krijgen wat hij zich ten doel stelt. 
Het heeft hem geleerd om te gaan met 
lastige situaties.

De zomervakantie zit er weer op. Een enkeling heeft nog een paar weken in een zonnig oord tegoed. 
De meesten zetten hun wekker weer om kwart over zes of half zeven en sluiten dagelijks aan in de file. 
De tijd van potverteren is even voorbij. Er moet weer gewerkt worden. De Gipharts, Kluuns en Van der 
Heijdens verdwijnen in de boekenkast Ik vraag me dan vaak af welke inspirerende boeken hebben 
mijn collega requirements engineers deze zomer gelezen. Welk boek heeft hen aan het denken gezet 
over het vakgebied en zou ik ook eens moeten lezen. 
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De 10 meest inspirerende boeken voor een requirements engineer

Nr Titel Auteur ISBN Aantal pagina’s Boekcover QR code

1 Domain-Driven 
Design: Tackling 
Complexity	in	the	
Heart of Software

Eric Evans 0321125215 560

2 Writing Effective 
Use Cases

Alistair Cockburn 0201702258 340

3 Mastering the 
Requirements 
Process

Suzanne Robertson, 
James	Robertson

0321419499 560

4 Beelden	van	
Organisatie

Gareth Morgan 9071542475 414

5 Adrenaline	Junkies	
and Template 
Zombies

Suzanne Robertson, 
James	Robertson,	Tom	
Demarco, Peter Hruschka, 
Peter,	Tim	Lister	en	Steve	
McMenamin

0932633676 238

6 Zen and the Art of 
System	Analysis	
Meditations on 
Computer	Systems	
Development

Patrick McDermott 0595652557 200

7 Software 
Requirements & 
Specifications:	
A	Lexicon	of	
Practice, Principles 

Michael	Jackson 0201877120 256

8 Principles of the 
Business	Rule	
Approach

Ronald Ross 0201788934 400

9 NLP	voor	Dummies Romilla	Ready 9043010502 332

10 UML	Demystified Paul	Kimmel 007226182X 235
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 (facilitator)
Atos	is	an	international	information	technology	services	company	with	an	
annual	revenue	of	EUR	8.7	billion	and	78,500	employees	in	42	countries.	
Serving a global client base, it delivers hi-tech transactional services, 
consulting,	systems	integration	and	managed	services. 

Atos	is	focused	on	business	technology	that	powers	progress	and	helps	
organizations	to	create	their	firm	of	the	future.	It	is	the	Worldwide	Information	
Technology	Partner	for	the	Olympic	Games	and	is	quoted	on	the	Paris	Eurolist	
Market. Atos operates under the brands Atos, Atos Consulting, Atos Worldline 
and Atos WorldGrid. 

Be	Informed	is	an	internationally	operating,	independent	software	vendor.	
The	Be	Informed	business	process	platform	supports	administrative	
processes,	which	are	becoming	increasingly	knowledge-intensive.	

Thanks	to	Be	Informed’s	unique	approach	to	dynamic	case	management,	
the next wave after business process management, organizations using 
Be	Informed	often	report	cost	savings	of	tens	of	percents.	Further	benefits	
include	a	much	higher	straight-through	processing	rate	leading	to	vastly	
improved	productivity,	and	a	reduction	in	time-to-change	from	months	to	
days.
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     (hoofdsponsor)
RuleArts bedient wereldwijd zeer grote organisaties, met name in de 
financiële	sector	en	overheid,	met	het	eerste	en	meest	succesvolle	
“General	Rule	Book	System”.	RuleXpress	is	een	repository-gebaseerde	
omgeving waarin bedrijfsexperts zonder IT achtergrond hun vocabulaire, 
regels	en	requirements	op	een	voor	hen	intuïtieve	manier	kunnen	
vastleggen,	traceren	naar	bron	en	implementatie,	analyseren	en	
publiceren. 

 Dit alles om te komen tot een consistente, complete en herbruikbare 
beschrijving	van	hun	specifieke	business.	Door	deze	informatie	zoveel	
mogelijk	applicatie-onafhankelijk	te	beschrijven	wordt	het	eindproduct	
niet alleen gebruikt voor IT projecten, maar ook door juristen 
(compliance) en communicatie medewerkers (helpdesk, publicaties).

(hoofdsponsor)


