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Dat is niet gek, want de hoofdthema’s van het event waren Business Value, Business Agil ity en Business Rules.

Subthema’s waren Collaboration (samenwerking tussen klant en team) en Certificering. Dat laatste onderwerp komt

ruimschoots aan bod in dit nummer met maar l iefst vier artikelen, waaronder de rubriek Versus! De meest gehoorde

reactie op het event is dat het inspirerend was.

Dit is helaas het laatste nummer van het DREAMagazine, waar Olaf Rem als l id van de redactie aan heeft

meegewerkt. Hij heeft onder meer alti jd de rubrieken Net gezien en Versus verzorgd. Wij wil len hem bedanken voor

zijn inzet.

Voorwoord
Het thema van dit DREAMagazine is het DREAM event 201 3. Het gros
van de artikelen gaat over het event, dat in september 201 3 is
gehouden. Er zi jn acht verslagen van presentaties op het event. Je kunt
het thema met evenveel recht Scrum noemen, want dat speelt in net zo
veel artikelen een rol.

Redactioneel

Colofon

DREAMagazine is een ti jdschrift over Requirements Engineering. Het wil een platform zijn voor het uitwisselen en uitwerken van ideeën

over het vakgebied.

DREAMagazine verschijnt tweemaal per jaar. Dit is nummer 7. Deze en andere edities zi jn te vinden op www.dreamevent.nl .

Reacties en bijdragen kunnen gestuurd worden naar dreamagazine@dreamevent.nl .

Redactie: Henk Boer, Reinoud de Leve, Olaf Rem, Zip Ritzen, Hans Siebering.

Deze editie is tot stand gekomen dankzij bi jdragen van: Matthi js van der Deij l , Wil Hikspoors, Peter Kalmijn, Emile Kouwenhoven, Aartie

Nieuwenhuize, Johan Oldenziel, Aschwin van Osch, Rini van Solingen, Stefan Sturm en Nicole de Swart.

Mailto:dreamagazine@dreamevent.nl
www.dreamevent.nl
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Waarom heb je voor dit artikel gekozen?
Ik las dit artikel toen we bezig waren met het selecteren
van sprekers voor het vorige DREAM Event. Ik had me
tot dan toe nog niet zo intensief bezig gehouden met
requirements engineering in een agile omgeving. Het
artikel was voor mij een eyeopener. Na het lezen ervan
stond het voor mij vast dat we Ellen Gottesdiener als
keynote spreker moesten uitnodigen. El len heeft mijn
verwachtingen zeker waar gemaakt. Ze gaf een heel
goede presentatie en verzorgde ook nog een
interessante workshop voor mensen die meer van haar
manier van werken wilden leren. Voor mij waren haar
optreden ti jdens het event, het artikel en de workshop de
trigger om me meer te verdiepen in de rol van
requirements engineering in een agile omgeving.
Volgens Gottesdiener is er niets tegenstri jdigs aan agile
requirements. Ook in een agile project moeten de
requirements zorgvuldig worden vastgesteld en vergt dat
soms veel analysewerk. De hoeveelheid analysewerk
bli jft min of meer geli jk. Al betoogt zi j wel dat sommige
problemen zich beter laten oplossen als je het probleem

stukje bij beetje oplost en dat daarom een agile aanpak
met zijn verschil lende iteraties een effectiever
benadering is dan de traditionele aanpak. Maar
requirements spelen ook in een agile omgeving nog
steeds een centrale rol.

El len Gottesdiener onderscheidt zelfs drie niveaus van
requirements. Die gelaagdheid deed me denken aan de
indeling die we kennen uit andere benaderingen van het
werken met requirements, zoals de indeling business-,
user- en system requirements. Hoewel we het hier
hebben over een heel andere indeling, zie ik wel
overeenkomsten in de functie ervan. De user stories die
je in een sprint real iseert, komen niet uit de lucht val len.

Elke methode kent een rol
die je requirements engineer
zou kunnen noemen
In deze serie interviews spreken Hans Siebering en Reinoud de Leve
telkens met een collega requirements engineer naar aanleiding van een
artikel dat hem of haar inspireerde. Deze keer spreken zij met Remco
Lagarde – organisator van het DREAM Event – over het artikel “Agile
Requirements: Not an Oxymoron” van Ellen Gottesdiener.

Interview met Remco Lagarde

door Reinoud de Leve en Hans Siebering

Er is er niets tegenstri jdigs aan
agile requirements

Requirements View
Big-View (Product)

Pre-View (Release) Define what product functionality to deliver in a given release, and obtain

agreement on the backlog items to deliver in the first few iterations in the

release.

Now-View (I teration) Identify enough requirements to deliver in an iteration to enable the team to

make a commitment for delivery.

Purpose
Gain an overal l understanding of what the product wil l be, and plan the

sequence of delivery. Agree on vision, scope, and time line for the entire

product.

A View To Agile Requirements By Ellen Gottesdiener
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Kun je iets meer vertellen over de verschillende
niveaus van requirements?
Ellen Gottesdiener onderscheidt drie views op
requirements met ieder een ander doel. Dat zi jn: de Big
View, de Pre-View en de Now-View.
In een agile aanpak hoef je niet al le product
requirements op voorhand helemaal helder te hebben,
zoals doorgaans wel het geval is bi j een traditionele
aanpak. Je moet echter wel de grote l i jnen van het
product dat je gaat ontwikkelen kunnen schetsen. Noem
het een vision. Je hebt zo’n vision nodig om het team te
kunnen focussen en om projectbudget te kunnen
regelen. De vision op het product en een hoog-over plan
hoe dit product te verwezenli jken vormen in de
terminologie van Ellen Gottesdiener de Big-View. In de
Big-View hebben requirements de vorm van een feature.
Het zi jn vri j abstract beschreven functies van het
systeem, die goed aansluiten bij de doelen van de
business. Gedurende het project zal de Big-View nog
evolueren. Het is heel goed mogeli jk dat uiteindel i jk een
bepaalde feature niet wordt gerealiseerd en een andere
feature die eerder niet in beeld was juist wel.

De Pre-View heeft een kortere ti jdshorizon dan de Big-
View. De Pre-View richt zich op wat er in de eerst
komende release wordt opgeleverd. In een agile project
wordt het product in een aantal releases opgeleverd,
waarbij iedere release een functioneel en technisch
samenhangend geheel vormt. Door deze samenhang
heeft een tussenti jdse release op zichzelf al waarde voor
de organisatie. Een release is het resultaat van een
aantal sprints.

De Now-View bestaat uit de user stories van de huidige
en de volgende sprint. Het bevat de user stories die het
team kan opleveren binnen de vaste doorloopti jd van de
sprint. De omvang van de sprints moet zo zijn dat het
team bli jft werken in een vast ritme.

Hoe verhouden deze drie niveaus zich tot
elkaar?
De user stories uit de Now-View zijn te traceren naar de
business requirements die de product owner heeft
vastgelegd in de Big View. Deze traceerbaarheid is
noodzakeli jk om te voorkomen dat de sprints de
verkeerde kant opgaan. Als er in een sprint user stories
worden gerealiseerd die niet zi jn te traceren naar de Big
View, gaat er iets verkeerd. De product owner is er voor
verantwoordeli jk dat het op te leveren product waarde
toevoegt aan de organisatie. De traceerbaarheid van de
user stories uit de Now-View (en Pre-View) naar de Big
View ondersteunt hem daarbij .

De conclusie van het artikel van Ellen
Gottesdiener is dat er geen tegenstrijdigheid zit
in de term agile requirements. Maar hoe zit dat
met de term agile requirement engineer?
Nu zou ik moeten zeggen dat daar wel een
tegenstri jdigheid in zit, want agile, of althans de agile
methode Scrum, kent de rol van requirements engineer
niet. Scrum doet niet aan special isaties. Ieder teamlid
zou in principe alles moeten kunnen. Zelf geloof ik daar
niet zo in. Ik geloof dat je alti jd special isatie zult houden.
Het testen van een systeem, het bouwen van een stuk
software, het ontwerpen van een architectuur of het
opstel len van een logisch model vragen nu eenmaal heel
verschil lende manieren van denken. Het is bi jna niet te
doen om alle hiervoor benodigde kennis en
vaardigheden te verenigen in één persoon. Dan zou zo’n
persoon zijn l inker en rechter hersenhelft en zowel zi jn
vrouweli jke als manneli jke eigenschappen volledig
moeten hebben ontwikkeld. Zulke mensen zijn maar dun
gezaaid.

Remco Lagarde

Je hebt een vision nodig om het team te
kunnen focussen en om projectbudget

te kunnen regelen
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Interview

De rol van requirements engineer valt in Scrum
overigens voor een deel samen met de rol van de
product owner. De product owner moet de requirements
voor het product helder en duidel i jk kunnen overdragen
aan het Scrum team. Zo helder en zo specifiek dat het
Scrum team begri jpt wat er moet worden gebouwd. De
product owner is echter meestal niet getraind in het
uitvoeren van analyses en hij ontbeert vaak technische
kennis. De product owner heeft ook vaak niet de ti jd die
nodig is om het resultaat uit te werken voor een
ontwikkelaar, een tester, etc. In theorie is de product
owner alti jd beschikbaar, maar ik moet het eerste project
nog zien waar de product owner elke dag aanwezig is.
Vaak zal daarom een requirements engineer als een
soort rechterhand van de product owner een deel van
deze taken op zich nemen. De requirements engineer
was overigens alti jd al een gedelegeerde taak. Hij werkte
alti jd al óf voor de business óf voor de IT uit wat er
gedaan moest worden. Bij agi le is dat niet anders. De
eisen, die voorheen aan requirements werden gesteld

worden er nog steeds aan gesteld. Het verschil is dat in
het verleden het requirementsproces volledig vooraf ging
aan het ontwikkelproces, terwij l bi j Scrum een deel van
de activiteiten paral lel wordt uitgevoerd. Er is meer
nadruk op communicatie, waardoor je niet meer al les
hoeft vast te leggen. Je hoeft niet meer door te gaan tot
de requirements niet meer ambigu zijn. Ze kunnen alti jd
ter plekke uitgelegd worden, omdat de auteur onderdeel
is van het team.

Ellen Gottesdiener
Ellen Gottesdiener is een internationaal bekende requirements Consultant. Ze heeft drie boeken geschreven:

• Requirements by Collaboration: Workshops for Defining Needs (2002)

• The Software Requirements Memory Jogger: A Pocket Guide to Help

Software and Business Teams Develop and Manage Requirements (2005)

• Discover to Deliver: Agile Product Planning and Analysis (201 2)

Ze heeft een benadering van requirements engineering ontwikkeld met zeven product dimensies:

• User: User sinteract with the product

• Interface: The product connects to users, systems, and devices

• Action: The product provides capabil ities for users

• Data: The product includes a repository of data and useful

information

• Control: The product enforces constraints

• Environment: The product conforms to physical properties and

technology platforms

• Quality Attribute: The product has certain properties that qualify its

operation and development

Ellen Gottesdiener was keynote spreker ti jdens het DREAM event van 2011 .

Ellen Gottesdiener

De product owner is meestal niet
getraind in het uitvoeren van analyses
en ontbeert vaak technische kennis
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De rol van requirements engineer blijft dus
volgens jou wel op één of andere manier
bestaan?
Als je al le methoden van de afgelopen 30 jaar neemt, die
aan de agile criteria voldoen, dan zie je dat er alti jd een
rol is die moet vastleggen, communiceren en boven
water kri jgen van behoeften. Dus een rol die je
requirements engineer kunt noemen. Een requirements
engineer moest behalve analytisch alti jd al
communicatief vaardig zi jn. Ik juich het toe dat er nu
meer aandacht is voor de samenwerking met de rest van
het team. Het is niet nieuw, maar er l igt meer nadruk op.

Lopen we niet het risico dat we te weinig
vastleggen en alleen nog maar mondeling
communiceren?
Minder vastleggen roept wel de vraag op hoe de
overdracht naar Beheer verloopt, vooral als dat niet
hetzelfde team is. Ook dat is gelukkig in Scrum geborgd:
de deliverables die nodig zi jn voor Beheer kun je
onderdeel maken van de backlog en uiteindel i jk van de
Definition of Done van een sprint, release of product.

Kun je iets vertellen over een Scrum project,
dat je meegemaakt hebt? In hoeverre werd wat
jij nu vertelt daar toegepast?
Eerl i jk gezegd hebben we in dat project veel van wat we
hiervoor hebben besproken niet of te laat toegepast. Het
was zeker geen voorbeeld project, maar ik heb er wel
veel van geleerd. Het begon met dat er toen ik op het
project kwam niet gewerkt werd met user stories maar
met use cases. Mijn ervaring is dat use cases minder
geschikt zi jn voor Scrum. Een use case bevat doorgaans
meerdere scenario’s. De use case is daarom vaak te
groot en al te ver in detai l uitgewerkt om in één sprint te
realiseren. Ik verwacht dat use case slices zoals we die
tegenwoordig kennen uit Use Cases 2.0 veel beter
aansluiten bij een werkwijze als Scrum.
De product owner was in eerste instantie ook niet
betrokken bij het aanbrengen van de drie niveaus in de
requirements. Er was geen traceerbaarheid van de user
stories uit een sprint naar de business features uit de Big
View. Doordat de samenhang ontbrak, werd het moeil i jk
om sprints te definiëren die business value toevoegen.
Bij het samenstel len van een sprint werd er heel veel
gediscussieerd. Later heb ik met de product owner de
gelaagdheid er wel ingebracht. Ik merkte dat dat wel
meer inzicht gaf, maar het was al te laat en deze actie is
uiteindel i jk helaas verwaterd.

Remco Lagarde

Remco Lagarde
Remco Lagarde is Competence Lead van de

competentie Business & Information Analysis bi j

Atos.

Hij is de initiatiefnemer, medeorganisator en

voorzitter van DREAM.

Remco is bijzonder vaardig in het vertalen van de

wensen van de klant/organisatie naar een optimale

oplossing met betrekking tot systeemdefinitie en/of

de productkeuze en/of processen. Door de

werkzaamheden bij de verschil lende bedri jven en

organisaties heeft Remco een brede ervaring in het

analyseren, vastleggen en uitdragen van de

informatiebehoefte, requirements en processen.

Daarnaast heeft hi j veel ervaring met het geven van

presentaties en trainingen en met het begeleiden

van organisaties en personen op het gebied van

requirements engineering / business analyse /

informatieanalyse / systeemanalyse, UML en het

gebruik van tools.

De rol van requirements engineer was
overigens alti jd al een gedelegeerde

taak.
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The first question, I would like to ask you on
behalf of our readers: How did you ‘roll into’
Decision Management, e.g. what was your
personal route to get where you are now: being
the Guru of Decision Management?

I worked some time as a product manager in software
-CASE tools- in the UK. Later I moved to the US and
transitioned to enterprise software in PeopleSoft's R&D
group. This team was focused on how to use a model-
based approach to defining enterprise software at an
exciting time – right as software was becoming internet-
centric for the first time.
After joining a startup I real ized that I had recommended
business rules at least three times to my engineering
teams so that we could better manage decision-making
logic in our products, so I joined a company focused on
Business Rules Management Systems (BRMS). When
we were acquired by a company that focused on
analytics I real ized that Decision Management -
combining business rules and predictive analytics- was
incredibly powerful. I wrote a book then started my own
company and that was what took me where I am now.

About decisions today and
beyond
My recent conversation with James Taylor, during two days of training
and an interview for DREAMagazine brought me a lot of fresh insights.
Most enterprises are less than they could be because they're stuck with
inadequate capabil ities to cope with everyday operational decisions. In
the training, James showed us how “Decision Modeling for Business
Rules Projects” gets decisioning requirements right and helps to
transform businesses in critical ways.

Interview with James Taylor

by Peter Kalmijn

James Taylor is the CEO and a Principal Consultant

of Decision Management Solutions. He is the

leading expert in how to use business rules and

analytic technology to build Decision Management

Systems. James is passionate about using Decision

Management Systems to help companies improve

decision making and develop an agile, analytic and

adaptive business. He authored several books and

provides strategic consulting to adopt decision

making technology and has led Decision

Management efforts for leading companies in

insurance, banking, health management and

telecommunications.

James’ blog: http: //jtonedm.com/
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Which crucial decisions took you there?
Well, the first crucial decision was to move to the US so I
could develop software, not just support it.
The second crucial decision was to join a business rules
software company so I could final ly work with business
rules rather than wish I could use business rules in my
products.
The third crucial decision I made was to introduce the
idea that Decision Management was a separate class of
system, with specific capabil ities, not just traditional
applications built with new technology.

Decision Management being a separate class
of system, you certainly showed us in the
training.
People talk a lot about automating decisions
and often trying to automate as much as
possible. Maybe this is not always wise. Why
would one automate decisions at all? What are
the criteria our readers can use best to pick the
ones that bring the best gain?
The first place to look is in the front l ine, seeking
business decisions that require control and transparency.
These decisions influence the perception of your
customers the most. Increasingly the value l ies in making
these decisions in real time.
Another important criteria comes from the number of
times you make a decision and the difference in value
between a good and a bad decision. The value of a
decision is the sum of these and decisions that are made
often can create a lot of value quickly. Final ly value
comes from managing the complexity of those decisions
effectively.

One phrase in the training especially caught my
attention: 'It is always Rule Management that
kills business rules projects (or turn it into
success)'. Could you elaborate on this? What
are the pitfalls to watch for? Do you have
valuable tips for our readers?
The constant factor with Business Rules is that I have to
make regular changes to the existing rules I am already
using. This is where value l ies rather than in introducing
rules for the first time. However companies spend a lot of
time focusing on how to integrate and execute business
rules for this initial setup and not enough thinking about
the constant factor – the need to make regular changes

to existing rules that are already in use.
As regular change is a given for al l rules projects, this is
a high risk approach. Rules projects that succeed focus
on making it easy to find the rules that need to change;
make it possible to safely and accurately change them
and ensure they can measure the impact of these
changes. This requires basic ongoing rule management
capabil ities to be put into place during the early project
phases.
Companies should also understand business decisions
involved build for change, include good impact analysis
capabil ities upfront and make sure each kind of user can
participate effectively in the changes that matter to them
and their responsibi l ities.

As this is always a hot topic, especially with
managers: What can you share with us and the
readers on the difficult subject of ROI? How can
we be sure about the positive outcome on
investments?
Always link the business decisions you are trying to
improve to the organization's KPIs and metrics. This
shows the value of improvement in those decisions and
wins you the buyin of managers. Next show these
managers that this approach gives them the power to
manage and improve performance, not just monitor it.
Managing the business rules that make up these
business decisions provides you with the knobs and
levers you need to redirect the company, not just the
dials and gauges of performance management.

There is especially with agile approaches much
talk about ‘doneness’. How do you decide on
completeness and when you are done with
decision modeling?
I t is tricky, but comes down to clarity -is it clear how to
make the decision?- and to identifying and documenting
the rules for each separate piece of the decision making.
There are some nice rule normalization techniques for
the lower levels of a decision model too.

James Taylor

Value l ies in making changes to existing
rules rather than in introducing rules for

the first time

Business decisions that require control
and transparency influence the

perception of your customers the most

Decision Management improves business rules
design and implementation through the process of

decision discovery and decision modeling. Decision

Management also combines Business Rules and

Big Data Analytics to improve and highly automate

business decisions and business processes.
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Interview

As magical seventh question I would like you to
ask a very personal question: what was your
best decision you took in your life?
Bringing children into my life- mentoring, becoming a
stepparent, and becoming a parent. These young men
have been and are a source of delight in my life. This
decision is much more important to me, and clearly
surpasses the importance of decision management, as it
has had a profound effect on not only my own
happiness, but on that of my whole family.

As a last question our readers are certainly
curious about your view of the future
developments in the field of the competence
“Decision Management and Rules”.
I think the role of analytics in rules-based systems wil l
explode. Simulation and impact analysis wil l empower
business people to control and continuously improve
their business decisions. And eventual ly decision
modeling wil l become as prevalent as process modeling
is now.

James, thank you for sharing your thoughts
with us and the readers of DREAMagazine. For
me it was a pleasure to participate in your
workshop and to attend your keynote at the
DREAM event.
Peter Kalmijn is principal

and thought leader at Atos

International, has a

substantial background in

both requirements

engineering and

verification and validation.

Peter is focused at

Decision Management & Business Rules in

combination with Business Process Management.

He chairs the Business Rules

community of Atos encompassing over 200

members, is competence lead of the Atos

competence ‘Decision Management and Rules’ and

is board member of the Business Rules Platform

Nederland (BRPN).

Eventual ly decision modeling wil l
become as prevalent as process

modeling is now

Requirements
Kenniscentrum
Actuele
ontwikkelingen,
praktische tips en
kennisuitwisseling
Het Requirements

Kenniscentrum is een

plek om vakkennis te

halen en ervaringen te

delen. Het centrum wil zo een bijdrage leveren aan de

verdere professionalisering van het vak. Het centrum

voorziet duidel i jk in een behoefte, want het heeft nu al

meer dan 2500 leden en dat aantal neemt snel toe.

Het l idmaatschap is gratis. Leden ontvangen eens per

maand een e-mail met tips over requirements, de site

updates en kri jgen voorrang bij aanmelding voor

Requirements Kennisavonden. De avonden worden

een paar keer per jaar georganiseerd, op wisselende

locaties in het land. Op de goed bezochte avonden

ontmoeten tussen de 1 00 en 1 50

requirementsanalisten elkaar.

Op de website van het Requirements Kenniscentrum

vind je informatie over requirements engineering in

zowel agile als traditionele omgevingen. De site bevat

artikelen en blogs over uiteenlopende onderwerpen,

een evenementenkalender en andere actual iteiten,

l inks naar handige tools, templates checklists en tests,

informatie over certificering en verwijzingen naar

vakliteratuur. Alle Nederlandstal ige boeken over het

vak en een selectie van Engelstal ige boeken kri jgen

een korte beschri jving. Er is een boek van de maand

en er zijn aanbevelingen door collega’s van boeken

die zij de moeite waard vinden. Interessant is de

pagina met l inks naar marktonderzoek over het vak.

Het Kenniscentrum is in 201 0 opgericht door Nicole de

Swart, die met haar bedri jf Reaco stevig aan de

requirementsweg timmert.

Wij zien elkaar bij het Requirements Kenniscentrum!
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Veel analisten die ik tegenkom merken dat de eisen die
gesteld worden aan hun werk, veranderen. Ze vragen
zich af hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan.
Sommige analisten zien die veranderingen als
bedreiging en anderen zien het als kans om hun werk
nog beter te doen. Ik heb de meest gehoorde kansen en
bedreigingen op een ri j gezet en geef vervolgens mijn
visie op de veranderingen die agile teweegbrengt.

Bedreigingen
In een agile omgeving wordt heel anders over
requirements gedacht dan we gewend zijn. Ik noem de
voornaamste bedreigingen die daar voor ons het gevolg
van zijn.

1 Geen requirementsfase
Tot voor kort begon een softwareontwikkeltraject met een
requirementsfase. Dit was een duidel i jk afgebakende
fase aan het begin van het project. We moesten samen
met de business stakeholders al le requirements boven
water halen. Ons werk was daardoor duidel i jk
gepositioneerd. Ontwerpers, ontwikkelaars en testers
konden pas aan de slag nadat wij de requirementsfase
hadden afgerond.
In een agile project bestaat geen afzonderl i jke
requirementsfase. We worden tegenwoordig geacht om
de requirements gefaseerd aan te leveren. Om de 2 tot 4
weken heeft het ontwikkelteam een nieuwe set
requirements nodig. We moeten die requirements just in
time aanleveren en mogen niet te ver vooruit werken.

Wat betekent dit voor ons?
We krijgen geen ti jd meer om de requirements goed op
een ri j te zetten en een gedegen werkwijze te volgen. We
staan voortdurend onder (ti jds)druk om iedere sprint
weer te zorgen dat het ontwikkelteam voldoende input
kri jgt met daarbij al le detai l informatie die ze nodig
hebben. Ondanks die ti jdsdruk moeten die requirements
natuurl i jk van goede kwaliteit zi jn. Een hele opgave voor
ons, requirementsanalisten.

2 Analist niet als afzonderlijke rolonderkend
Velen van ons hebben de functie (requirements)analist.
Het is een beroep, een discipl ine binnen de
softwareontwikkeling. Organisaties hanteren allerlei
verschil lende benamingen voor onze functie zoals
businessanalist, informatieanalist en
requirementsengineer, maar we beoefenen allemaal het
vakgebied requirementsengineering.
In een agile omgeving bestaan slechts drie rol len,
ontwikkelaar (ofwel teamlid), product owner en scrum
master. Er wordt gewerkt in multidiscipl inaire teams. De
teamleden moeten gezamenli jk al le kennis en
vaardigheden bezitten die nodig zi jn voor de ontwikkeling
van het systeem. Bovendien dragen zij
teamverantwoordeli jkheid voor het eindresultaat en dat is
inclusief het helder kri jgen van de requirements.

Wat betekent dit voor ons?
Wij worden minder zichtbaar en misschien zelfs

Agile: kans of bedreiging
voor analisten?
Hoe ervaar j i j de ontwikkelingen rond agile en de impact daarvan op ons
vakgebied, als kans of als bedreiging? Agile ontwikkeling is ongekend
populair. Door de successen die agile projecten boeken zoals kortere
time-to-market, lagere kosten en meer business value, werkt het
overgrote deel van de organisaties tegenwoordig agile of is daarmee
aan het experimenteren.

Agile Analist

door Nicole de Swart
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overbodig. In een agile omgeving hebben we niet langer
de rol requirementsanalist maar zijn we teamlid. We
hebben niet langer als taak om de requirements op te
stel len, maar zijn samen met de andere teamleden
verantwoordeli jk voor het opleveren van het gewenste
systeem. Het is maar de vraag of een agile team ons
daar voor nodig heeft. Dat hangt van de competenties
van de andere teamleden af.
Ons bestaansrecht wordt verder bedreigd door de
product owner. Een product owner is de business
stakeholder die verantwoordeli jk is voor het succes van
het systeem. Daarmee is hi j ook verantwoordeli jk voor
het overdragen van de requirements aan het
ontwikkelteam. Een deel van het uitvoerend werk kan hij
delegeren aan een gebruiker of aan een
requirementsanalist, maar daarmee kri jgt onze rol toch
minder gewicht.

3 Minder requirements documenteren
Eén van onze grootste uitdagingen was alti jd om de
requirements volledig en eenduidig te specificeren. Dat
viel niet mee omdat je nooit zeker weet of je
requirements gemist hebt en omdat gedocumenteerde
requirements anders gelezen kunnen worden dan je
bedoeld had. We hebben de afgelopen decennia al lerlei

methoden, technieken en best practices tot onze
beschikking gekregen om kwalitatief goede requirements
op te stel len.
Agile hecht geen waarde aan volledige en eenduidige
specificaties en documenteert überhaupt minder dan we
gewend zijn. Veel meer dan een eenvoudige product
backlog met user stories (en misschien wat informatie
voor functioneel beheerders) hoeft er niet vastgelegd te
worden over requirements. Mondelinge communicatie
geniet in agileomgevingen immers de voorkeur boven
schriftel i jke.

Wat betekent dit voor ons?
Een substantieel deel van ons werk vervalt. User stories
bestaan uit eenvoudige zinnen die de product owner en
de gebruikers zelf kunnen opstel len. De kennis en
vaardigheden die we hebben opgebouwd om
requirements SMART en volledig te formuleren, helpen
ons niet langer. Dingen die vroeger vanzelfsprekend
waren, zi jn dat in agile niet meer. Een gedegen
requirementsanalyse en uitgebreide documentatie zi jn
bi jvoorbeeld niet langer wenseli jk.

Kansen
Naast bedreigingen biedt agile ook kansen voor
requirementsanalisten. Ik noem de drie belangri jkste.

1 Veel aandacht voor requirements
Met de komst van agile is de focus komen te l iggen op
het leveren van zoveel mogeli jk business value.
Requirements staan daarom bij agi le in het middelpunt
van de belangstel l ing. Dat requirements cruciaal zi jn voor
het succes van een softwareontwikkelproject wisten wij al
lang. Nu maakt ook agile dat onmiskenbaar duidel i jk.

Wat betekent dit voor ons?
We hoeven de opdrachtgever en de projectleden niet
meer van het belang van requirements te overtuigen.
Iedere sprint worden immers nieuwe requirements
geïmplementeerd. Als deze niet helder zi jn, wordt dat bi j
de demo aan het einde van de sprint direct zichtbaar
voor al le belanghebbenden.

2 Requirements integraal onderdeelvan agile
Requirements zijn onlosmakeli jk verbonden met agile,
meestal in de vorm van user stories. Ze zitten door heel
het proces verweven. Requirements vormen een
integraal onderdeel van Scrum. De product backlog met
daarin de requirements heeft een centrale plek binnen
Scrum en is het voornaamste stuurinstrument voor de
business. Tijdens alle Scrum-meetings spelen user
stories een prominente rol, denk aan de sprintplanning
meeting, daily scrum en sprint review meeting (demo).

Wat betekent dit voor ons?
Requirements verdwijnen niet meer onderin de la, maar
iedereen werkt er intensief mee. Waar vroeger veel

Nicole de Swart
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ontwikkelaars de requirementsdocumentatie maar half
lazen, implementeren ze nu user stories. Waar vroeger
projectleiders op basis van summiere informatie (o.a.
requirements) en veel aannames een planning maakten,
worden sprint- en releaseplanningen nu voortdurend
bijgesteld als er voortschri jdend inzicht is.

3 Business pakt de cruciale POrolonvoldoende op
Voorlopig hebben we in de prakti jk nog te maken met
een business die IT-projecten graag overlaat aan IT’ers.
Ze wil len er zelf zo min mogeli jk ti jd aan besteden. Een
medewerker nagenoeg ful l time vri jmaken om de product
ownersrol naar behoren in te vul len, is er zelden bij .
Laat staan dat de verantwoordeli jke manager (de echte
product owner) zich intensief met de ontwikkeling gaat
bemoeien.

Wat betekent dit voor ons?
Wij zi jn vaak de aangewezen persoon om het gat dat de
business laat val len, op te vul len. Daarmee helpen we
zowel de business als het ontwikkelteam uit de brand.
Het ontwikkelteam heeft een vertegenwoordiger van de
business nodig. Iemand die ze kan vertel len wat de
behoeften van de business zijn en aanspreekpunt is voor
al hun vragen. De business is bl i j dat ze werk aan een
professional kan overlaten. Ze moet weliswaar input
leveren, maar kan zich toch voornameli jk concentreren
op haar eigen werk.

Gevolgen voor analisten
De kansen en bedreigingen overziend denk ik dat ons
werk en onze rol substantieel aan het veranderen is. Wij

zul len ons steeds meer als bruggenbouwer en steeds
minder als vertaler moeten gaan opstel len. We gaan de
business en de ontwikkelaars helpen om gezamenli jk de
requirements scherp te stel len. Een agile-ontwikkelteam
is immers een multidiscipl inair team, dat ook de
vaardigheid om de behoeften van de business te
doorgronden moet bezitten.

De business zal in de toekomst meer en meer grip wil len
kri jgen op haar ICT-projecten. Daarbij wil ze sturen op
ROI en zal dus haar strategische product ownerrol
steeds vaker gaan oppakken. In plaats van vertaler en
brug tussen de business en het ontwikkelteam, worden
wij veel meer bruggenbouwers. We gaan de werelden
van de business en de ICT'ers dichter bij elkaar brengen
en ze helpen om samen iedere sprint de business value
te maximaliseren.

Terug naar de vraag of agile een kans of een bedreiging
is voor requirementsanalisten.
Dat hangt van je ambitie en competenties af, zou ik
zeggen. Als je vast wilt houden aan een grondige
requirementsanalyse waarin je vooraf al le requirements
inzichtel i jk wilt maken en ondubbelzinnig vastleggen, dan
vormt agile een serieuze bedreiging voor je. Als je de
competenties die een agile omgeving van je verlangt niet
bezit of je niet snel genoeg eigen maakt, is agile ook een
bedreiging. Als je daarentegen bereid bent om de
business en ICT’ers dichter bij elkaar te brengen en te
helpen om iedere sprint de business value verder te
maximaliseren, dan is agile een geweldige kans om meer
betekenis aan je werk te geven.

Requirements spelen in agile een veel belangri jkere rol
dan in traditionele projecten, maar in een andere vorm
dan we gewend zijn. Iemand die het project op dat vlak
verder kan helpen kri jgt daarom meer waarde, met of
zonder formele analistenrol of afzonderl i jke
requirementsfase.

Wil je weten wat er van een moderne analist verwacht
wordt of hoe je zelf succesvol als agile analist aan de
slag kunt, lees dan mijn e-book 'De Agile Analist'. Je kunt
het gratis downloaden op http: //www.reaco.nl/agi le-
analist/.

Nicole de Swart

Nicole de Swart
Met haar trainingen en training-on-the-job

programma’s leert Nicole analisten hoe ze de juiste

requirements vinden. Ze is de auteur van Handboek

Requirements en de oprichtster van het

Requirements Kenniscentrum. Daarnaast geeft

Nicole les aan studenten Business Informatie &

Management op de Hogeschool van Amsterdam.

www.reaco.nl/agile-analist/
www.reaco.nl/agile-analist/
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Het stel len van deze prioriteiten was ook bij de SNS
Bank aan de orde van de dag, maar Emile Kouwenhoven
heeft met zi jn visie op marketing gezorgd voor nieuwe
inzichten. Hierdoor bepaalt niet langer het management
de prioriteit voor nieuwe functionaliteit, maar bepaalt de
klant zelf wat er opgeleverd dient te worden.

Om de nieuwe inzichten van Emile Kouwenhoven beter
te begri jpen, stappen we terug in de ti jd. Een ti jd waarin
marketing nog in de kinderschoenen stond en een
timmerman zijn al gemaakte producten probeerde te
verkopen aan nog te vinden klanten. Wanneer deze
producten niet direct werden verkocht, maakte de
timmerman reclame om de producten alsnog te
verkopen.

Met de techniek van tegenwoordig hebben we vooraf al
veel informatie over de wensen van de klant. Klanten zijn
immers online via sociale media, delen daar bewust en
onbewust informatie en kri jgen steeds meer
mogeli jkheden om producten een persoonli jke uitstral ing
te geven. Het is daarom veel belangri jker geworden om
eerst de vraag van de klant te analyseren en vervolgens
het aanbod te realiseren.

De wet van Sinterklaas, je krijgt wat je
vraagt
Om vraag en aanbod met elkaar te verbinden, verwijst
Emile Kouwenhoven naar de wet van Sinterklaas. De
goedheil igman zorgt er ieder jaar weer voor, dat de
kinderen de oh zo gewenste cadeaus ontvangen. Het
geheim is hierbi j het verlangl i jstje. Kinderen maken een
verlangl i jstje, waardoor de Sint de juiste cadeaus kan
kopen die staan vermeld op het l i jstje met de wensen
van de kinderen.

Wanneer we dit voorbeeld projecteren op de IT, dan valt
op dat nieuwe ontwikkelingen binnen de
systeemontwikkeling nog steeds worden aangedragen
vanuit de marketing afdeling. Deze innovaties zijn vaak

technisch gedreven en
sluiten hierdoor niet
vol ledig aan op de
daadwerkeli jke wens van de
klant. Toch gek, want deze
innovaties dienen juist de
dienstverlening en de
beleving voor de klant te
verbeteren.

Om deze innovaties beter
aan te laten sluiten op de
wensen van de klant is
Emile Kouwenhoven bij de
SNS Bank een project gestart
waarbij de klanten online de
mogeli jkheid hebben gekregen om nieuwe functionaliteit
voor te dragen, te bespreken en te beoordelen. Hierdoor
komt de wens van de klant centraal te staan en zal de
klant bepalen wat er het eerst opgeleverd wordt.

Altijd eerst begrijpen, dan pas begrepen
willen worden
Het bepalen van de volgorde van oplevering gebeurt op
basis van het aantal stemmen dat de klanten geven. Het
onderwerp met de meeste stemmen zal als eerste
worden opgeleverd. Vervolgens zal er gekeken worden
of de overige onderdelen ook haalbaar zijn binnen
dezelfde release. Wanneer dit niet het geval is, schuift de
functionaliteit door naar de volgende release.

Op deze manier weet de SNS Bank goed in te spelen op
de behoefte van de klant. De behoefte is nameli jk binnen
de online community zelf door de klanten voorgedragen,
besproken en geprioriteerd. De klant heeft daarmee zelf
de controle gekregen over wat hi j of zi j het l iefst wil
toevoegen aan de dienstverlening. Op dit moment geven
750 klanten wekeli jks een reactie. De verwachting is dat
dit aantal al leen nog maar bli jft toenemen, gezien de
positieve reacties.

Innoveren door samenwerken
Bedri jven zijn continu bezig met het verbeteren van hun dienstverlening.
Hierbi j hoort ook de investering in nieuwe IT functionaliteit. Door hoge
kosten en volle planningen kan deze functionaliteit vaak niet in een keer
worden opgeleverd en dient het management prioriteiten te stel len.

Presentatie Emile Kouwenhoven

door Aschwin van Osch

Emile Kouwenhoven
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De wet van Sinterklaas
Er wordt aardig wat geschreven over het fenomeen Big
Data. Wat is dat nou Big Data en waar is het goed voor?
Ik lees marketing publicaties over Big Data waarin er
gesproken wordt over een nieuwe soort van
marketingstrategie, waarbij je door middel van
klantkennis meer gerichte aanbiedingen kan doen.
Technische publicaties geven meer aan dat Big Data een
soort van probleem is, waar een technische oplossing
voor moet worden gezocht. Beide invalshoeken zijn juist.
Big Data is een term voor veel teveel informatie en de
angst en apathie om hiermee om te kunnen gaan.Wie is
hier eigenl i jk goed in? Ik kan maar één 1 00%
succesvolle ondernemer noemen.
Mijn grote voorbeeld van Big Data is Sinterklaas. Deze
goedheil igman kri jgt het ieder jaar voor elkaar om op 5
december alle kinderen in Nederland te verrassen met
een perfect passend assortiment aan cadeautjes. Ik heb
me een groot deel van mijn leven verwonderd hoe die
oude man het voor elkaar kreeg. Ok, hi j had dan wel een
hele batteri j aan personeel en een groepje
hulpsinterklazen, maar je moet dit maar even zien te
organiseren. Wat mij het meest fascineerde was dat
grote boek. Daar stonden dus alle gegevens in, die in de
maanden daarvoor door de luisterpieten waren
verzameld via de schoorstenen, de open klepraampjes
en gecapituleerde ouders.
Vaak kreeg die goedheil igman het ook nog voor elkaar
om mij met 1 cadeautje helemaal gelukkig te maken. Zo
kreeg ik een keer een akoestische gitaar, toevall ig net
voordat ik mijn eerste gitaarles zou kri jgen. Ik kon mijn
geluk niet op.
Na zes jaar studeren en 1 3 jaar marketingervaring is mij
duidel i jk geworden dat Sinterklaas een paar zaken heel
goed voor elkaar heeft.
Al lereerst heeft de man een aardig merk in de markt
gezet, met volop zendti jd op de publieke en commerciële
omroepen. Er is zelfs een kaskrakende bioscoophit over
hem uitgebracht. De merchandising heeft de man keurig
uitbesteed aan de grootgrutters in het land, zonder daar
ook maar een cent aan royalties voor te ontvangen.
Zijn datacollectie is fenomenaal gediscipl ineerd.
Kinderen leggen uit eigen beweging verlangl i jstjes bij de
schoorsteen en geven daarmee toestemming gebruik te
maken van deze gegevens. De Sint beloont dit met een
lekkernij , waardoor de kinderen het wel uit hun hoofd
laten de verstrekte informatie niet op ti jd te updaten. Het
personeel van de goedheil igman verzamelt deze
informatie en legt dit gediscipl ineerd vast, waardoor er
geen wens verloren gaat. Al les gaat naar het
datawarehouse in Madrid, alwaar er dataverri jking
plaatsvindt met onder andere eerder gegeven

geschenken en informatie over het onl ine zoek- en
klikgedrag van deze klanten. De samenwerking met
detai lhandels is daarbij voor beide parti jen al honderden
jaren zeer waardevol.
Sinterklaas gebruikt al leen maar relevante data in het
individuele kindprofiel . Het feit dat een kind een keer zijn
bordje niet heeft leeggegeten hoeft voor het ene kind niet
zo relevant te zijn als voor het andere. Hiervoor gebruikt
de Sint gepersonaliseerde datafi lters, waarbij relevantie
automatisch wordt gescoord. Dat maakt de hoeveelheid
data in het datawarehouse ook behapbaar en het
geautomatiseerd leren van kindgedrag effectief. De Sint
leert dus 24 uur per dag en zeven dagen per week door
niet zelf te bepalen wat relevant is, maar door het
leerproces zelf bepalend te laten zijn.
Dat is voor mijzelf het meest relevante antwoord op mijn
vraag: Hoe kri jgt Sinterklaas dit voor elkaar? Zo dus.
Discipl ine is het toverwoord dat geldt voor de hele
operatie van Sinterklaas. In al le vertakkingen van het
distributieapparaat van de Sint staat discipl ine hoog in
het vaandel. De keerzijde van deze methodiek is dat er
ogenschijnl i jk weinig ruimte is voor eigen creativiteit en
gefl ierenfluit. Dat klopt deels, maar hoe erg is dat? Hoe
creatief vonden we de uitzending van het
Sinterklaasjournaal? Dit is creativiteit gebaseerd op
keiharde kennis van je doelgroep en weten waar
behoefte aan is.
Staat Sinterklaas nu op eenzame hoogte? Nee. Er zi jn
voorbeelden in ons innovatieve Nederland, die tot de
verbeelding spreken. De decennia oude gratis
ansichtkaarten campagne voor toeristen is een bri l jante
DM campagne van Heineken. SNS Bank gooit met
realtime inputgedreven output ook hoge ogen, als het
gaat om relevante klantboodschappen. De volgende stap
is het proactief gebruik maken van de input die 1
seconde geleden is binnengekomen. In Routenet zien
we een parti j die zeer handig omspringt met datacollectie
die ontstaat door verplaatsingen van mensen. Hier
maken niet al leen consumenten dankbaar gebruik van.
Het hele fi leprobleem in Nederland wordt er
langzamerhand mee opgelost.

Is proactief omgaan met Big Data een doorbraak? Ik
denk ik dat het een stap is naar een meer efficiënte
manier van conversaties tussen afnemers en
aanbieders. Leuk is om de vorige zin terug te lezen en je
dan af te vragen wie de aanbieder en wie de afnemer is
bij inputgedreven output. Neem een kijkje in je eigen
organisatie en probeer bij elk klantcontact moment die
vraag te beantwoorden. Succes!

Column

door Emile Kouwenhoven
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Versus

‘Certificeringen hebben
toegevoegde waarde’

In deze rubriek zoeken we de uitersten op. We nemen een stel l ing, graven ons aan weerszijden in en verzamelen
munitie om elkaar mee te bestoken. Dan kan de stri jd losbarsten. Het is aan u om een oordeel te vellen: is er een
winnaar of eindigt de stri jd onbeslist?
Deze keer de stel l ing: 'Certificeringen voor business- of informatieanalist hebben toegevoegde waarde'. Bent u het
ermee eens? Of toch niet?

door Olaf Rem

Als je ergens van overtuigd bent dan zul je vinden dat je geli jk hebt.
Maar wat als iemand het dan totaal niet met je eens is? Dan kan het er
wel eens heet aan toe gaan.
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Volgens Stefan Sturm zijn gemeenschappeli jke
terminologie, methoden en technieken de sleutelfactoren
voor succes. En daar kan certificering een bijdrage aan
leveren.

Waarom hebben we dit nodig? Stefan Sturm vertelt dat
Requirements Engineering bij verschil lende bedri jven op
een andere manier wordt geïmplementeerd. Daarnaast
zi jn er veel communicatieproblemen door de verschil len
tussen talen en culturen. Ook zijn er vele misverstanden
over het begrip ‘Agile’. Het el iciteren van requirements
wordt vaak onderschat en de documentatie en
traceerbaarheid worden genegeerd. Met andere
woorden: klanten, leveranciers en ontwikkelaars praten
langs elkaar heen als het gaat om RE!

De gevolgen hiervan zijn:
• Incomplete requirements
• Dubbelzinnige requirements
• Geen gemeenschappeli jk denken over requirements
• Requirements kri jgen niet alti jd de juiste prioriteit
• Confl icten tussen projectleden
• Tijd en/of kosten overschri jding
• Ontbrekende, foute of overbodige functionaliteiten

Daarom is het de uitdaging om er voor te zorgen dat er
een gemeenschappeli jk denken ontstaat over het begrip
en de termen van RE. Dat begint met begrip van wat een
goede elicitatie, documentatie en administratie van de
requirements inhoudt. Maar hoe doe je dat? En hoe
breng je de kennis over aan nieuwe collega’s of
teamleden? En hoe houdt je daarbij rekening met de
diverse achtergronden van mensen met betrekking tot
hun ervaring en opleiding.

Certificering kan een bijdrage leveren om de begripskloof
te overbruggen. Een certificaat geeft (denk maar aan een
ITIL of Prince2 certificaat) internationale erkenning voor
de medewerker en voor het bedri jf is het een
mogeli jkheid om haar of zi jn expertise te tonen.

International Requirements Engineering
Board (IREB)
Stefan Sturm is sinds 1 apri l 2011 de managing director
van IREB GmbH. IREB biedt bedri jven de mogeli jkheid
om hun medewerkers te certificeren in het RE vak.

Het Certified Professional for Requirements Engineering
(CPRE) certificatie programma van IREB bestaat uit drie
niveaus:
• Foundation Level
• Advanced Level
• Expert Level

Stefan Sturm legt de nadruk op het Foundation Level. De
fundamenten van RE worden hierin behandeld. Het
voordeel is dat dit niveau voor iedereen toegankeli jk is.
Er worden geen specifieke toegangseisen gesteld.

IREB heeft vele mensen die aan de ‘business’ kant zitten
gecertificeerd in het Foundation Level. Deze mensen
moeten de specificaties doorgeven en daarom is het
volgens Stefan Sturm heel belangri jk dat zi j de
fundamenten van RE kennen om beter te kunnen
communiceren met de Requirements Engineers zelf.

De doelen van CPRE zijn:
• het vaststel len van een gemeenschappeli jke
terminologie in RE

• het bieden van internationaal erkende technieken en
methoden voor RE

• het bieden van een internationaal erkende basis voor
opleiding in RE

• het verbeteren van de huidige RE ervaringen
• waarde toevoegen aan de vaardigheden van de
professionals

En het uiteindel i jke doel is om de kloof te overbruggen!

Tijd om de kloof te
overbruggen
Requirements Engineering (RE) is één van de belangri jkste
succesfactoren binnen IT projecten. Dit is bewezen door vele studies
zoals het CHAOS report van de Standish Group. Om het succes van
een project te verhogen, moet er een sterke focus zijn op de beginfase
van een project, de RE fase. 'De kwaliteit van het gehele proces begint
bi j het begin, los fouten zo vroeg mogeli jk op' zegt Stefan Sturm. Maar
het probleem vandaag de dag is dat men nog steeds mensen moet
overtuigen hoe belangri jk RE is. Hoe kan dit worden veranderd?

Presentatie Stefan Sturm

door Aartie Nieuwenhuize
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In 2006 the International Requirements Engineering
Board (IREB) e.V. [IREB] was founded by renowned
Requirements Engineering representatives from
business, consulting, training, research and science. I t is
the clear intention of IREB to improve the knowledge in
RE and its application and to create an international
accepted basis for communication in this field. To
achieve this the IREB decided to provide the Foundation
Level syl labus on a knowledge level of an advanced
beginner according to the Dreyfus model of skil l
acquisition [Dreyfus]. This decision has been drawn in
order to reach as many professionals in the community
as possible and not only the already high qualified ones.
The latter may aim for the CPRE Advanced Level
modules which offer sound knowledge in specific fields of
Requirements Engineering.

Why did the IREB not just provide a body of knowledge
but develop a complete certification scheme? The reason
is pretty simple: Companies who recognize a certification
scheme as valuable, start to invest in education in this
discipl ine as well . Whatever notion one has of
certifications, certifications are a successful instrument to
create interest at organizations to invest in education.
And not al l people out in the community are
Requirements Engineering and Business Analysis
special ists, not al l of them do have a university degree in
Systems or Software Engineering. Many of them get
involved in Requirements Engineering in a project by
chance, or they move from another role into an RE role.
For this audience a high level certification scheme is
worthless, they all need support on an entry level stage.

The CPRE Foundation Level syllabus
Due to the nature of a syl labus, the topics are not
discussed in detai l but learning objectives are defined for
each of them. The official companion book to the CPRE
Foundation Level Requirements Engineering
Fundamentals [Pohl, Rupp] is discussing al l the topics in
detai l and can be regarded as the body of knowledge for
the CPRE Foundation Level. For the Advanced Level
modules IREB wil l publ ish handbooks free available as
PDF documents for download from the IREB website
which cover the topics in detai l . The CPRE Foundation
Level syl labus [CPRE FL] covers the most important

topics of Requirements Engineering:
• Introduction and Foundations: This section highl ights
the important role of RE in software and systems
development. I t offers definitions for the most
important terms in RE and provides fundamentals
of communication theory and requirements types.

• System and System Context: How to define the
considered system and its boundaries and context
and how to delineate it from the irrelevant
environment.

• Requirements Elicitation: How to identify stakeholders
and how to deal with them. Introduction of different
types of el icitation techniques and how and in which
context they should be used.

• Requirements Documentation: Importance of
requirements documentation, basic rules, structure
and quality criteria for requirements documents.
Introduction of different types of requirements
documents and importance of a glossary.

• Documentation of Requirements using Natural
Language: Effects of natural language and common
problems when documenting requirements in prose.
How to avoid these by using requirements templates.

• Model-based Documentation of Requirements:
Documenting requirements with models; different
types of models and how and when to use them.

• Requirements validation and negotiation: How to
ensure that the documented requirements meet the
predetermined quality criteria, such as correctness
and agreement. Identifying confl icts between
stakeholders and resolving them.

• Requirements Management: Assigning attributes to
requirements, defining views on requirements,
prioritizing requirements, and tracing requirements as
well as versioning requirements and managing
requirement changes. This includes individual
requirements as well as complete requirements
documents.

• Tool Support: Discussion of different types of tools
and how to evaluate and introduce them.

By now the Foundation Level syl labus is available in
English, French, German, Polish, Portuguese (Brazil)
and Spanish. Other languages (e.g. Chinese) are in
preparation.

A guide to the CPRE
Since its inception the CPRE Foundation Level certification from IREB
has evolved to the most achieved certificate in Requirements
Engineering (RE) worldwide. Right now over 1 3,500 people have been
certified worldwide in about 50 countries. So what is it al l about, how is it
set up, what are the contents of the CPRE syllabi and how does the
CPRE compare to other certifications?

Certification: IREB, I IBA and BCS

by Stefan Sturm
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The CPRE Advanced Level syllabi
The CPRE Advanced Level [CPRE AL] consists of a set
of modules which offer sound knowledge in specific fields
of Requirements Engineering. Currently two modules are
published. Contrary to the Foundation Level, the
Advanced Level modules are only available in English
and German.

Requirements Elicitation & Consolidation: Different
sources of requirements are discussed along with many
elicitation techniques l ike questioning techniques,
observation techniques, creativity techniques and
artifact-based techniques. Confl ict resolution is
supported by a various set of consolidation techniques
and clear guidel ines in which situation to use which
technique. The module Requirements Elicitation &
Consolidation is available in English and German.

Requirements Modeling: How to use models for
requirements el icitation and documentation. The main
focus is on modeling of information structures, functions,
behavior and scenarios in Requirements Engineering.
The module Requirements Modeling is currently
available in German only; English wil l be published
probably mid of 201 4.

The module Requirements Management is in preparation
and wil l be published in 201 4.

The CPRE Glossary
The CPRE glossary complements the CPRE Foundation
Level companion book Requirements Engineering
Fundamentals [Pohl, Rupp 2011 ]. The definitions in the
book and the definitions in the glossary have been
aligned with each other. In the current state, 1 28 terms
have been defined, covering the base terminology to a
large extent. There are sti l l some gaps with respect to the
terminology related to processes, project management,
and product management. Special terms, for example of
specific techniques for requirements el icitation or confl ict
resolution, are also sti l l missing. I t is planned to fi l l these

gaps incremental ly in the future.

The CPRE certification
IREB strictly separates the subject matter related work
from training and certification – compliant to the ISO/IEC
1 7024:201 2 standard. Contrary to other certification
schemes exams are neither conducted by the holder of
the certification scheme itself (IREB) nor by the
employees of a training provider. Exams are conducted
by certification bodies as personally and organizational ly
independent organizations. This model ensures fairness
and neutral ity of the examinations and avoids confl icts of
interests.
The exams for the Foundation Level can be taken in
English, French, German, Portuguese (Brazil), Spanish
and soon in Chinese. The Advanced Level exams can be
taken in English and German.

Practice exams for self-assessment of the candidates are
available for download on the IREB website for the
Foundation Level and the Advanced Level modules. This
helps the candidates to verify whether they are well
prepared for the real examination.

Relation to other certification programs
There are two other important certifications which overlap
in some way with the CPRE: The CCBA/CBAP from I IBA
and the Certificate in Requirements Engineering from
BCS. How are they related to each other?

The CCBA/CBAP and the CPRE are often regarded as
competitive certifications, but if you have a close look at
them they are not! First, the CPRE clearly focuses on
Requirements Engineering, which is definitely very
important, but only a part of the Business Analysis field;
whereas the CCBA/CBAP cover the complete area of
Business Analysis. Second, with its high entry criteria the
CCBA/CBAP are clearly addressing the advanced
professionals, whereas the CPRE Foundation Level is
addressing the advanced beginner. Together with the
CPRE Advanced Level modules the CPRE is offering an
education path for the professionals. This underl ines the
approach of IREB to motivate al l professionals to
improve their ski l ls and to foster the application of
Requirements Engineering - not only the experienced
ones.

As well the level of detai l is quite different for the CPRE
and CCBA/CBAP. The CCBA/CBAP are dealing with the
topic more on a strategic level whereas the CPRE is
more on a practical hands on level. Christoph Wolf,
Manager Business Analysis, Sunrise Communications
AG, Switzerland describes it l ike this: When we were

IREB, I IBA and BCS

The structure of the CPRE certification scheme

In the current state, 1 28 terms have
been defined, covering the base
terminology to a large extent
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introducing structured business analysis at Sunrise, we
used the BABOK® Guide from the I IBA. This served as
the basis for the definition of our processes, which are
described there in some detail . When we then wanted to
implement a training curriculum and certification
program, we moved ful ly in the direction of the
IREB/CPRE. The CPRE syllabi offer in our opinion a
more practice oriented approach. The focus there is on
concrete methods and techniques for requirements
el icitation, documentation, management and confl ict
resolution, which are not treated in the same depth by
the I IBA. In my opinion the use of the BABOK® Guide for
process definition and the CPRE for requirements
engineering training and certification complement each
other ideally.

Another major difference is the need for re-certification in
the CCBA/CBAP, whereas there is no such need in the
CPRE certification program. In the CCBA/CBAP scheme
one has to re-certify every three years raising renewal
fees and the need to demonstrate a proof of continuous
personal development. IREB doesn’t see any need for
re-certification as the principles and basic concepts of

Requirements Engineering are not changing fast.

CBAP and the CPRE started about the same time,
however the number of CPRE certificates issued globally
is much bigger and the growth of the uptake much faster.
Currently there are 3205 CBAP and 440 CCBA holders
compared to 1 3.438 CPRE Foundation Level holders
(latest figures can be found on www.theiiba.org and
www.ireb.org).

The setup of the Certificate in Requirements Engineering
in the BA diploma program from BCS (formerly known as
ISEB) is much more comparable to the IREB CPRE. The
Certificate in Requirements Engineering is part of a
whole certification program of BCS and just one brick in
the BCS Business Analysis Diploma. The CPRE
Foundation Level and the BCS Certificate in
Requirements Engineering do have an overlap of about
80%. Therefore the IREB and the BCS have signed a
Memorandum of Understanding in November 201 2
where it is agreed that
• Candidates that have completed the IREB’s CPRE
Foundation Level are exempt from taking the BCS
Certificate in Requirements Engineering to achieve
their Diploma.

• Candidates that have completed the BCS Certificate
in Requirements Engineering are exempt from taking
the IREB CPRE Foundation Level to progress to the
CPRE Advanced Level.

Although the BCS is very well known in Great Britain and
the BA diploma program is very successful there, it
doesn’t play a significant role outside the UK.

So rather than deciding between the CPRE and the other
certification schemes, there is reasonable way to fol low a
career path by starting with the IREB CPRE and then
advancing to one of the higher qualifications, either with
the IREB Advanced Level modules or with one of the
other schemes.

The CPRE in the Netherlands
In 2008 the first professionals have been certified in the
Foundation Level in the Netherlands. Due to the very
strong support from the six Dutch CPRE Training
Providers the numbers grew very fast and led to more
than 500 certified professionals in the Foundation Level
today. Recently trainings for the CPRE Advanced Level
Requirements Elicitation & Consolidation have been
started and the first certificates wil l be awarded sti l l in
201 3. This has been the result of joint efforts of IREB, the

IREB, I IBA and BCS
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recognized Training Providers and iSQI who takes the
exams.

Wrap up
With over 1 3.500 certified professionals the CPRE of
IREB is probably the most successful certification
scheme in Requirements Engineering worldwide. The
Foundation Level focusses on the advanced beginner
and together with the Advanced Level modules and the
planned Expert Level it offers a comprehensive career
path for Requirements Engineers and Business
Analysts. Professionals can start their qualification by
achieving a CPRE Foundation Level certificate and
then approach to the CPRE Advanced Level, the BCS
Diploma in Business Analysis or the CCBA/CBAP.

Sources:
[CPRE FL]: The Certified Professional for
Requirements Engineering – Foundation Level syl labus
[CPRE AL]: The Certified Professional for
Requirements Engineering – Advanced Level syl labi
[Dreyfus] Stuart E. ; Dreyfus, Hubert L. : A Five-Stage
Model of the Mental Activities Involved in Directed Skil l
Acquisition (February 1 980)
[IREB]: The International Requirements Engineering
Board (IREB)
[Pohl, Rupp 2011 ] Klaus Pohl, Chris Rupp:
Requirements Engineering Fundamentals; A Study
Guide for the Certified Professional for Requirements
Engineering Exam - Foundation Level - IREB compliant,
1 st edition, Rocky Nook Inc. (Apri l 2011 ), ISBN-1 3: 978-
1 93395281 9

IREB, I IBA and BCS
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Katarzyna Kot is business analist, coach en trainer bij
Devoteam. Zij heeft ervaring met de verschil lende
certificeringstrajecten. Op het Dream event vertelde ze
hoe bij de verschil lende aanbieders het
certificeringstraject is ingericht. Ze gaf informatie op
basis waarvan men een betere keuze zou kunnen
maken.

Het is verstandig om je vooraf af te vragen waarom je je
eigenl i jk wilt laten certificeren. Met deze opmerking
maakt ze haar publiek duidel i jk dat er aan de keuze voor
een specifiek certificaat nog een inzicht aan vooraf gaat.
Er zi jn heel verschil lende redenen waarom Business
Analisten er voor kiezen zich te laten certificeren.
Sommigen zien het als een erkenning van hun kennis en
kwaliteiten. Anderen verwachten dat het de weg voor hen
opent naar interessantere opdrachten of misschien zelfs
een betere baan en een hoger salaris. Weer anderen
zien het certificaat als een beloning voor al le ti jd en
energie die zi j in hun opleiding hebben gestoken. En dan
is er nog een groep die verwacht dat iedereen er op den
duur aan moet geloven, simpelweg omdat steeds meer
opdrachtgevers er om gaan vragen. Zo ver is het in
Nederland nog lang niet, maar het zou snel kunnen
veranderen.

Opleidingen hebben vaak concrete leerdoelen. Deze
leerdoelen kunnen zich op heel verschil lende niveaus
bevinden. De taxonomie van Bloom is goed middel om
opleidingen op basis van leerdoelen te classificeren.
Bloom’s taxonomie onderscheidt zes niveaus in
leerdoelen: Knowledge, Comprehension, Application,
Analysis, Synthesis en Evaluation.
L1 . Bij het eerste level (Knowledge) wordt er van de

kandidaten verwacht dat ze de kennis kunnen
reproduceren. Ze moeten feiten en begrippen
kennen. Dit wordt doorgaans getoetst door de
kandidaat een aantal multiple choice vragen te laten
beantwoorden.

L2. Bij het volgende level (Comprehension) wordt er van
de kandidaten verwacht dat ze verbanden en

vergeli jkingen kunnen maken met de feiten en
begrippen die ze hebben geleerd. Ook dit wordt
meestal getoetst door middel van multiple choice
vragen.

L3. Op het derde level (Application) moeten de
kandidaten in staat zi jn om de kennis toe te passen
op een probleem. Bij de toets kri jgt de kandidaat
meestal één of meer problemen voorgelegd waarvoor
hij schriftel i jk een oplossing moet uitwerken.

L4. Op het vierde level (Analysis) zul len de kandidaten
informatie moeten kunnen structureren en patronen
en trends kunnen herkennen. Dit wordt getoetst in
een mondeling examen.

L5. Op het vi jfde en één na hoogste level (Synthesis) zi jn
de kandidaten in staat om de geleerde concepten op
een ‘nieuwe’ manier met elkaar te combineren en zo
tot een oplossing van een probleem te komen. Dit
wordt ook getoetst in een mondeling examen.

L6. Op het hoogste level (Evaluation) kunnen de
kandidaten verschil lende oplossingen beoordelen op
hun kwaliteit en met argumenten aangeven waarom
de ene oplossing beter is dan de andere. Als toets
schri jven de kandidaten een white paper.

Er zi jn drie aanbieders van certificaten voor Business
Analisten. Hierna zullen we bekijken wat het certificaat
van de verschil lende aanbieders inhoudt en op welke
leerdoelen zij zich richten.

Certificeren, de beste
keuze
Veel business analisten vragen zich zo nu en dan af of het niet eens ti jd
wordt om zich te laten certificeren. Met een positief antwoord op deze
vraag zijn ze er echter nog niet. Ze moeten dan ook nog een keuze
maken uit de verschil lende aanbieders die er zi jn. Welk certificaat past
het beste bij hun behoefte?

Presentatie Katarzyna Kot

door Reinoud de Leve
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IIBA International Institute of Business
Analysis
De doelstel l ing van I IBA is professionalisering van het
vakgebied business analyse. Het wil een platform bieden
aan business analisten om verder te groeien in hun
professionaliteit. Daarvoor is onder andere het
framework BABok (Business Analysis Body of
Knowledge) ontwikkeld, waarin al le competenties van
een business analist een plek hebben.

In 2006 introduceerde I IBA het certificaat: Certified
Business Analysis Professional (CBAP). Dit is een
moeil i jk examen met hoge toelatingseisen. Zo moet men
bijvoorbeeld 7500 uur aantoonbare ervaring hebben als
Business Analist met het BABoK framework. Door deze
hoge eisen is het examen vri j exclusief, een waardevolle
aanvull ing op het CV. Er wordt echter in Nederland nog
nauweli jks door werkgevers naar gevraagd.

Op het examen wordt de kandidaat getoetst met vragen
op niveau L1 tot en met L5. Het examen duurt 3,5 uur
waarin de kandidaat 1 50 multiple choice vragen moet
beantwoorden. Het certificaat is 3 jaar geldig. Daarna
moet de kandidaat zich opnieuw certificeren. Om aan het
examen te kunnen deelnemen is het vereist dat je
participeert in studiegroepen. Er is geen syllabus of
proefexamen.

Later in 2011 is er naast het CBAP certificaat ook een
CCBA (Certification in Competency in Busines Analysis)
certificaat gekomen. Dit is een eenvoudiger examen en
stelt ook minder hoge toelatingseisen. Hierdoor kunnen
ook de iets minder ervaren business analisten zich bij
I IBA laten certificeren

British Computer Society
De British Computer Society (BCS) heeft een lange
traditie en goede naam als het gaat om het introduceren
van standaarden (Prince2, ISTQB). De BCS biedt een
compleet certificeringstraject voor business analisten op
alle niveaus. Men kan beginnen met een BCS foundation
examen en vervolgens een BCS Practitioner examen
doen. Om daarna eventueel nog hogere examens te
behalen. De certificaten bli jven onbeperkt geldig. In
tegenstel l ing tot Engeland worden BCS certificaten in
Nederland nog nauweli jks erkend door opdrachtgevers.

Het foundation examen richt zich op de levels L1 en L2.
Het examen duurt 60 minuten en bestaat uit 40 multiple
choice vragen. Om te slagen moet de kandidaat 65%
van de vragen goed hebben. Er is een syllabus en een
proefexamen beschikbaar.

Het practitioner examen richt zich op level L3. Het
examen duurt 60 minuten en bestaat uit open vragen.
Om te slagen moet de kandidaat 50% van de vragen
goed hebben.

International Requirements Engineering
Board
Sinds 2007 kunnen business analisten zich certificeren
bij de International Requirements Engineering Board
(IREB). Het certificaat heet Certified Professional for
Requirements Engineering en richt zich, zoals de naam
al doet vermoeden, vooral op requirements engineering.
Van dit certificaat bestaan er drie niveaus: Foundation,
Advanced en Expert. Het examen op advanced niveau is
vanaf 201 2 beschikbaar. Aan het examen op expert
niveau wordt nog gewerkt. Het IREB certificaat wordt in
Nederland door veel bedri jven erkend. IREB biedt net als
BCS een curriculum van certificaten. De behaalde
certificaten bli jven onbeperkt geldig.

Het foundation examen richt zich op de levels L1 en L2.
Het examen duurt 75 minuten en bestaat uit 45 multiple
choice vragen. Om te slagen moet de kandidaat 60% van
de vragen goed hebben. Er is een syllabus en een
proefexamen beschikbaar.

Het advanced examen richt zich op de levels L1 , L2 en
L3. Het examen bestaat uit twee onderdelen. In het
eerste onderdeel moet de kandidaat een aantal multiple
choice vragen beantwoorden. In het tweede gedeelte
moet de kandidaat een stuk schri jven naar aanleiding
van een opdracht. Het eerste gedeelte toetst vooral
kennis(L1 ) en begrip(L2). Het tweede gedeelte toetst of
de kandidaat de kennis ook kan toepassen(L3).

Als je de programma’s van de verschil lende aanbieders
bekijkt, zie je dat er overeenkomsten en verschil len zijn.
Al le certificaten dragen bij aan het vergroten van kennis
en professionaliteit. Het is voor iedereen een noodzaak
om zijn kennis en professionaliteit voortdurend te
verbreden en te verdiepen. Certificeren hoort daar zeker
bij . Bedenk echter vooraf goed wat jouw doelstel l ingen
zijn en hoe de leerdoelen van de opleiding daarop
aansluiten. Er is niet één goede opleiding voor iedereen.

IREB, I IBA and BCS
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Volgens Arjen Uittenbogaard is er niets mis met het
uitleggen van een nieuwe methode of techniek, maar het
succes van een requirements engineer hangt niet af van
het kennen van alle in en outs van de techniek.
Vakmanschap leer je op basis van ervaring. Alleen
ervaring leert je welk instrument je op welk moment en in
welke mate moet inzetten. Daarom kiest Arjen
Uittenboogaard er voor om een aantal ervaringsverhalen
te vertel len, die ons er hopeli jk toe aanzetten om
kritischer te kijken naar onze rol en bijdrage als
requirements engineer.

Hij wil daarbij zelfs nog een stap verder gaan en
vraagtekens zetten bij verhalen en voorbeelden die als
successen van de huidige technologie worden
gepresenteerd.

'Is het bi jvoorbeeld inderdaad wenseli jk dat een
verzekeraar lekker snel kan beslissen dat bepaalde
verzekerden moeten worden geweigerd. Hoe zit het ook
alweer met de solidariteitsgedachte? Je zult maar
chronisch ziek zijn.
En een gepersonaliseerde homepage van de krant
waarop ik ben geabonneerd? Wil ik dat wel? Ik vind het
juist wel aardig om soms verrast te worden door dingen
die ik zelf nooit opgezocht zou hebben?
En die app waarmee ik de calorieën kan bijhouden van
wat ik vandaag heb gegeten: word ik daar echt gezonder
van? Als ik al lemaal low-fat eten eet met chemische
vetvervangers, hoe gezond is dat?'

Hij denkt dat het ons vakgebied zou sieren als we wat
meer over dit soort vragen zouden nadenken alvorens
we de requirements van weer een mooi systeem gaan
specificeren.

Het succes van een agile requirements engineer hangt
niet af van het kennen van agile technieken, maar van de
vaardigheden waarmee ze worden toegepast. Zi jn
boodschap is dat tools en technieken waardevol kunnen
zijn, maar dat het uiteindel i jk al lemaal mensenwerk is.

Hoe kri jg je een product owner zo ver dat hi j wél keuzes
maakt? Hoe kri jg je teamleden zover dat ze echt
proactief worden, niet bang zijn om fouten te maken en
elkaar effectief feedback geven?

Hij laat drie boeken de revue passeren die hem enorm
hebben geïnspireerd.

Jaap Peters en Judith
Pouw, Intensieve
Menshouderij – Hoe
kwaliteit oplost in
rationaliteit
'Meten is weten, en NIET meten
=weten! '
Arjen Uittenbogaard geeft aan
dat bl ikvernauwing het gevolg is
van kengetal len.
We streven ernaar dat

requirements SMART zijn, maar “SMART is niet alti jd
sl im”.

Bij een audit van een systeem hoorden ze van de
ontwikkelaars dat er extreem zware performance-eisen
waren gesteld. Om de vereiste roundtrip-ti jden te kunnen
garanderen, hadden ze aardig wat shortcuts,
optimalisaties en misdaden tegen de architectuur moeten
plegen. Het had wat gekost, maar het wás ze gelukt.
Toen ze vervolgens aan de super-users
vroegen waarom die eisen zo extreem waren, was het
antwoord: 'Dit leken ons mooie ti jden. '

Het kan ook anders, leerde hij van een ervaren collega
toen zij een systeem voor een klant bouwden. Ze zouden
twee tussenversies demonstreren voor de derde versie
werd opgeleverd. Bert, zi jn col lega, bouwde in de eerste
versie hier en daar in de code wat wait()-statements in:
het programma zou daardoor vertraagd worden. De klant
was niet te spreken over de performance van de eerste

Requirements vakmanschap
De oorspronkeli jke titel van de bijdrage van Arjen Uittenbogaard aan het
DREAM event luidde: 'Zeven essentiële vaardigheden voor extreem
professionele agile requirements engineers op het vlak van backlog
management in continuous delivery Scrum omgevingen met een
DevOps focus en Kanban prakti jk om een succesvolle agile business
transformatie teweeg te brengen'. Deze titel was een beetje baldadig
bedoeld. Met de overdri jving wilde hij vraagtekens zetten bij wéér een
nieuwe methode, wéér een nieuwe afkorting en vooral wéér een nieuwe
daaraan gepaarde 'doe-dit-en-dan-komt-al les-goed' houding.

Presentatie Arjen Uittenbogaard

door Aartie Nieuwenhuize
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versie. Bij de tweede versie verkleinden ze de wait()s en
bij de oplevering waren ze eruit. De klant was dik
tevreden. Bert was een vakman die hier een mooi
staaltje van proactiviteit had laten zien.

'Let op de taal, luister welke metaforen er worden
gebruikt. '

'Als RE’er weet je dat je de taal van de klant moet
spreken', zegt Arjen. In dit boek wijzen Peters en Pouw
op een paar andere aspecten van taal, nameli jk het
gebruik van metaforen ('hoe je naar de wereld ki jkt,
bepaalt wat je ziet') en de mogeli jkheid van framing.

Als voorbeeld van framing vertelde Arjen Uittenbogaard
dat een oud cursist een expert wilde interviewen. We
weten allemaal dat experts geen ti jd hebben en vaak ook
geen zin. Dus de cursist had zich verdiept in de stof van
de expert en wat open vragen opgesteld zodat hi j geen
'ja', 'nee' antwoorden zou kri jgen. Tijdens het interview
vroeg hij iets inhoudeli jks aan de expert. De expert vroeg
meteen 'Wat bedoel je?'. Ze begonnen zo een
kruisverhoor en het leek erop dat de rol len waren
omgedraaid. De expert was de Requirements engineer
aan het interviewen. Was Tim er maar niet ingetrapt. Na
'Wat bedoel je?' had hij ook kunnen zeggen dat hi j het
misschien niet helemaal goed verwoordde, maar,
meneer de expert, 'hoe zou u het onder woorden
brengen?'

Barry Schwartz en
Kenneth Scharpe,
Practical Wisdom – The
Right Way to Do the Right
Thing
'Protocollen zijn zinloos' roept
Arjen Uittenbogaard uit.
Proberen op voorhand alle
mogeli jke situaties in kaart te
brengen is onmogeli jk. De
pretentie dat je op deze manier

het werk van vakmensen verbetert, is zo onterecht als
het maar kan zijn.

Denk aan een rampenprotocol. Het werk van
hulpverleners wordt bi j rampen moeil i jk gemaakt door de
vele regels en protocollen die zi jn opgesteld door de
overheid. Die regels werken belemmerend omdat in
geval van nood niet al les volgens het boekje kan worden
afgehandeld. 'Gezond verstand is erg belangri jk,
vertrouwen in de vakmensen en diensten is belangri jk,
en niet of al le regels die na de vorige crisis op papier zi jn
gezet, wel worden nageleefd'.

Iedereen kent waarschijnl i jk het aangifteprotocol van de
politie[
'Mijn fiets was gestolen en ik kon nog niet via internet
aangifte doen. De agent die mij te woord stond keek me
niet aan. Hij zat van me weggedraaid achter zi jn
computerscherm. Hij moest het formulier invul len voor

het proces-verbaal. En dat kon maar op een manier:
vraag voor vraag. Ik raakte gefrustreerd omdat ik mijn
verhaal niet kon vertel len. En ik vermoed dat hi j ook
gefrustreerd was. Hij werd gereduceerd tot domme
uitvoerder van een rigide proces. Zijn vakmanschap werd
ondergraven. '

Wie heeft de requirements voor dit aangifte systeem
opgesteld? Zou men echt al leen hebben gedacht dat zo
veel mogeli jk 'automatiseren' het aangifteproces
verbetert? Misschien moeten we hier bij heel veel van
onze opdrachten eens wat beter bij nadenken: waarom
moeten die processen 'geredesignd' worden? Gaat een
workflowsysteem hier echt waarde opleveren?

Het kan ook anders:
'Een manager bij een middelgrote gemeente vertelde me
hoe op zijn afdel ing beoordelingen van aanvragen voor
zorgsubsidie werden gedaan. Voorheen ging het als
volgt: een burger sprak met een ambtenaar die een
checklist moest invul len. In elk geval moest de checklist
helemaal worden ingevuld, ongeacht de relevantie van
veel vragen en ongeacht of er nog vragen gesteld
moesten worden, die bij deze specifieke aanvraag wel
degeli jk relevant waren, maar niet op het formulier
stonden. De manager vertelde over zijn ambtenaren:
vakmensen die in een gesprek met de burger snel
genoeg doorhadden of de aanvraag terecht was. Die
checklistaanpak hebben ze afgeschaft. Nu voeren de
ambtenaren weer een gesprek met de aanvragers. Ze
maken achteraf een verslag. Die worden geregeld door
collega’s getoetst. Het werkt beter en iedereen is veel
tevredener. Let wel: zelfs de auditors hebben ingestemd
met deze werkwijze. '

Dus hoe zit het nu met de protocollen in onze bedri jven?

Evgeny Morozov, To Save
Everything, Click Here –
Technology, Solutionism,
and the Urge to Fix
Problems That Don't Exist
Een goed beargumenteerde
aanklacht tegen
oplossingsdenken, met name
rond internet.

Morozov maakt een indeling van
manieren waarop oplossingen de plank mis kunnen

Arjen Uittenbogaard

Het succes van een requirements
engineer hangt niet af van het kennen
van alle in en outs van de techniek.
Vakmanschap leer je op basis van

ervaring
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slaan.

Gevaarl i jke oplossingen brengen meer in gevaar dan
alleen het probleem dat ze aanpakken.
'Wat een geweldige uitvinding: de drukknop kraan', zegt
Arjen Uittenbogaard. 'Een mil ieubewuste oplossing die
verspil l ing tegengaat! '. Arjen Uittenbogaard vraagt aan
de luisteraars om te bedenken wat er nou mis kan zijn
hiermee? En ja hoor, het is wel degeli jk een gevaarl i jke
oplossing want deze oplossing haalt de beslissing en
verantwoordeli jkheid om de kraan dicht te doen van de
persoon zelf weg.

Een ander voorbeeld zi jn de sl imme elektriciteitsmeters
die aangeven hoeveel stroom een apparaat gebruikt.
Rood is teveel, oranje gaat net en groen is OK.
Waardoor de consument kan concluderen dat die
wasdroger oranje scoort en dus best OK is en misschien
nog wel méér energie gaat verbruiken. Meters die naar
apparaten in isolatie ki jken geven geen goed ‘overal l ’
beeld van het verbruik van een huishouden.
Moraal kun je niet door techniek vervangen. Is dit wat we
wil len? Onze verantwoordeli jkheden verschuiven door
technologieën te bedenken? Het probleem wordt zo
alleen maar groter gemaakt.

Futiele oplossingen zijn helemaal geen oplossingen.
Denk aan het prikklok systeem op het werk. Het systeem
kon gemakkeli jk omzeild worden (bijvoorbeeld doordat
mensen voor elkaar klokten). De werkgever lost hiermee
zijn doel om de productie te verhogen niet op.

Perverse oplossingen maken het probleem alleen maar
erger.
Arjen Uittenbogaard geeft een voorbeeld van een bank.
Er werd elk half jaar een CMMI audit gedaan. Daar is in
principe niets mis mee. CMMI kan zeer wel helpen om
professioneler te werken. Maar niet als het naar de letter
in plaats van naar de geest wordt toegepast. Ongeveer
drie weken voor de audit werden mensen ‘vri jgemaakt’
om de documentatie 'op orde te brengen'. Mensen die
hard nodig waren om het echte werk te doen.

De beste vraag volgens Arjen Uittenbogaard is dus ten
eerste: Is er een probleem?

Arjen Uittenbogaard vertelde over een oefening bij het
werken met KPI ’s die hi j elke keer weer doet met zi jn
cursisten: 'fuck the KPI ': nadenken over hoe de beoogde
indicatorwaarde gehaald kan worden in een situatie
waarin niets is verbeterd. Het kan helpen om als
requirements engineers een oefening 'fuck the solution'
te doen: hoe kan het systeem waarover we nu nadenken
de boel al leen maar verergeren!

En tot slot zegt Arjen Uittenbogaard: Misschien moet je
bij het oplossingsdenken in plaats van telkens 'Why' je
ook eens een keer afvragen: 'Why not?'

Arjen Uittenbogaard schudt ons met zi jn presentatie
wakker over de minder mooie aspecten van het
requirements engineering vak. Hij stelt lastige vragen,
zet ons aan het denken en laat ons in verwarring achter.

Arjen Uittenbogaard
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Een verre neef van mij houdt varkens. Een paar keer per
jaar koopt hi j jonge biggen bij de varkensfokker en in
zo’n acht maanden ti jd mest hi j ze vet tot slachtklare
zeugen en beren. Jaarl i jks gaat er in het bedri jf van mijn
neef heel wat varkensvoer doorheen. Het zi jn hoge
kosten. Maar zolang de varkenspri jzen op niveau bli jven,
leven mijn neef en zijn gezin er goed van.

Bij de slager zie je wel eens een tekening van een
varken hangen waarop je kunt zien waar de
verschil lende vleeswaren – de hamlappen, de
karbonades, het spek – vandaan komen. Ik vraag me
soms af of je op basis van zo’n plaat zou kunnen
bepalen welk l ichaamsdeel van het varken het meest
winstgevend is. Met andere woorden welk l ichaamsdeel
heeft voor mijn neef de hoogste business value. In
theorie moet dat natuurl i jk wel mogeli jk zi jn. In de prakti jk
l i jkt het me nog een lastige vraag. Je zult je bi jvoorbeeld
moeten afvragen of je kosten van het voer wel evenredig
over de lichaamsdelen mag verdelen. Hoe verdeel je de
kosten van de niet bruikbare delen van het varken – de
lichaamsdelen die het varken wel nodig heeft om te
overleven als varken, maar die geen verhandelbaar
vlees opleveren? Als ik er zo over nadenk, betwijfel ik of
mijn neef er een zinnig antwoord op zou weten.

We zien dit verschijnsel wel vaker. Het is relatief
eenvoudig om de waarde van het geheel vast te stel len,
maar het is enorm lastig of zelfs onmogeli jk om de
waarde te bepalen van de samenstel lende delen. De
samenstel lende delen zijn vaak onlosmakeli jk met elkaar
verbonden. Het één kan niet zonder het ander, maar
daarmee is geli jk ook de waarde van het één niet los te
koppelen van de waarde van het ander.
Hoe zou je dat bi jvoorbeeld doen bij een auto? Wat is de
waarde van remmen? Heeft het remmen van een auto
een hogere of lagere waarde dan het ri jden en het
sturen? Het zi jn volstrekt zinloze vragen. Het meest
logische antwoord is dat een auto slechts waarde heeft
als je er mee kunt ri jden, sturen en remmen. Daarmee is
niet gezegd dat remmen geen waarde heeft. We kunnen
alleen de omvang ervan niet afzonderl i jk vaststel len.
Sommigen zullen bij het ontwikkelen van een auto
mogeli jk de prioriteit geven aan het ri jden, omdat je nu
eenmaal niet kunt remmen of sturen als niet al kunt

ri jden. Dat l i jkt een logische volgorde maar heeft weinig
te maken met de business value.

Eén van de belangri jkste principes van Scrum is het
doorlopend leveren van zoveel mogeli jk business value.
Iedere volgende sprint zou moeten worden
samengesteld uit de user stories die op dat moment de
meeste business value kunnen toevoegen. In de prakti jk
bl i jken product owners hier vaak veel moeite mee te
hebben. Ze weten niet goed hoe ze de business value
van de verschil lende user stories moeten bepalen.
Meestal beschri jft de user story een te klein stukje
functionaliteit, waardoor de user story op zichzelf
eigenl i jk helemaal geen business value meer heeft. Pas
in samenhang met andere user stories kri jgt deze
waarde voor de business. Het is daarom in de prakti jk
erg lastig, zo niet vri jwel onmogeli jk om de business
value van de verschil lende user stories vast te stel len.
Daarbij komt dat de verschil lende stakeholders hier soms
heel verschil lende opvattingen over hebben. Veel teams
vullen de business value van de user stories daarom
maar helemaal niet in.

Men zou kunnen stel len dat user stories over het
algemeen minder geschikt zi jn om er een business value
aan te koppelen. In de meeste gevallen is de ti jd die men
hieraan placht te besteden als verspilde ti jd te
beschouwen. Dit probleem wordt groter naarmate men
meer user stories op de backlog heeft staan. Men ziet
wel dat bi j aanvang van het project al le mogeli jke user
stories aan de backlog worden toegevoegd. Het is echter
veel efficiënter om het aantal user stories op de backlog
zo beperkt mogeli jk te houden. Iedere user story vraagt
van ti jd tot ti jd de aandacht van het team. Al was het
al leen maar om vast te stel len dat de user story nog
geen hoge prioriteit heeft.
Om de backlog beperkt te houden zou je de zaken
moeten omdraaien. In plaats van een business value toe
te kennen aan user stories, zou je al leen user stories aan
de backlog moeten toevoegen met de hoogste business
value. Dit kl inkt een beetje als een slang die in zi jn staart
bi jt, maar toch is er een wezenli jk verschil . Je bepaalt
nameli jk in dit geval eerst wat de hoogste business value
heeft en maakt vervolgens alleen daar de user stories
voor. Alle user stories op de backlog hebben daardoor
alti jd betrekking op een requirement met een hoge
business value.
Het is vergeli jkbaar met het varken. Je moet de waarde
bepalen op het moment dat je er nog iets zinnigs over
kunt zeggen. Als je te ver doorgaat met detai leren, maak
je het ingewikkeld en wordt je oordeel onzeker.

De waarde van een varken

Column

door Reinoud de Leve
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Wat is innovatie?
'Innovatie is het proces waarin waarde wordt gecreëerd
door de toepassing van kennis op een manier waarop
dat niet eerder is gebeurd.'
Innovatie is een containerbegrip. Het kan verwijzen naar
verbetering van bestaande producten en diensten of
ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, maar je
kunt het ook gebruiken voor wijziging van het
bedri jfsmodel of zelfs voor het betreden of creëren van
nieuwe markten.

In zi jn boek The Innovator’s
Dilemma: When New
Technologies Cause Great
Firms to Fail introduceert
Clayton Christensen de term
Disruptive Innovation,
ontwrichtende innovatie. De
boodschap van dit boek is dat
het soms juist goed kan zijn om
niet goed naar de klant te
luisteren. Ontwrichtende
innovatie is innovatie, die
verbeteringen levert ten opzichte
van nieuwe prestatiecriteria, die

door de markt (nog) niet onderkend worden. Toen mp3’s
geïntroduceerd werden was er maar een kleine groep,
die de voordelen van het compacte formaat inzag. Toch
waren er mensen die investeerden in de toepassing
ervan. Uiteindel i jk heeft de mp3 een verandering in de
wereld van de muziekindustrie teweeggebracht,
waarvoor de term ontwrichting een eufemisme is.

Multiparadigmatisch
'We kunnen onze problemen niet oplossen met de
manier van denken die deze problemen gecreëerd heeft'
– Albert Einstein

Paul Louis Iske bepleit een multiparadigmatische
benadering: hetzelfde onderwerp beschouwen vanuit
verschil lende hoeken, discipl ines, vakgebieden. De
confrontatie en combinatie van verschil lende
paradigma’s leidt tot nieuwe paradigma’s. Dat versnelt
innovatie, omdat een innovatie meestal samen gaat met

een paradigmaverschuiving. Eén
van de vele voorbeelden die Paul
Louis Iske hiervan geeft, is het
gratis aanbieden van dingen die
waardevol zi jn. Dit leidt tot
nieuwe inkomstenstromen. Een
andere paradigmaverschuiving is
de mislukking die een zegen is.
Het geldt natuurl i jk niet voor elke
mislukking, maar veel
waardevolle ontdekkingen zijn
per ongeluk gedaan en niet
omdat er gericht naar gezocht

werd. Zo zocht Columbus een kortere handelsroute naar
het Verre Oosten, toen hij Amerika ontdekte. Viagra is
ook zo’n voorbeeld van een gezegende mislukking. Dat
werd oorspronkeli jk ontwikkeld als medici jn voor angina
pectoris. Het werkte niet, maar had wel een bijwerking
die optrad bij de helft van de patiënten.

Voorwaarden creëren voor
innovatie
De wereld verandert steeds sneller. We maken stappen vooruit,
achteruit of opzij . Het hangt af van je perspectief. Soms lopen we voor,
vaak hobbelen we er een beetje achteraan. Veranderingen ontstaan
door mogeli jkheden, die werkeli jkheid worden. Onze wereld zit vol
mogeli jkheden. Mogeli jkheden die vaak al jaren onopgemerkt in een
hoekje stof l iggen te verzamelen en zich dan plotsel ing aandienen. Hoe
komt het dat mogeli jkheden zo lang ongezien en ongebruikt aanwezig
zi jn? Of l iever: hoe komt het dat we ze op zeker moment wél zien,
oppakken en uitvoeren? Daarover ging de presentatie van Paul Louis
Iske. In deze presentatie, met de titel Omgevingen voor combinatorische
innovatie, geeft hi j zi jn antwoord.

Presentatie Paul Louis Iske

door Hans Siebering
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Serendipiteit
Een waardevolle ontdekking is dus vaak een gelukkig
toeval, ook wel serendipiteit genoemd. Volgens Paul
Louis Iske is serendipiteit echter helemaal geen toeval.
Je kunt de kans dat het optreedt wel degeli jk vergroten.
Zijn methode is de combinatorische innovatie uit de titel
van de presentatie.
“Combinatorische innovatie is het proces van het
ontdekken van nieuwe manieren om waarde te creëren
door voorheen niet verbonden intel lectueel kapitaal van
twee of meer bronnen te combineren en toe te passen”
We moeten vaker met mensen, die verschil lende
achtergronden hebben, bi j elkaar gaan zitten en onszelf
de vraag stel len: Wat zouden wij samen kunnen doen?
Dit werkt het best in een veil ige omgeving en vanuit een
open houding. Omdat je daar niemand toe kunt dwingen
kan dit al leen maar op vri jwil l ige basis.

Emergentie
'Je ziet het pas als je het door hebt' – Johan Cruijff
Anders denken kun je ook bereiken door je onderwerp
op een ander niveau te beschouwen. Beroemd is het
verhaal van de zes blinden die een olifant tegenkomen
en doordat ze ieder maar een stukje van de olifant
voelen, verkeerde conclusies trekken over wat het voor
een ding is. De een voelt een slagtand en denkt dat het
een speer is, de ander voelt een oor en concludeert dat
het een waaier is. Nummer drie ziet een poot aan voor
een boom, nummer vier een slurf voor een slang,

nummer vijf de zijkant voor een muur en nummer zes de
staart voor een touw. Om te zien dat het een olifant is
heb je een ander beschouwingsniveau nodig. Dit heet
emergentie. Een emergente eigenschap zie je pas als je
van perspectief verandert. Kleur is een ander voorbeeld:
omdat het niet bestaat op moleculair niveau kun je het
een emergente eigenschap noemen.

Brilliant Failures
Wie iets nieuws uitprobeert loopt de kans dat het mis
gaat. Als je een mislukking wilt voorkomen, kun je ervoor
kiezen om geen nieuwe dingen te proberen. Stelselmatig
niet experimenteren, zorgt voor een vertraging van de
ontwikkeling. Omgekeerd versnelt het wél uitproberen
van nieuwe dingen de ontwikkeling. Paul Louis Iske vindt
dat er te veel angst is voor mislukking. Mislukkingen
hebben een te negatief stempel. Om een positievere kijk
op mislukkingen te stimuleren heeft hi j het Institute of
Bri l l iant Failures opgericht. Dit instituut beschouwt een
mislukking als een kans om te leren. Het moedigt
iedereen aan om bril jante mislukkingen te melden. De
mislukking moet wel aan een paar voorwaarden voldoen.
Zo moet de innovator goede bedoelingen hebben, zi jn
best doen om fouten te vermijden en iets geleerd hebben
van de mislukking. Paul Louis Iske reikt regelmatig
awards uit in diverse categorieën.

De Bril l iant Failure Award voor Requirements
Engineering is nog niet uitgereikt. Wie meldt zich aan?

Paul Louis Iske
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Ontdekken

Net gezien
De lol van (ver)dwalen is om onverwacht een prachtige plek te
ontdekken. En mocht je zelf moeite hebben om zo’n plek te vinden, dan
zijn er gelukkig alti jd wel mensen die je in de goede richting wil len
wijzen. Dat is wat wij in deze rubriek wil len doen. Hier zetten we de
wegwijzers neer om jul l ie de plekjes op het internet te laten ontdekken
waar het goed toeven is voor de requirements engineer. Deze keer
richten we onze blik met name op plekken die met BPM of Business
Rules te maken hebben. Heb je zelf nog mooie plaatsen bezocht die je
wilt delen? Laat het ons weten: dreamagazine@dreamevent.nl .
door Olaf Rem

Business Rules Platform Nederland (BRPN)
Het BPRN1 heeft als doel de bekendheid met business
rules in de Nederlandse markt te bevorderen door kennis
uit te wisselen en prakti jkervaringen te delen. Er worden
ongeveer vier bi jeenkomsten per jaar georganiseerd. Je
kunt je op de site daarvoor aanmelden. Bij verschil lende
van de bijeenkomsten die er de afgelopen jaren zijn
geweest is de presentatie te downloaden. Verder zi jn er
enkele l inks naar sites over business rules en sites van
software leveranciers. Even kijken dus of de volgende
bijeenkomst aanspreekt.

Business Rules Manifesto
Een verwijzing naar de grondbeginselen van
onafhankeli jke regels, de Business Rules Manifesto2,
mag hier natuurl i jk niet ontbreken. Het bestaat uit tien
uitgangspunten (die weer nader uitgewerkt zi jn), zoals
'Gescheiden van processen, niet verborgen in
processen', 'Declaratief, niet procedureel ', 'Van, door en

voor de business, en niet voor IT-ers'.

Business Rules Solutions
Business Rules Solutions is de site van de bekende
Ronald G. Ross en Gladys S.W. Lam. Zij bieden onder
andere training, consulting, boeken en publicaties. Er is
ook een aantal whitepapers te vinden waaronder 'Top 1 0
Mistakes Companies Make When Conducting Business
Rules Projects' en 'Decision Analysis – A Primer: How to
Use DecisionSpeak™ and Question Charts'. Ronald G.
Ross is ook de bedenker van RuleSpeak3, een richtl i jn
om business rules te specificeren. Daarnaast zi jn zi j
sponsor van de Business Rule Community4 site waar
(na registratie) onder andere artikelen en prakti jk cases
te vinden zijn.

Blog Tom Debevoise
Tom Debevoise blogt5 regelmatig over onderwerpen met
betrekking tot BPM en Business Rules, zoals

1http: //businessrules.editme.com

2http: //www.businessrulesgroup.org/brmanifesto/BR
ManifestNederlands.pdf

3http: //www.rulespeak.com/nl/

4http: //www.brcommunity.com/

5http: //www.tomdebevoise.com/

http://businessrules.editme.com
http://www.businessrulesgroup.org/brmanifesto/BRManifestNederlands.pdf
http://www.rulespeak.com/nl/
http://www.tomdebevoise.com/
http://www.brcommunity.com/
http://www.requirementskenniscentrum.nl/community.asp
http://www.requirementskenniscentrum.nl/community.asp
Mailto� dreamagazine@dreamevent.nl
http://businessrules.editme.com
http://www.businessrulesgroup.org/brmanifesto/BRManifestNederlands.pdf
http://www.rulespeak.com/nl/
http://www.brcommunity.com/
http://www.tomdebevoise.com/
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bijvoorbeeld 'Process Interactions in Orchestrations and
Choreography', 'Bui ld Survivable, Hardened Cloud
Processes with BPMN' en 'Ten Business Rules Usage
Patterns in BPM and Business Events'. Een leuke site
om af en toe naar terug te keren.

BPM.com
BPM.com6 biedt onder andere nieuws, artikelen, prakti jk
verhalen, presentaties en informatie over BPM vendors.
Om de whitepapers en videos (gratis) te kunnen zien
moet je je wel eerst registreren. Er is veel interessants te
vinden, zoals bijvoorbeeld: '1 1 Habits for Highly
Successful BPM' (white paper), 'Real-World Success
Stories: 5 Case Studies in BPM and Case Management'
(webinar document) en 'Getting started with BPM: Where
Do We Go Now?' (web cast).

BPMnext
BPMnext7 is een 3-daagse conferentie die in maart 201 3
in de Verenigde Staten is gehouden en zich richtte op
wat de aanstaande ontwikkelingen zijn op BPM gebied.
De bedenkers hiervan zijn Bruce Silver en Nathaniel
Palmer. De presentaties van de conferentie zi jn van de
site te downloaden, waaronder 'Automated Assessment
of BPMN 2.0 Model Quality', 'How Technology Innovation
Wil l Change BPM Practice' en 'Operational Process
Intel l igence for Real-Time Business Process'. Bezoeker
en spreker Keith D. Swenson kijkt op zijn blog8 terug op
de conferentie.

2013 Gartner BPM Summit
In apri l is er in de VS een BPM summit gehouden door
Gartner. MicroPact (BPM en case management software)
biedt op haar site een review9 van het event waarin kort
op de gegeven presentaties in wordt gegaan.
Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder
andere: 'BPM Needs to Start with People', 'How to Sell
Your BPM to Your CEO' en 'Analytics Insights for the
Business Process'.

Business Process Incubator
De Business Process Incubator1 0 presenteert zich als
(de) plek waar mensen kunnen leren over BPM,
informatie kunnen delen en aanbieders hun tools onder
de aandacht kunnen brengen. Het bevat veel informatie,
zoals: ruim 200 presentaties, 250 boeken, 1 50 blog
verwijzingen, 40 proces modellen, 50 eLearning modules
(betaald), verwijzingen naar opleiders en software
aanbieders. Ook bevat het cloud apps om
procesmodellen (in Visio, BPMN of XPDL formaat) onder
andere te valideren, visual iseren en converteren. Je
moet wel een account aanmaken om toegang te kri jgen
tot de informatie. Het is zeker de moeite waard om wat
ti jd uit te trekken om te ontdekken wat er op de site te
vinden is.

yEd: diagrammen maken
Het maken van modellen om processen en structuren te
verhelderen is één van de kerntaken van de analist. Vaak
gebruiken we daar laagdrempelige applicaties voor als
Visio en Powerpoint en soms uitgebreide producten als
Enterprise Architect of ARIS. yEd11 is een gratis tekentool
van yWorks om onder andere BPMN, UML en Flowchart
diagrammen te maken. Het is een eenvoudige tool die
nog het meest op Visio l i jkt, maar waarmee eenvoudig,
visueel aantrekkeli jke diagrammen gemaakt kunnen
worden. Diagrammen kunnen in verschil lende formaten
geëxporteerd worden (o.a. jpg, pdf, html en png).

Computable BPM artikelen
De Computable heeft ook een BPM pagina1 2 waar al lerlei
nieuws, opinies en achtergronden over BPM te vinden
zijn. Zo hebben we daar bijvoorbeeld kunnen lezen dat
Cordys is overgenomen door OpenText; dat ARIS versie
9 uit is gekomen met verbeterde interactie en
communicatie tussen gebruikers via ARIS Connect (een
cloud oplossing); dat er een nieuwe release 9.1 is van
Blueriq (voorheen Aquima) met een verbeterd event-
mechanisme en betere performance en dat USoft
URequire Studio 3.0 heeft vri jgegeven met meerdere
nieuwe functies (onder andere voor het samenstel len en
onderhouden van requirements).

YouTube en BPM
Op YouTube is natuurl i jk ook het nodige te vinden op het
gebied van BPM. Zo heeft Stephen Til lemans een
eenvoudige korte fi lm gemaakt met een introductie over
BPM1 3. Rene T. Domingo heeft een gedegen presentatie
geplaatst van bijna een uur over procesanalyse en
procesverbetering1 4 waarin eigenschappen van
processen worden besproken zoals ‘input rate’,
‘cycletime’ en ‘process capacity’. Pegasystems heeft
verschil lende presentaties verteld door Dr. Setrag
Khoshafian onder de veelbelovende titel BPM
Professor1 5 met onderwerpen als 'What are BPM
Suites?', 'Who benefits from BPM suites?' en 'Real-time
Lean Six Sigma'.

Over het werken met BPMN zijn verschil lende
presentaties te vinden zoals bijvoorbeeld die van Visual
Paradigm met een introductie over het gebruik van
BPMN1 6.

Net gezien

6http: //www.bpm.com

7http: //www.bpmnext.com

8http: //social-biz.org/201 3/04/1 4/bpmnext-notes

9http: //www.micropact.com/blog/detai l/micropacts-
coverage-of-the-201 3-gartner-bpm-summit
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Wat is er speciaal aan organisaties met
grote administratieve systemen?
De architectuur van grote administratieve systemen
kenmerkt zich door meerdere subsystemen en veel
koppelingen. Deze systemen maken onderdeel uit van
een keten waarbij ze afhankeli jk zi jn van de
buitenwereld. Ze zijn ook vaak herbouwd waarbij voor de
verschil lende onderdelen andere technieken zijn
gebruikt.

De organisaties die deze grote administratieve systemen
gebruiken zijn zelf ook groot en afhankeli jk van grote
externe stakeholders zoals, bi j de Kamer van
Koophandel, de overheid. Om risico’s te vermijden wil len
zij vooral zo spoedig mogeli jk duidel i jkheid over datgene
wat er wordt ontwikkeld, wat het kost en wanneer zij
erover kunnen beschikken zodat zi j sluitende afspraken
met andere parti jen kunnen maken.

Zij wil len vooral zekerheid en om deze reden realiseren
grote organisaties hun systemen over het algemeen met
een projectorganisatie volgens de watervalmethode.
Zowel ontwikkeling als implementatie worden hierbi j
vol ledig planmatig uitgevoerd.

Bij een projectorganisatie met watervalmethode liggen
de requirements voor de gewenste functionaliteit al vri j
vroeg vast en de projectsturing gebeurt daarna op ti jd en
geld. Het kan zijn dat de ontwikkeling uitloopt of duurder
wordt, hierop wordt dan bijgestuurd, maar wat het
systeem moet doen verandert niet.

Om risico’s in te schatten en problemen als scope creep
te voorkomen betekent dit voor IT dat de requirements
gedetai l leerd in een programma van eisen worden
vastgelegd en dat de realisatie en implementatie

planmatig worden uitgevoerd. Slack en extra budget
worden ingebouwd. Bij deze werkwijze zijn tussenti jdse
veranderingen vri jwel niet mogeli jk.

Wat is er speciaal aan agile bij grote
administratieve systemen?
In tegenstel l ing tot ontwikkeling via de watervalmethode
liggen bij agi le ontwikkeling de requirements niet meteen
volledig vast. De hoeveelheid te besteden ti jd en geld
wel. Men gaat uit van realisatie boven documentatie en
continuous deployment. Alles wat gemaakt wordt moet
zo snel mogeli jk renderen. Men rekent hier op de
betrokkenheid van de business om aan te geven welke
onderdelen met prioriteit moeten worden opgeleverd.
Wat er in de volgende oplevering moet gebeuren, l igt nog
niet van te voren vast en dit geeft onzekerheid.
Veranderingen in prioriteiten leiden hierbi j tot
veranderingen aan het systeem.

Als nu IT in een grote organisatie agile wil werken maar
deze organisatie, vanwege de risico’s en belangen,
vasthoudt aan realisatie via de watervalmethode dan
ontstaat een afstemmingsprobleem. De organisatie wil
zeker weten dat ze de gewenste functionaliteit kri jgt en
IT wil graag weten welke onderdelen het belangri jkst zi jn
zodat ze daarmee kunnen beginnen zonder zich al bezig
te houden met wat er vervolgens moet gebeuren.

De belangen van de business en IT l i jken hier stri jdig met
elkaar en naarmate het wensenpakket groter is wordt
deze tegenstel l ing ook alleen maar groter. IT wil dit
wensenpakket niet vol ledig van te voren beschri jven
terwij l de business toch zekerheid wil over wat ze kri jgt.
Als deze zekerheid niet kan worden gegeven, zal de
business IT dwingen om de agile methode te verlaten.

Requirements en Agile bij
grote administratieve
systemen
De presentator, Erwin Straver van Le Blanc Advies, had een goede keus
gemaakt met zi jn onderwerp. Hoewel er geli jkti jdig nog twee andere
presentaties werden gegeven trok zijn presentatie ruim 60% van de
aanwezigen. Bl i jkbaar is het niet eenvoudig om grote systemen agile te
ontwikkelen en waren velen geïnteresseerd in de wijze waarop Erwin
dit, als business analist, bi j de Kamer van Koophandel voor elkaar had
gekregen.

Presentatie Erwin Straver

door Wil Hikspoors
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Het speciale aan grote administratieve systemen is nu,
dat organisaties met deze systemen hun
projectorganisatie ‘niet’ of ‘nog niet’ wil len inrui len voor
een agile aanpak.

Een oplossing via agile alignment
Bij de realisatie van het ‘handelsregistersysteem’ van de
Kamer van Koophandel heeft Erwin een manier
gevonden om de genoemde belangentegenstel l ing te
vermijden en beide aanpakken te eerbiedigen. Om te
voorkomen dat de business het vertrouwen verl iest in de
agile aanpak is voor een hybride aanpak gekozen die
een projectorganisatie met agile ontwikkeling verenigt.
Dit gebeurt via het zogenoemde agile al ignment.

Hierbi j hanteert men volgens traditioneel
governancemodel een businesscase en zorgt een
stuurgroep voor toezicht op de uitvoering van een
project. IT realiseert het systeem vervolgens op een agile
manier, bi jvoorbeeld met gebruik van de
ontwikkelmethode Scrum.

De agile al ignment wordt hierbi j uitgevoerd door een
klein team bestaande uit een requirements engineer, een
architect en de projectleider. De genoemde tegenstel l ing
wordt nu vermeden door de requirements en de
architectuur binnen het project bi j aanvang alleen op een
globaal niveau te beschri jven en pas bij real isatie op een
agile wijze te detai l leren. Het al ignmentteam bewaakt
hierbi j zowel het opstel len van de globale requirements
als de processen van detai l lering bij real isatie. De
requirements engineer en de architect bewegen hierbij
continu als smeermiddel tussen business en IT, en
tussen de ontwikkelteams.

Bij deze hybride situatie is gaandeweg een best practice
ontstaan. Binnen de methode Scrum werden de
requirements opgedeeld en beschreven in user stories,
die in korte sprints van 2 tot 4 weken werden
gerealiseerd door teams van ontwikkelaars.

Voordat een sprint voor het ’handelsregistersysteem’
begon bepaalde het al ignmentteam, welke user stories in
de backlog kwamen. De backlog is de stapel met user
stories die als eerste moeten worden gerealiseerd.
Vanwege de grootte van het systeem werden er op basis
van architectuur meerdere kleine ontwikkelteams
ingericht. Deze teams werkten zelfstandig in sprints aan
hun deel van de ontwikkeling. Zi j deden dit volgens een

vaste structuur en focus die door Scrum werd bepaald.
Pas na de sprints kwamen de verschil lende teams bij
elkaar om samen met de key-users de implementatie af
te stemmen.

Om deze werkwijze succesvol toe te passen werd er
binnen de teams alleen met goede professionals
gewerkt. Deze teams moesten ook duidel i jk aangeven
wanneer een user story als ready beschouwd mocht
worden.

Afhankeli jk van de situatie werden teamleden tussen de
teams onderl ing uitgewisseld om zo de samenwerking te
bevorderen.

Requirements en agile bij grote
administratieve systemen
De situatie hierboven laat zien dat IT niet eenzijdig,
zonder medewerking van de business, kan kiezen voor
een agile ontwikkelmethode. Bij grote organisaties, en
dat zi jn de gebruikers van grote administratieve
systemen, zal de business via een projectorganisatie
controle wil len uitoefenen op de realisatie.

Ondanks de tegenstel l ing dat hierbi j de business van te
voren wil weten wat er precies gerealiseerd gaat worden
en dat IT al leen die functionaliteit in detai l wil uitwerken
die prioriteit heeft is er een hybride ontwikkelmodel
mogeli jk.

Binnen dit model is een belangri jke rol weggelegd voor
een alignmentteam, bestaande uit een requirements
engineer, een architect en een projectleider.

Dit team zorgt er voor dat de business requirements en
de architectuur binnen een project op globaal niveau
worden weergegeven en op het juiste moment in detai l
door de agile ontwikkelteams worden uitgewerkt.

Erwin Straver

Om te voorkomen dat de business het
vertrouwen verl iest in de agile aanpak
is voor een hybride aanpak gekozen die

een projectorganisatie met agile
ontwikkeling verenigt
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Begin 2009 werd duidel i jk dat het oorspronkeli jke project
voor de invoering van de OV-chipkaart bi j de NS was
mislukt. Dit project was op de traditionele wijze
aangepakt en geheel vastgelopen. Eind 2009 moest de
NS echter klaar zi jn voor de invoering van de OV-

chipkaart en dus lag er een grote uitdaging. In februari
2009 werd besloten om het project opnieuw te starten
maar dan met een geheel andere aanpak. Dit werd
uiteindel i jk een mix van Scrum, ASAP, Lean, Smart en
waterval.

Agility en Value met
WaterScrumVal
Pas anderhalve week voor het Dreamevent werd Jeroen Muts benaderd
om een presentatie te geven. Hij nam graag de uitnodiging aan om zijn
ervaringen te delen met en Scrum in een groot project bi j NS Reizigers.
Een echt verhaal uit de prakti jk.

Presentatie Jeroen Muts

door Matthi js van der Deij l
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Cruciaal bi j de opstart van het project was de rol van een
externe coach die hielp om de oude denkpatronen te
doorbreken en de nieuwe aanpak vorm te geven. Enkele
kenmerkende elementen uit deze aanpak waren:
• Tweewekeli jkse iteraties of sprints; elke 6 tot 8 sprints
een nieuwe release.

• Dageli jkse update van de projectstatus aan de hand
van een dashboard.
Dit was aanvankeli jk een papieren dashboard maar is
nu vervangen door Jira, een tool voor
projectmanagement en issue tracking.

• De begrippen ’definition of ready‘ (klaar om te
realiseren) en ’definition of done’.

• De Product Backlog die tot stand komt op basis van
een boodschappenli jstje van de business en de
puzzelstukken die worden gedefinieerd door de
architecten (binnen de NS aangeduid als Sudoku
items).

• Een requirements raamwerk waarbij de High Level
Business Requirements aan de hand van de Project
Start Architectuur in Design Sessies worden
uitgewerkt van high level naar detai led level.

• Requirements management met toepassing van
traceabil ity en requirements checks.

• Uitwerking van requirements in smart use cases
vastgelegd in Enterprise Architect. Op dit moment
omvat het model 2000 tot 3000 smart use cases.

• Samenwerking in een team van 1 5-20 mensen. Dit is
vri j veel, maar vanwege de diversiteit aan vereiste
expertises toch de beste aanpak.

Uiteindel i jk doorlopen de eisen en wensen nog steeds
dezelfde fases van high level business requirements

naar een gedetai l leerd design als gebruikel i jk in een
watervalmodel, maar gebeurt dit wel in korte cycli op een
agile manier en in nauwe samenwerking tussen alle
betrokkenen.

Grote voordelen van de aanpak zijn vooral een
eenduidige en transparante manier van werken en een
goede samenwerking in een team. Wat hierbi j helpt is de
IREB-certificering die van alle informatieanalisten binnen
de NS wordt verwacht. Uit evaluaties kwam verder naar
voren dat de aanpak veel flexibeler is voor klanten en dat
er veel betere schattingen kunnen worden gemaakt. Dit
in tegenstel l ing tot de van-het-kastje-naar-de-muur
aanpak van vóór 2009 waarbij betrokken parti jen elkaar
eerder tegenwerkten dan dat zi j integraal samenwerkten.

Op een vraag uit de zaal hoe dit door de omgeving
binnen NS reizigers werd ontvangen, vertelde Jeroen
Muts dat er in het begin veel scepsis was. Uiteindel i jk
heeft het project het vertrouwen gekregen door het
geven van veel demo’s en het steeds zetten van kleine
stapjes. Ook vandaag de dag in 201 3 is er hier en daar
nog wantrouwen binnen de organisatie maar wordt over
het algemeen de aanpak goed ontvangen.

Het projectdoel is bereikt; reizen per trein met de OV-
chipkaart is een feit.

Jeroen Muts

Cruciaal bi j de opstart van het project
was de rol van een externe coach
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Scrum voor Managers

De prakti jk is echter regelmatig een stuk weerbarstiger.
Organisaties zitten al vast in gevestigde structuren
waarin managers een primaire rol vervul len. De transitie
van een hiërarchisch geleide organisatievorm met
managers naar een organisatie met zelforganiserende
teams vindt niet over één nacht i js plaats. Sterker nog,
veel organisaties die zeer geïnteresseerd zijn in Scrum
hebben (nog) niet de ambitie om een volledig agile
bedri jf te wil len zijn. En de vraag is of ze die behoefte
ooit wel zul len kri jgen. Hoe hoger deze noodzaak, hoe
belangri jker het is om op Scrumteams te leunen. De
situatie bepaalt de beste manier van organiseren. Daarin
bl i jft plaats voor resultaatgerichte managers. Maar
daarvan verwachten we wel een andere manier van
leidinggeven.

Welke veranderingen verwachten we van
een manager?
Bij het leidinggeven in een organisatie waarin Scrum
teams het kloppend hart vormen, worden er dus andere
dingen verwacht van de manager. De zeven
belangri jkste veranderingen zijn:

1. Zorg dat je teams het ‘waarom’ kennen – Help de
Product Owners door Product Backlogs te maken, deze
aan de muur te hangen, en hier met klanten en
belanghebbenden naar te kijken. Zorg dat iedereen weet
wanneer ze succesvol zi jn.

2. Zorg dat je teams focus leggen op werkende
resultaten – Kom dus alti jd naar de Sprint Review. En
kom bij voorkeur niet al leen: neem je eigen
leidinggevende regelmatig mee, of nodig de directeur
van een klant uit. Niets geeft beter inzicht dan
daadwerkeli jk resultaat.

3. Geef je teams vertrouwen en help ze daar waar
nodig – Uiteindel i jk gaat het erom dat je teams het
vertrouwen kri jgen dat ze het zelf mogen organiseren.
Dat ze weliswaar verantwoordeli jk zi jn, maar dat niet
direct de zeis langskomt wanneer er iets misgaat.
Positioneer je zelf als hulp bij het oplossen van
problemen. Hang bijvoorbeeld een eigen Impediment
Backlog op je deur met daarop de belemmering(en) die
je aan het wegnemen bent. Kom daarnaast ook eens
naar (een deel) van de Sprint Retrospective.

4. Geef het voorbeeld in agility – Prioriteer al les op
waarde, time-box, maak dingen af, hang het Agile
Manifesto op in je kamer. Maak ‘beter worden’ een
primair doel, niet al leen voor je teams, maar ook voor
jezelf. Wees initiatiefnemer in het vieren van feestjes: zet
positieve resultaten en voorbeeldgedrag in het zonnetje.
Maak alles bespreekbaar en transparant. Maar bovenal:
beloon fouten en het leren hiervan. Laat zien dat het
maken van fouten essentieel is om te leren en beter te
worden. Alleen met voorbeeldgedrag zul je
geloofwaardig zi jn en een agile verandering succesvol
kunnen doorvoeren.

5. Zorg dat je teams snappen dat zij zelf
verantwoordelijk zijn – Hak geen detai lknopen voor ze
door. Zelfs als j i j ziet dat het team een op het oog

Scrum kent geen rol van manager! Scrum kent al leen Product Owners,
Scrum Masters en Development Teams. De Product Owner legt focus
op het ‘Waarom’ en het ‘Wat’, het Development Team legt focus op het
‘Hoe’ en de Scrum Master zorgt ervoor dat dit samenspel goed loopt en
steeds beter verloopt. Samen vormen zij het Scrum-team en dat team
regelt al les zelf.

Voorpublicatie

door Rini van Solingen
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verkeerde keuze maakt, laat ze die fout maken. Stel
vragen over het hoe en waarom, maar intervenieer niet.
Zelfs als het afloopt zoals j i j vermoedde is dat prima. Je
bevestigt dat ze zelf verantwoordeli jk zi jn. Bovendien,
gun ze hun eigen leerproces. Ji j hebt zelf ook geleerd
door vallen en opstaan.

6. Zorg dat teamprestaties transparant zijn – Zorg
voor overzichten waarmee teams en mensen zichzelf
kunnen beoordelen. Maak inzichtel i jk hoe goed het gaat,
of hoe slecht, maar gri jp zelf niet in. Vragen stel len is
prima. Kaders stel len ook. Als teams niet succesvol
kunnen zijn binnen die kaders, pas ze dan aan. Maar
zorg ervoor dat ze binnen die kaders zelf
verantwoordeli jk zi jn. De HR-cyclus zou dus wel eens
kortcycl ischer kunnen worden en zich bovendien naast
het individu ook op het team moeten richten.

7. Zorg dat teams hun competenties versterken en
coach ze daar in – Als teams beter moeten worden, dan
betekent dat ook dat teamleden aan hun competenties
moeten werken. Dat betekent opleidingen, boeken lezen,
ruimte voor experimenten. Die ruimte verdienen ze maar
moeten ze dus wel kri jgen. Geef teams bijvoorbeeld een
eigen opleidingsbudget voor het team. Daarmee kunnen
ze dan gezamenli jk bepalen hoe ze dat budget het beste
kunnen uitgeven voor het team. Zie jezelf als coach van
jouw teams. Hoe kun je ze het beste helpen zodat zi j het
beste uit zichzelf halen?

De rol van de manager is ervoor te zorgen dat teams
steeds beter worden. De verantwoordeli jkheid tot
produceren ligt bi j Scrum echter bij het Scrumteam zelf.
De manager heeft daarmee de ruimte gekregen om

primair de focus te leggen op beter worden in
produceren. Of in gewoon Nederlands: bomen
omhakken versus je bij l sl i jpen. Nog harder hakken met
een botte bij l , loont niet. Je bij l sl i jpen wel, zelfs als je
daardoor een ti jd niet aan het hakken bent. Het
structureel wegnemen van kwaliteitsproblemen (technical
debt) is erg effectief.

Dat wordt de nieuwe rol van de manager: constant de
focus hebben op het sl i jpen van de bij l . Dit werkt omdat
de manager weet dat met het verbeteren van deze
capaciteiten er meer geproduceerd wordt met minder
energie. In het verleden wist de manager dat ook al,
maar was hij of zi j verantwoordeli jk voor beide. Bij
keuzes tussen kortetermijnurgentie en
langetermijnopbrengsten werd dan toch vaak gekozen
voor de korte termijn. De splitsing is nu via Scrum
doorgevoerd: de Scrumteams houden zich bezig met de
resultaten op korte termijn en de manager legt focus op
het beter maken van het geheel.

Concluderend
Het belangri jkste werk van de manager wordt het
scheppen van kaders waarbinnen zelforganisatie
plaatsvindt. En daar hoort dus ook bij : het creëren van
een cultuur waarbinnen in teams gewerkt wordt aan
resultaten en leren. Daarmee ontstaat de mogeli jkheid
voor de manager om te sturen op beter worden.

En dat is erg handig. Wie wordt er nameli jk beoordeeld
op groei? Precies, de manager! Dus dat deze een
primaire focus kri jgt op het vergroten van het succes
van diens teams, is een belangri jk bi jkomend voordeel
van het werken met Scrum.

Scrum voor managers

Rini van Solingen
Rini van Solingen is deelti jdhoogleraar Global

Software Engineering aan de Technische

Universiteit Delft en CTO bij Prowareness

(www.scrum.nl). In 201 0 verscheen al De Kracht

van Scrum van Rini ’s hand (samen met Eelco

Rustenburg) en schreef hi j het voorwoord in

Michael Frankens Scrum voor Dummies.

Bovenstaand artikel is gebaseerd op hoofdstuk 4

van zijn meest recente boek: Scrum voor Managers

(www.scrumvoormanagers.nl) dat in oktober 201 3

bij Academic Service verschenen is (met co-auteur

Rob van Lanen). Rini is te bereiken op:

rini@scrum.nl of d.m.vansolingen@tudelft.nl .

De rol van de manager is ervoor te
zorgen dat teams steeds beter worden

http://www.scrumvoormanagers.nl
http://www.scrumvoormanagers.nl
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Survival of te fittest in het
snel leveren van duurzame
businesswaarde

In dit verhaal l igt de kern van agile werken besloten.

Rini van Solingen stelt in zi jn keynote presentatie dat
agile werken dé methode is om in een snel
veranderende wereld business waarde te creëren.

Om te il lustreren hoe snel de wereld verandert, laat Rini
van Solingen voorbeelden zien van hoeveel ti jd het kost
voor een product om een grote schare gebruikers te
kri jgen. Zo kostte het de telefoon 75 jaar om 50 mil joen
gebruikers te kri jgen, de televisie deed hier 1 4 jaar over
en de IPod, een recent product, deed er 3 jaar over.
Maar Angry Birds deed er slecht 35 dagen over om aan
deze 50 mil joen gebruikers te komen.

Hierin zien we dat deze ti jd steeds korter wordt. Dit
betekent ook dat gebruikers steeds eenvoudiger kunnen
overstappen naar het product van de concurrent. De
macht komt naar de consument toe: Consumer
Capital ism.

Deze verandering gaat vooral op voor de IT-wereld, waar
producten tegen nulkosten gereproduceerd en naar de
andere kant van de wereld gedistribueerd kunnen
worden. Door deze kenmerken komen nieuwe bedri jven
snel op – en kunnen bestaande bedri jven in korte ti jd ten
onder gaan.

Deze ontwikkelingen roepen om een omgeving waarin
flexibel op veranderende klantwensen en een
veranderende wereld ingespeeld kan worden. Je wilt
wendbaar en flexibel zi jn. Ook wil je voorspelbaarheid
met innovatie combineren. Hoe doe je dit? Volgens Rini
van Solingen door in een agile omgeving te gaan
werken.

Allereerst bepaal je een visie over je grote doelstel l ing.
Dit plan deel je op in kleine delen, die je in korte iteraties

oplevert. En bedenk: het plan bestaat om je er niet aan
te houden. Omdat je kleine delen oplevert, werk je
voorspelbaar. Ook ben je flexibel om je plan aan te
passen. Elke keer kijk je naar welk op te leveren
onderdeel de meeste business-waarde oplevert.

Het team dat deze onderdelen oplevert is stabiel en het
team werkt samen aan de iteratie. Op die manier is
overdracht – wat ti jd kost en kans op fouten geeft – tot
een minimum beperkt. Denk minder in rol len. Iedereen in
het team is tester en iedereen in het team is ontwerper.
Verder kun je in een team op mekaars kwaliteiten leunen
en het team kan individuele beperkingen van leden
compenseren. Rini van Solingen memoreert het Agile
Manifesto.

Als voorbeelden noemt hij de Wikispeed auto van Joe
Justice (zie zi jn TEDx presentatie op YouTube) en het
Finse bedri jf F-secure (IT beveil iging). F-Secure streeft
ernaar de leadtime te minimaliseren en de value
throughput te maximaliseren. Dit al les om de
klanttevredenheid te maximaliseren in het streven om
van je klant je ambassadeur te maken.

Stabiele cross-functionele teams die snel klantwaarde
leveren waarbij ze het resultaat transparant maken is
een kernonderdeel van Business Agil ity. Daarnaast werk
je in iteraties waarmee je de regels van het spel
verandert. Zo hoeft Wikispeed niet langer fysieke
botsproeven uit te voeren, maar worden
botsproefsimulaties geaccepteerd als bewijs van
veil igheid.

En als afsluiter geeft Rini van Solingen ons mee 'Van
doen leer je meer dan van denken'! Probeer op een agile
manier te gaan werken en reageer op de problemen en
uitdagingen die je onderweg tegenkomt.

Rini van Solingen begint zi jn presentatie door te vertel len over zijn
ontmoeting met zeezeiler Henk de Velde. Henk vertelde Rini dat hi j voor
zi jn solo-zeiltochten alti jd een plan maakt – en daarbij de vri jheid neemt
om daar alti jd van af te kunnen wijken en op het plan terug te kunnen
komen. In de woorden van Henk: ‘Als je zonder plan werkt gaat het mis.
En als je precies volgens plan werkt gaat het ook mis’.

Presentatie Rini van Solingen

door Johan Oldenziel

http://www.youtube.com/watch?v=x8jdx-lf2Dw
http://en.wikipedia.org/wiki/F-Secure
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Weet wat je verkoopt
Column

Is de hebzucht van investeerders en hun financieel
adviseurs de oorzaak van de financiële crisis, waarin we
ons nu al jaren bevinden? Of komt het door het falen van
de toezichthouders op de financiële markten? Of is de
werkeli jke oorzaak het feit dat de toezichthouders door
niemand aan hun taak werden gehouden? Elk probleem
heeft dertien oorzaken. Eén van die dertien is in dit geval
de complexiteit van financiële producten. Er was gebrek
aan kennis van die producten bij investeerders, maar ook
bij adviseurs. Er was een ‘cultuur’ waarin het acceptabel
was om een advies te geven, ‘zonder te weten waar je
over praat’. Erger nog: het gebrek aan kennis bij de
investeerder zette een ‘pervers mechanisme’ in werking
bij de adviseur. Nameli jk dat de adviseur, met zi jn
kennisvoorsprong, zi jn eigen belang diende ten koste
van de investeerder, omdat de investeerder dat toch niet
in de gaten had. Er is zelfs gesuggereerd dat er
producten zijn die doelbewust complex zijn gemaakt, om
de investeerder het zicht op de risico’s te ontnemen.
Daarom gaan er stemmen op om complexe financiële
producten te verbieden. Daarmee zou zowel het ‘niet
weten waar je over praat’ als het ‘perverse mechanisme’
bestreden worden. De investeerder kri jgt meer zicht op
de risico’s, die met zi jn of haar geld worden genomen.

Laten we de hand eens in eigen boezem steken en
nagaan hoe dat zit in ons vak. Requirements engineers
hebben vaak een adviserende taak. Wij adviseren over
maatwerk of pakket. We voeren pakketselecties uit. Dat
zi jn complexe zaken, waar vaak grote bedragen mee
gemoeid zi jn. In ons vak loopt volgens het CHAOS
Manifesto van de Standish Group nog steeds bijna een
vijfde van de projecten uit op een mislukking, terwij l
slechts tweemaal zoveel projecten een succes genoemd
mag worden. Veel mislukkingen hadden voorkomen
kunnen worden door meer kennis. Weten wij waar we
over praten? En dienen we ons eigen belang ten koste
van de klant? En, als het niet goed zit, bestaat er dan
een oplossing voor?

Weten we waar we over praten? Daarover kun je geen
algemeen geldende uitspraken doen. Mijn indruk is dat
er in ons vak geen cultuur bestaat om adviezen te geven
zonder te weten waar we over praten. Als kennis
ontoereikend is, wordt dat meestal open op tafel gelegd.
Ons product bestaat vooral uit kennis. Kennis over
bedri jfsvoering. Over hoe de totstandkoming van het
product van de klant met informatie kan worden
ondersteund. Die kennis kan heel complex zijn. Maar de
meeste complexiteit is niet geconstrueerd. De zaken
waar wij over adviseren zijn vaak al complex voordat wij
onze neus hebben laten zien. Onze kennis schiet
inderdaad vaak tekort.

Dienen we ons eigen belang ten koste van de klant?
Door de aard van ons werk hebben we meestal een
kennisvoorsprong op de klant, waar we misbruik van

kunnen maken. Als de adviseur een kennisvoorsprong
heeft valt niet uit te sluiten dat de adviseur een advies
geeft dat zi jn of haar eigen belang meer dient dan dat
van de klant. En dat is al helemaal niet te vermijden als
het belang van de adviseur afhangt van de inhoud van
het advies. De klant is dus overgeleverd aan de kennis
en de integriteit van de adviseur.

Bestaat daar in ons vak een oplossing voor? In welke
richting moeten we de oplossing zoeken? Is verbieden
van complexiteit een optie? Kan dat eigenl i jk wel? Ik
denk dat je in sommige gevallen complexiteit kunt
verbieden, maar er zi jn ook situaties waarin de complexe
oplossing aantoonbaar beter is dan de simpele. Wat doe
je dan? Daar waar complexiteit onvermijdel i jk is, zou de
structuur van het proces kunnen garanderen dat de
adviseur geen belang heeft bi j de inhoud van het advies.
Ik heb weinig vertrouwen in ‘zelfreinigend vermogen’, als
dat niet door een doorzichtige en controleerbare
structuur afgedwongen wordt. Daarom denk ik aan een
vorm van functiescheiding. Om dat te bereiken hebben
we een lange weg te gaan, maar het is de moeite van
het onderzoeken waard. Of je het hebt over de
gezondheidszorg, de autobranche of de IT: degene die
de diagnose stelt zou geen belang mogen hebben dat
door de diagnose gediend of geschaad kan worden. En
wat voor een diagnose geldt, geldt ook voor andere
vormen van advies.

Onze branche heeft een onafhankeli jk adviseur nodig.
Een adviseur met actuele vakkennis. De klant en de
goede naam van ons vak zijn hier beide bij gebaat. De
klant zal meer greep kri jgen op IT projecten en meer
vertrouwen in de leveranciers. Deze oplossing brengt
nogal wat kosten met zich mee en moeil i jk meetbare
baten. Bovendien gaat ook hier ‘de cost voor de baet
uyt’. De business case is nog niet rond, maar iets zegt
mij dat de kosten van die 1 8% mislukte projecten een
sterk argument zi jn.

door Hans Siebering
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Hoeveel Scrum wilt u
hebben?

Tijdens het DREAM event 201 3 heeft het
DREAMagazine een onderzoek gehouden naar de
vraag: Hoe ervaart de requirements engineer Scrum?
Iedere bezoeker ontving bij binnenkomst een
enquêteformulier en in de wandelgangen werden er korte
interviews afgenomen rond een specifieke vraag of
stel l ing.

Meningen – beter omgaan met
veranderingen
Wat zijn nu die grote voordelen van Scrum?
Twee derde van onze respondenten vindt dat
organisaties dankzij Scrum beter om kunnen gaan met
veranderingen. Dat komt vooral door de korte iteraties. In
theorie wordt er iedere sprint shippable software
opgeleverd. De klant kan daardoor in een vroegti jdig
stadium eventueel bi jsturen als het de verkeerde kant op
dreigt te gaan. Hierdoor zou nooit maanden werk
verloren hoeven te gaan. Maar het direct naar productie
brengen van software is niet voor al le organisaties
weggelegd. Zo zegt een NS medewerker: ‘Bi j ons kan
Scrum op delen. Je kunt van een trein niet eerst de
carrosserie buiten zetten, de mensen 40ste klas
vervoeren en daarna komen met de stoelen. De reden
dat we wel Scrum gebruiken is dat de gebruikers vooraf
niet weten wat ze wil len. We gaan wel naar productie,
om de applicatie te valideren, niet om hem te gebruiken’.

In ons onderzoek geeft twee derde van de
ondervraagden aan dat ze wel regelmatig (iedere sprint
of om de sprint) met software naar productie gaan. De
rest gaat maar een paar keer per jaar met software naar
productie.

Wat betekent Scrum voor de requirements engineer?
In Scrum komt de rol requirements engineer niet meer
voor. Voor een deel worden de werkzaamheden van de
vroegere requirements engineer uitgevoerd door de
Product Owner en voor een deel worden zijn taken
uitgevoerd door de developers uit het scrum team.
Volgens een geïnterviewde betekent dit niet dat Scrum
een bedreiging vormt voor de requirements engineer.
'Al leen als je de requirements engineer ziet als een
functie is het misschien een bedreiging, niet als je de
requirements engineer ziet als een rol. De functie
requirements engineer is in Scrum verdwenen, de rol
niet. Er worden nog steeds requirements opgesteld.
Scrum is al leen maar een mooie manier om je werk te
doen. Als requirements engineer moet je je misschien
iets meer bewijzen, omdat je niet meer de spin in het

‘Bi j Ziggo gaan we stoppen met Scrum. Het is al les of niets. De hele
organisatie moet met Scrum werken of juist niet. Anders probeer je een
wervelstorm te maken in een waterval. ’ reageert de eerste bezoeker van
het DREAM event die we vragen naar zijn ervaring met Scrum. Zijn
buurman valt hem bij . ‘Je kunt Scrum alleen goed doen, ’ verklaart deze
‘als je het als organisatie in zi jn geheel doet. ’ Inbedding in een niet agile
omgeving wordt vaker genoemd als één van de voornaamste obstakels
bij de invoering van Scrum. Toch zijn het niet helemaal de antwoorden
die je zou verwachten in een ti jd, waarin Scrum nog steeds het
momentum mee li jkt te hebben. Tijd om ons eens nader in de nuances
te verdiepen.

Onderzoek

door Reinoud de Leve en Hans Siebering
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web of het doorgeefluik van de business bent'. Een
andere geïnterviewde zegt: ‘Volgens sommigen is de
requirements engineer niet meer nodig. Daar ben ik het
niet mee eens. Requirements moeten nog steeds boven
water gehaald en vastgelegd worden. Mondelinge
overdracht is handig voor bouw, maar voor test en
beheer is vastleggen wel handig’.

Men is het er vri jwel unaniem over eens dat de Product
Owner het niet al lemaal al leen af kan. ‘Een fundamenteel
manco van Scrum is’ stelt een aanwezige ‘dat de Product
Owner een supermens moet zi jn: verstand hebben van
business, van requirements management, weten wat de
belangen zijn van alle stakeholders en het team aan
moeten sturen. Dit is superman; dat kan niet als je een
complexer product hebt dan bijvoorbeeld een webshop.
Daarom is de rol van de requirements engineer nodig.
Requirements management is nodig, maar werk wel
iteratief! ’ .

Wij meten dat bijna 80 procent van de ondervraagden
vindt dat er in een Scrum omgeving naast de Product
Owner een rol voor de requirements engineer is
weggelegd. Zijn werkzaamheden zouden moeten
bestaan uit het uitwerken en beheren van de
requirements en daarnaast ondersteuning bieden aan
Product Owner en het Scrum Team.

Ervaringen – kleinere feedbackloop, kortere
lijnen
De grootste voordelen van Scrum voor de requirements
engineer zi jn de kleinere feedbackloop en de kortere
l i jnen. Eén van de geïnterviewden heeft een andere
ervaring: ‘In theorie is de business intensiever betrokken
in Scrum, maar in werkeli jkheid niet alti jd’ . Ook loopt
twee derde van de invul lers van de enquête er tegenaan
dat er vragen uit het Scrum Team zijn, die de Product
Owner niet ti jdig kan beantwoorden. Dit komt omdat het
raadplegen van de achterban veel ti jd kost.

De Product Owner overlegt gemiddeld elke week 2,5

maal met het Scrum Team. Het probleem li jkt dus minder
met de beschikbaarheid dan met de
beslissingsbevoegdheid van de Product Owner te maken
te hebben. Het aantal dagen per week dat de Product
Owner aanwezig is bi j het project loopt nogal uiteen.
Meer dan 20 procent van de ondervraagden zegt dat de
Project Owner er iedere dag is en volgens bijna de helft
is de Product Owner minimaal drie dagen in de week
aanwezig. Dat is beter dan we hadden verwacht op basis
van geluiden die we daar wel over horen.

Vier van de vijf organisaties die Scrum gebruiken, laten
zich ondersteunen door een externe coach: ‘Een Scrum
coach is nodig bij de transitie naar het werken met
Scrum. Hij brengt structuur aan in de ogenschijnl i jke
vri jheid’. Overigens wordt de inhoud van het werk van de
requirements engineer bij Scrum niet als wezenli jk
anders ervaren dan bij waterval.

Vergelijking met Agile Development Survey
Jaarl i jks onderzoekt Analysis.net research hoe het staat
met de agile development in de wereld. Zi j verzamelen
gegevens van ruim 4.000 personen en publiceren de
resultaten daarvan in het ‘Annual state of Agile
Development Survey’. Daarbij vergeleken is ons
onderzoek maar klein. Op het DREAM event komen zo’n

Onderzoek

'Requirements moeten nog steeds
boven water gehaald en vastgelegd

worden'

Aantal dagen per week dat de Product Owner aanwezig is bi j het
project

‘Je kunt Scrum alleen goed doen, als je
het als organisatie in zi jn geheel doet’
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200 bezoekers en lang niet iedere bezoeker heeft de
vragenli jst ingevuld. We vergeli jken daarom de resultaten
van ons onderzoek met de resultaten van het Survey en
bespreken de overeenkomsten en de verschil len.

In beide onderzoeken zien we dat het overgrote deel van
de organisatie al le of een gedeelte van de software
ontwikkelt volgens een agile methode. Van onze
respondenten geven 70 procent aan dat er binnen hun
organisatie met agile wordt gewerkt. In het Survey is dat
zelfs 80 procent. Bij onze respondenten is het zo goed
als uitsluitend Scrum dat er wordt gebruikt. Hier en daar
gebeurt dat in combinatie met andere methode als: Lean,
DevOps, XP en Crystal. In het Survey is ook Srum en
Scrum varianten met 72 procent het sterkst
vertegenwoordigd. Daarnaast worden ook Kanban (4%)
en Custom Hybrid (9%) nog genoemd. Tot zover komen
de resultaten dus vri j aardig overeen.

Als we echter ki jken naar het aantal jaren ervaring zien
we een opvallend verschil tussen beide onderzoeken. In
ons onderzoek ligt de piek op 1 tot 2 jaar ervaring. In het
Survey ligt de piek op 3 tot 4 jaar ervaring. In ons
onderzoek heeft slechts 1 0 procent 5 of meer jaar
ervaring tegen 25 procent in het Survey.

We kunnen op basis hiervan vaststel len dat onze
respondenten over het algemeen minder ervaring
hadden dan de respondenten uit het Survey. Dit bl i jkt ook
uit de antwoorden die onze respondenten geven op de
vraag wat de belangri jkste reden is om over te stappen
op een agile methode. Het Agile Development Survey
laat zien dat ervaren gebruikers van de agile methode
andere voordelen benadrukken dan onervaren
gebruikers. Ervaren gebruikers noemen in de eerste
plaats het vermogen om in te spelen op veranderingen,
gevolgd door grotere productiviteit en betere
zichtbaarheid van het project. Bi j hen komt Kortere time
to market pas op de zevende plaats. Bij onervaren
gebruikers wordt korte time to market juist als eerste
genoemd. In ons onderzoek noemt men als belangri jkste
redenen om over te stappen op een agile methode:
kortere time to market (1 ), betere processen (2) en
betere alignment met de business (3).

In ons onderzoek worden als de grootste nadelen van
Scrum het gebrek aan controle en gebrek aan
documentatie genoemd. Dit komt overeen met de Agile

Development Survey: de top 5 van bedenkingen bij de
implementatie van agile heeft betrekking op controle en
documentatie.

Als we kijken naar het aantal projecten dat er binnen de
organisatie met Scrum worden uitgevoerd, lopen onze
respondenten ook achter op de resultaten die in het Agile
Development Survey worden genoemd. In ons
onderzoek wordt bi j de tweeënzestig procent van de
organisaties een kwart of minder van de projecten met
een agile methode uitgevoerd. Volgens geen enkele
respondent wordt er meer dan 75 procent van de
projecten agile uitgevoerd. In het Agile Survey is dat al
zo bij 37 procent van de organisaties.

Onderzoek

Verdeling van organisaties naar percentage projecten dat agile wordt
uitgevoerd
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Onderzoek

Als we kijken wie de belangri jkste promoter is voor
Scrum of agile zien we ook een opvallend verschil .
Volgens ons onderzoek is de belangri jkste promotor de
IT afdeling. Bij de Agile Development Survey is dat het
management.

Conclusie
Het is natuurl i jk de vraag hoe representatief onze
respondenten zijn voor de gebruikers van Scrum/Agile in
Nederland. Requirements engineers zijn een speciaal
slag. Als we echter ervan uit zouden mogen gaan dat zi j

representatief zi jn, dan zien we dat we over het
algemeen nog wat minder ervaren zijn in Scrum/Agile.
We zitten veelal nog in de omschakeling van Waterval
naar Agile. We hebben nog maar een paar jaar ervaring
en doen nog maar een klein gedeelte van alle projecten
Agile. We zien Scrum/Agile vooral als een IT
aangelegenheid en ervaren misschien wel daarom
problemen met de aansluiting op de business. Well icht
maakt een Agile aanpak deze problemen in een
vroegti jdig stadium zichtbaar waar ze bij Waterval wat
langer onder water bleven.



DREAMagazine DECEMBER 201 344DREAMagazine
Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3

Atos | Facil itator

Atos SE (Societas Europaea) is een internationale IT-

dienstverlener met een jaaromzet van 8,8 mil jard euro. Het

bedri jf biedt werk aan 77.000 collega’s in 47 landen.
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Blueriq is de wereldwijde aanbieder van innovatieve

regelgedreven Business Process Management (BPM)

oplossingen. Deze software stelt organisaties in staat

intel l igente bedri jfsprocessen te modelleren, automatiseren

en integreren. Vanwege de toegankeli jkheid, flexibi l iteit en

schaalbaarheid van de producten van Blueriq kunnen

organisaties snel inspelen op veranderende

marktomstandigheden. Met Blueriq verbeteren organisaties

enerzijds hun productiviteit en anderzijds verlagen zij hun

bedri jfskosten. Gefacil iteerd door IT kri jgen kenniswerkers en

businessgebruikers met Blueriq zelf controle over de
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