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Dit is het eerste DREAMagazine dat geen directe relatie met een DREAM event heeft. Het DREAMagazine is begonnen

als spin-off van het eerste DREAM event en is vervolgens uitgekomen als begeleiding van de twee DREAM events, die

daarna hebben plaatsgevonden. Dat is eens per anderhalf jaar. In die jaren heeft zich een redactie gevormd, die ook

onafhankelijk van het DREAM event elk half jaar een nummer uit gaat brengen. Het komende DREAM event laat

overigens niet lang meer op zich wachten. Volgens de planning zal het in het voorjaar van 2013 plaatsvinden.

Wij zijn vereerd dat Arjen Uittenbogaard gastredacteur van dit nummer wilde zijn. Veel lezers zijn hem wel eens

tegengekomen als docent of als spreker. Zijn presentatie 'Mythology for IT Architects' op de Saturn conferentie in

Florida in mei van 2012 werd bekroond met de Award for New Directions (een IEEE Software/SEI - prijs). Hij heeft zich

gespecialiseerd in het maken van verhalen. Zijn website heet niet voor niets Verhalenmaker.nl . Arjen heeft reviews

verricht voor de artikelen die met het thema te maken hebben. Bovendien heeft hij een overkoepelend artikel over

Verhalen geschreven.

De naam Homerus betekent 'Verhalenmaker. Van Homerus wordt beweerd dat hij blind was en dat zijn verhalen pas

eeuwen nadat hij leefde zijn opgeschreven. Door zijn verhalen een ritme en een melodie mee te geven heeft hij ervoor

gezorgd dat ze al die tijd doorgegeven konden

worden. Maar dat kan niet de enige reden zijn

dat ze nog steeds gelezen, verteld en verbeeld

worden. Er waren in zijn tijd veel meer

verhalenvertellers, die allang vergeten zijn. De

verhalen van Homerus hebben een extra

kwaliteit, waardoor mensen ze blijven

vertellen. Voor dit nummer zijn wij op zoek

gegaan naar verhalen die iets van die extra

kwaliteit in zich hebben.

Veel leesplezier!

Voorwoord
Het thema van dit DREAMagazine is Verhalen. Verhalen hebben een
belangrijke functie in het bewaren en van generatie op generatie
doorgeven van elementen in een cultuur, die je nietmet een paar
woorden kunt benoemen. Voor de requirements engineer spelen
verhalen dezelfde rol bij het doorgeven van denkbeelden van business
naar IT.

Red a ctioneel

Colofon

DREAMagazine is een tijdschrift 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 6. Deze en andere edities zijn te vinden op www.dreamevent.nl .

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

Redactie: Arjen Uittenbogaard (gastredacteur), Henk Boer, Reinoud de Leve, Olaf Rem, Zip Ritzen, Hans Siebering.

Deze editie is tot stand gekomen dankzij bijdragen van: Dirk Jan Aalbers, Rob Arntz, Shirley Bodegraven, Max van Bree, Linda Haak - van der

Spek, Jan Harland, Chris Houben, Bart Jacobs, Daan Kalmeijer, Jan Willem Knop, Edwin Schumacher, Priya Soekhai, Patrick Tangelder, Jos

Westerink.

http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/presentations/uittenbogaard-saturn2012.cfm
www.verhalenmaker.nl
Mailto:dreamagazine@dreamevent.nl
www.dreamevent.nl
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Wat is er bijzonder aan dit artikel?

Ik stuitte op dit artikel toen ik nauw betrokken was bij het
Excellence Center van Atos. In het Excellence Center
deden we onderzoek naar de toepasbaarheid van tooling
in het voortraject van software ontwikkeling, waaronder
ook Requirements Engineering. Ik was toen
geïnteresseerd in hoe we Requirements Engineers konden
ondersteunen met een verzameling patterns die ze
kunnen gebruiken bij het specificeren van use-cases.

Er zijn twee redelijk bekende boeken met als onderwerp
use-case patterns. Dat zijn de boeken “Patterns for
Effective Use Cases” van Steve Adolph en Paul Bramble en
“Use Cases: Patterns and Blueprints” van Gunnar
Overgaard en Karin Palmkvist. In beide boeken vond ik
echter niet wat ik zocht. Het eerste boek gaat vrijwel
al leen maar over het proces om use-cases te schrijven.
Het tweede boek behandelt naast de techniek iets meer
de inhoud van use-case modellering, maar blijft toch een
beetje steken bij het grove plaatje. Beide boeken besteden
zo goed als geen aandacht aan patronen voor een goede
use-case beschrijving. En daar was ik naar op zoek. Dat

bleek ook de ervaring van Martin Langlands te zijn.

Wat versta jij onder een use-case pattern?

Patterns zijn generieke oplossingen voor veel
voorkomende problemen. Een belangrijk aspect van
patterns is dat ze structuur geven bij ons werk om van
probleem naar oplossing te komen. In software design
beschrijft een pattern hoe verschil lende softwareobjecten
met elkaar interacteren om een bepaald resultaat te
bereiken. Doordat patterns aansprekende namen hebben
gekregen, zoals Facade, Iterator, Proxy of Adapter en de
meeste software engineers deze patterns ook bij naam
kennen, kunnen zij aan de hand van patterns veel
eenvoudiger communiceren over de bedoeling van een
technisch ontwerp. De toegevoegde waarde ligt daar
voor de hand, omdat eenvoudig te zien is of een pattern in
een bepaalde programmeeromgeving werkt.

Patterns voor use-case specificatie doen hetzelfde op een
functioneel niveau. Het is alleen jammer dat zij moeil i jker
zijn te valideren. Er is geen objectieve toets. Je kunt niet
eenvoudig vaststellen of het pattern correct is gebruikt.
Dat kan eventueel wel in samenwerking met testers. Er
zijn in use-case beschrijvingen echter wel terugkerende
structuren te onderscheiden. Een bepaalde sequentie van
handelingen, zoals bijvoorbeeld bij het zoeken van een
zaak, is generiek te beschrijven. Het onderkennen van
deze patterns helpt je zowel in de communicatie met de
business als met de software designers. Het vak
Requirements Engineering zit tussen die twee werelden
in, die beide hun eigen taal hebben.

‘Use-case patterns
verrijkende taal’

Use-cases en patterns behoren tot demeest invloedrijke concepten in de
systeemontwikkeling van de laatste 20 jaar. Sinds de Gang of Four in 1995
patterns voor software design op de kaart zette, zijn er vrijwel overal
patterns voor gekomen, analysis patterns, architectural patterns,
enterprise integration patterns etc. Het is opvallend dat het gebruik van
patterns voor use-case specificatie pas recentelijk een beetje van de
grond begint te komen. JanHarland houdt zich sinds 6 jaar intensief bezig
met het toepasbaarmaken van patterns voor business analisten en
requirements engineers. We voeren een gesprekmet hemaan de hand
van het artikel: 'Inside The Oval: Use-Case Content Patterns' vanMartin
Langlands. Het artikel bevat een paar uitgewerkte use-case patterns.

I nterview met J a n H a rl a n d

Patterns voor requirements engineering
zijn moeilijker te valideren dan patterns

voor software engineering.

door Reinoud de Leve en Hans Siebering
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Hoe helpen use-case patterns in de
communicatie met de business?

Ik werk veel voor de overheid. Je hebt daar vaak te maken
met systemen die ondersteunen bij een groot aantal min
of meer vergelijkbare taken. Denk bijvoorbeeld aan een
systeem voor het afgeven van vergunningen. Dan spreek
je over het verlenen van een vergunning voor het storten
van bagger of het afsteken van vuurwerk en alles wat daar
tussen zit. De inhoud van de vergunning verschilt sterk,

maar het proces voor de behandeling van de aanvraag
vertoont veel overeenkomsten. Het helpt dan om voor de
gelijksoortige processtappen eerst een paar use-case
patterns op te stellen en die vervolgens per onderwerp uit
te werken met de specifieke bedrijfsobjecten.

Het is wel zaak te verifiëren of de uitwerking voor ieder
specifiek object binnen hetzelfde pattern past en waar
deze daarvan afwijkt. Dit levert vooral in teamverband een
enorme verhoging van de efficiëntie op. Je kunt
gezamenlijk in een korte tijd veel meer use-cases

J a n H a rl a nd
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J a n H a rl a nd

beschrijven, zonder dat je hoeft in te boeten op de
kwaliteit, omdat je niet achteraf hoeft te discussiëren over
verschil len in uitwerkingen voor vergelijkbare
processtappen. Je introduceert hiermee gelijk een
standaard die er toe leidt dat de afhandeling van
vergelijkbare taken dezelfde look & feel krijgen.

Het leuke van werken met patterns is dat het zaken
herkenbaarder maakt voor gebruikers. Patterns helpen
structuur aan te brengen. Zodra meer mensen een pattern
kennen wordt het eenvoudiger om er over te
communiceren. Een pattern wordt zo een begrip. Patterns
die mensen kennen, voorzien in een behoefte. Daardoor
verrijken ze de taal voor zowel gebruikers als analisten.

Hoe helpen use-case patterns in de
communicatie met software designers?

Ik had laatst een interessante discussie met een software
engineer over het nut van use-cases. Zijn stell ing was dat
use-cases helemaal niks bijdroegen aan
softwareontwikkeling. Ze veroorzaakten meer ruis dan dat
ze helderheid verschaften. Toen wij wat langer met elkaar
in discussie waren, begreep ik waar zijn probleem lag. Veel
use-cases boden hem veel te weinig houvast in wat
generiek en wat specifiek gedrag was. In verschil lende
use-cases was hetzelfde gedrag op een geheel andere
manier beschreven. Als een team Requirements Engineers
met dezelfde verzameling use-case patterns werkt,
kunnen we meer houvast aan de IT verschaffen. Vooral als
we de patterns aansprekende namen geven. Het wordt
dan sneller duidelijk wanneer we het over dezelfde of
vergelijkbare functionaliteit hebben.

In één van mijn vorige projecten hadden we vastgesteld
dat er maar een paar verschil lende manieren van zoeken -
van vinden zou je eigenlijk moeten zeggen - waren. In de
meest eenvoudige manier van zoeken, scrollt iemand
door een lijst met namen tot hij de naam heeft gevonden
die hij zoekt. Dat werkt goed bij eenvoudige (code)lijsten.
Bij ingewikkelder vormen van zoeken kun je meerdere
zoektermen opgeven of is er sortering op bepaalde
rubrieken nodig. Dat is bijvoorbeeld nuttig bij dossiers
waar combinaties van eigenschappen het juiste dossier
bepalen. Ook als (een deel van) de context waarbinnen je
zoekt vooraf al bekend is, heeft dat invloed op de flow van
je use-case. Dit leverde drie verschil lende patterns op
voor het vinden van informatie, ZoekInLijst,
ZoekOpCriteria en ZoekMetVoorkennis. Als je eenmaal
hebt vastgesteld welke vormen van zoeken je onderkent,
kun je overal waar je in een use-case iets opzoekt dezelfde
patronen gebruiken. Het mooie hiervan is dat goede use-
case specificatie patterns zich eenvoudig laten vertalen
naar softwareconstructies die al in veel verschil lende
programma’s zijn terug te vinden.

Opvallend is dat jij en Langlands beiden
voorbeelden geven van use-case patterns die
niet direct een gebruikersdoel dienen. Het gaat
om zoeken, selecteren, updaten et cetera. Wij
zouden verwachten dat use-case patterns wel
een gebruikersdoel ofafgeleid gebruikersdoel
dienen, zoals bijvoorbeeld de digitale shopping
basket die je bij vrijwel iedere internetwinkel
ziet. Men heeft hier het probleem, dat sommige
klanten één en andere klanten meer artikelen
willen aanschaffen, opgelost door het kopen te
splitsen in twee activiteiten “Toevoegen aan de
shopping basket” en “Afrekenen van de
shopping basket”. Zou je de digitale shopping
basket ook kunnen opvatten als een use-case
pattern?

Jazeker, je hebt use-case patterns op verschil lende
niveaus. Sommige use-case patterns bevinden zich op wat
Cockburn noemt ‘fish level’. Andere bevinden zich op
‘cloud of kite level’. In principe is het level afhankelijk van
het gezichtpunt van de gebruiker. Het voorbeeld dat jul l ie
hier noemen zou heel goed een use-case pattern op ‘sea
level’ kunnen zijn. Het laat ook aardig zien dat het begrip
gebruikersdoel een rekbaar begrip is. Vanuit het
perspectief van de winkelende klant heeft het toevoegen
van een artikel aan de shopping basket waarschijnlijk
meer waarde dan het afrekenen en daarmee is het
toevoegen van artikelen een valide gebruikersdoel. Vanuit
het perspectief van de verkoper ontstaat er natuurlijk pas
waarde als de klant het artikel afrekent.

Het leuke van werken met patterns is
dat het zaken herkenbaarder maakt

voor gebruikers.
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Bij een use-case pattern op ‘kite level’ zou je kunnen
denken aan het overheidsproces Publieksparticipatie.
Voor de burger die commentaar wil leveren bevindt
publieksparticipatie zich op ‘kite level’. Echter de voor het
plan verantwoordelijke beleidsmedewerker zou deze use-
case als ‘sea level’ kunnen zien. Publieksparticipatie is een
proces dat steeds volgens de zelfde stappen verloopt,
namelijk: bekend maken van een plan (beschikking),
periode voor het indienen van een zienswijze, verwerken
van de zienswijze in het plan (of de beschikking). Het is
afhankelijk van het wettelijke domein binnen welke
periode er een zienswijze moet worden ingediend. Bij
grote infrastructurele plannen kan deze periode wel een
half jaar duren. Bij vergunningverlening is zes weken
meestal voldoende. Het patroon van activiteiten verschilt
echter niet. Alleen de inhoud van bijvoorbeeld enerzijds
het stroomgebiedbeheerplan en anderzijds de
watervergunning is totaal verschil lend. Het proces voor
publieksparticipatie is als een use-case pattern op ‘kite
level’ te zien, omdat het in beide voorbeelden een zelfde
type ondersteuning van een systeem kan gebruiken.

Je ziet hier twee dimensies van domeinkennis die elkaar
raken: enerzijds proceskennis en anderzijds
materiekennis. Voor iedere dimensie van domeinkennis
kan je andere patternsets vinden. Een belangrijke
patternset voor materiekennis zijn de analysis patterns.
Op dit terrein heeft met name Martin Fowler veel werk
verzet. Analysis patterns gebruik je om te beschrijven hoe
je logische domein in elkaar zit. Over welke entiteiten
hebben we het en hoe verhouden die entiteiten zich ten
opzichte van elkaar? Voor proceskennis heeft de
Nederlandse professor Wil van de Aalst met een collega
van de Australische Queensland University of Technology
veel onderzoek uitgevoerd. De resulterende workflow
patterns geven inzicht in het modelleren van processen,
de daarbij relevante resources en de daarvoor benodigde
soorten data.

Use-case patterns zijn vooral bedoeld om op een
praktische manier de interactie tussen gebruiker en
systeem te uniformeren. Daarmee leggen zij het verband
tussen proces en inhoudelijke materie. Dit is waar het
toepassen van patterns wat lastiger begint te worden. De
workflow patterns en analysis patterns staan zoals gezegd
min of meer dwars op elkaar. Via de specificatie op basis
van use-case patterns (sea level) biedt het systeem
ondersteuning aan een proces uitgewerkt volgens enkele
workflow patterns (kite level). Het logische domein, waarin
de domeinkennis uit analysis patterns is toegepast, is vaak
weer sturend voor de uitwerking van use-case
specificaties op ‘fish level’. Dit samenstel van in elkaar
grijpende niveaus kan nog verder gecompliceerd worden
door het gebruik van domeinspecifieke patternsets, zoals
e-commerce patterns, SOA patterns of security patterns,
maar laten wij dat maar voor een volgende keer bewaren.

Waarom worden use-case patterns volgens jou
nog niet zo veel toegepast?

Het werken met patterns vraagt een zekere ervaring. Het
is niet zo dat je iemand met een verzameling patterns op
pad kunt sturen en dat hij daarmee vanzelf betere use-
case specificaties schrijft. Hetzelfde geldt voor het
onderkennen van patterns. Die kennis moet je
ontwikkelen. Je moet in meerdere projecten aan den lijve
ondervonden hebben dat je weer dezelfde ‘basic flow’ en
‘alternative flows’ aan het schrijven bent. Daarnaast
brengen wij als analisten en requirements engineers
kennis van verschil lende domeinen bij elkaar om er één
logisch geheel van te smeden. Dat is lastiger dan binnen
één domein (vaak een IT-domein) de relevante patronen te
herkennen, beschrijven en gebruiken.

In mijn huidige project ben ik samen met een andere
requirements engineer bezig om eerst op ‘service niveau’
een aantal patronen te onderkennen. We kiezen dan één
specifieke toepassing van het pattern om gedetail leerd
met de business uit te werken. We spreken met de
business overigens niet over een pattern maar over
functionaliteit voor een specifiek bedrijfsobject. Wij
houden in ons achterhoofd dat we die specificatie later
wil len gebruiken als pattern voor de functionele
specificatie op de andere bedrijfsobjecten. In het begin
moeten we daarin investeren om er later de vruchten van
te plukken. Het blijft, vooral bij kleinere projecten, altijd
lastig daar de tijd voor te vinden, omdat wij eigenlijk per
definitie zo snel mogelijk de software engineers van input
moeten voorzien. Ik verwacht dat het nog even zal duren,
maar dat langzaam het inzicht zal groeien dat ook het
hebben van een goede verzameling patterns voor use-
case specificatie zijn vruchten afwerpt.

J a n H a rl a nd

Materiekennis en proceskennis zijn
twee dimensies van domeinkennis.

'Inside The Oval: Use-Case Content Patterns'
van Martin Langlands.

'Patterns for Effective Use Cases' van Steve
Adolph en Paul Bramble

'Use Cases: Patterns and Blueprints' van Gunnar
Overgaard en Karin Palmkvist.

'Analysis Patterns' van Martin Fowler

http://www.requirementsnetwork.com/system/files/UseCaseContentPatterns.pdf
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/detail.asp?item=228544
http://www.amazon.com/Use-Cases-Blueprints-Gunnar-Overgaard/dp/0131451340
http://martinfowler.com/tags/analysis%20patterns.html
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In veel gevallen is de integratie van informatiesystemen
een logische volgende stap naar succesvolle
informatiebedrijfsvoering, waardoor de organisatie beter
concurreert met andere organisaties, voldoet aan
geldende wet- en regelgeving en de dienstverlening
verbetert. Het gaat om de integratie van
informatiesystemen die enerzijds ongestructureerde
content (Enterprise Content Management, ECM) en
anderzijds gestructureerde content (Business Intell igence,
BI) beheren en controleren. De praktijk leert dat maar
weinig organisaties de stap hebben gezet ECM en BI
succesvol te combineren tot EIM. Veelal blijven de beide
werelden in hun eigen silo, omdat organisaties de
toegevoegde waarde van de combinatie niet zien of niet
weten hoe ze beide werelden bij elkaar kunnen brengen.
De sleutel l igt bij een procesgerichte benadering, Business
Proces Management (BPM) dus.

Door de integratie van ECM en BI te starten vanuit een
proces wordt niet alleen inzichtelijk welke informatie

beschikbaar is, maar ook hoe de informatie ontstaat en
welk doel het dient. Dat heeft een aantal belangrijke
voordelen. Zo is het met deze aanpak eenvoudig om
prioriteiten te stellen aan de processen die voor de
organisatie het meest van belang zijn. Bovendien wordt
tijdens de analyse van het proces meteen duidelijk op
welke manier en in welke mate ongestructureerde (zoals
documenten) en gestructureerde (zoals database
gegevens) informatie naast elkaar gebruikt worden en dus
waar de integratie van beiden de meeste toegevoegde
waarde geeft. Kortom: Alle juiste informatie bij de juiste

Information:
a serious game

Steedsmeer organisaties blijken overtuigd van het nut en de noodzaak
van Enterprise InformationManagement (EIM) oplossingen. OokGartner
en Forrester houden de EIMmarkt al sinds 2005met groeiende
belangstelling in de gaten.

De voord el en va n EI M en d e rol va n req u iremen ts en g ineering

door Rob Arntz en Shirley Bodegraven

De praktijk leert dat maar weinig
organisaties de stap hebben gezet ECM
en BI succesvol te combineren tot EIM.

Figuur 1 EIM in de markt
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mensen op het juiste moment in het juiste formaat om de
juiste beslissing te kunnen nemen.

Vanuit verschil lende markten spelen uitdagingen waarin
EIM uitkomst kan bieden .

Atos hanteert een Enterprise Information Management
visie die Enterprise Content Management verenigt met
Business Intell igence, met de Business Processen als
ruggengraat van de organisatie. In de hands on
benadering om te komen tot integratie in een EIM-
implementatie speelt het vakgebied requirements
engineering een essentieel onderdeel.

In de EIM benadering worden vijf verschil lende fasen
onderscheiden; bewustwording, beeldvorming, ervaring,
doen en verzorgen. Deze fasen worden hieronder uiteen
gezet. Meer informatie over deze fases, alsmede een
uitwerking van een case is te vinden in de whitepaper
“Roadmap naar EIM” dat te downloaden is via
www.nl.atos.net/eim

1. Bewustwording
Binnen de fase Bewustwording is het hoofddoel om
binnen de organisatie een gemeenschappelijk beeld te
vormen over wat EIM is en wat EIM voor de organisatie
kan betekenen. Hierbij heeft Atos verschil lende
werkvormen ontwikkeld, waaronder de EIM Game (een
simulatie van het effect van EIM in spelvorm), een EIM
awareness sessie en een brainstormsessie.

2.Beeldvorming
De fase Beeldvorming richt zich op het helder krijgen van
de huidige situatie van informatiebeheer binnen de
organisatie en waar de organisatie naar toe wil met
behulp van EIM.

Een belangrijke eerste stap in projecten is het vaststellen
van de scope en het uitwerken van de business case.
Vanuit de EIM aanpak wordt gebruik gemaakt van een
Process Analysis Model. Waarbij op de assen volume,
risico en complexiteit een inschatting wordt gemaakt.

Vragen die moeten worden beantwoord zijn:
• Identificeren van de producten die gerelateerd

zijn aan de klantvraag
• Identificeren van de hoofdprocessen behorend bij

de producten
• Identificeren van de risico’s per proces op

hoofdniveau
• Identificeren van het volume per proces op

hoofdniveau
• Identificeren van de complexiteit per proces op

hoofdniveau

Op basis van onderkende prioriteiten wordt een business
case uitgewerkt inclusief systeem context. Vanuit
requirements engineering is de systeem context een
belangrijke onderdeel. Denk hierbij aan het benoemen van
de bronnen waaruit requirements gehaald kunnen worden
en use case diagrammen waarin activiteiten in relatie tot
het EIM systeem benoemd worden. De systeem context
geeft de uiteindelijke scope aan.

3. Ervaring
Het opdoen van Ervaring is van belang, omdat het
implementeren van een EIM oplossing de gehele
organisatie raakt in haar werkprocessen. Niet alleen moet
de organisatie werken met een nieuwe applicatie, de
medewerkers moeten wennen aan deze nieuwe manier
van werken. Om dit te bewerkstell igen wordt in de fase
“Ervaring” een eerste proces volgens de EIM principes
geïmplementeerd.

Belangrijk onderdeel van het implementatietraject is
requirements engineering bestaande uit:

• Requirements elicitation
• Requirements documentation
• Requirements validation and negotiation

Bij het uitwerken van het proces is het belangrijk om de
juiste stakeholders en juiste technieken in te zetten om
alle requirements boven tafel te krijgen (requirements
elicitation), te documenteren (requirements
documentation) en te valideren bij domeinexperts
(requirements validation and negotiation).

4. Doen
De basisstappen voor de fase Doen zijn gebaseerd op
uniforme methodieken zoals RUP/OpenUP. Dit is een
standaard flexibele (agile) aanpak die de organisatie
structureel de mogelijkheid biedt om een

Enterprise I nforma tion M a n a g ement

De sleutel ligt bij een procesgerichte
benadering, Business Proces

Management (BPM) dus.

Figuur 2 EIM game

Figuur 3 Process Analysis Model

http://www.nl.atos.net/eim
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(ontwikkel)project bij te sturen.

Basis van alle activiteiten is een Plan van Aanpak. In dit
plan zijn de lessen verwerkt, die getrokken zijn uit de fase
Ervaring.
Het plan beschrijft de aanpak van de EIM implementatie
per proces, gebaseerd op RUP/OpenUP. Per proces
worden de volgende fasen doorlopen:

• Inceptiefase (focus)
• Elaboratiefase (basisinrichting)
• Constructiefase (oplevering)
• Transitiefase (ingebruikname)

Gedurende de inceptiefase worden een werkplanning en
de basisarchitectuur (keuzes te gebruiken applicaties /
informatiesystemen) opgesteld.

In de elaboratiefase wordt een functioneel ontwerp en de
basisinrichting opgeleverd. In het functioneel ontwerp
staan onder meer de volgende producten:

• een requirementsoverzicht;
• een use case model (overzicht benodigde

functionaliteit);
• use cases (beschrijving benodigde

functionaliteit);
• conceptueel informatiemodel;
• metadata model;
• gegevensinteractie (relatie tussen use cases en

metadata model);
• story boards (grafisch ontwerp schermen);
• ETL detailontwerp (beschrijving van de

benodigde verwerkingsslagen over de
gestructureerde informatie); en

• verschil lende Rapport detailontwerpen.

Alle onderdelen van het functioneel ontwerp zijn
afgestemd met de organisatie. Het functioneel ontwerp
wordt vervolgens vertaald in een technisch ontwerp.

In de constructie fase wordt de onderkende
basisinrichting waar nodig aangevuld op basis van het
requirementsoverzicht (requirements elicitation,
requirements documentation en requirements validation
and negotiation). Het functioneel en technisch ontwerp
zijn aangevuld. Waarna de realisatie met behulp van BI- en
ECM tools kan plaatsvinden. In deze fase zal de
(acceptatie)test uitgevoerd worden en zal de EIM
oplossing in beheer genomen worden (requirements
management).

In de transitiefase wordt het EIM-product, inclusief
bijbehorende documentatie en training, aan de
organisatie beschikbaar gesteld.

5. Verzorgen
De laatste basisstap Verzorgen is de borging van de
kwaliteit van de EIM oplossing in de organisatie. De meest
effectieve methode om dit te realiseren, is het opzetten
van een EIM Competence Center; een bundeling van
krachten vanuit de business, ondersteund door IT, die
zorgt draagt voor het optimaal benutten van EIM
mogelijkheden binnen de organisatie. Het EIM
Competence Center is het verzamelpunt van alle
behoeften binnen de organisatie met betrekking tot de
informatievoorziening. Uiteraard speelt het beheer van de
requirements hier continu een rol (requirements
management).

Enterprise I n forma tion M a n a g ement

ShirleyBodegraven

Shirley is ruim tien jaar

werkzaam in het ECM- en

BPM-werkveld waarvan zes

jaar bij Atos, vooral in de rol

van business- en

informatieanalist. Zowel betrokken bij projecten

binnen de Rijksoverheid als het bedrijfsleven,

waar EIM een steeds grotere rol speelt.

RobArntz

Rob is ruim twaalf jaar voor

Atos werkzaam in de BI wereld

bij opdrachtgevers in de

financiële, medische en

telecom sector. Competence

Team lead op het gebied van Metadata

Management en Informatie Modellering.
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Versu s

‘Directe communicatie
is beter dan
documentatie’

In deze rubriek zoeken we de uitersten op. We nemen een stell ing, graven ons aan weerszijden in en verzamelen
munitie om elkaar mee te bestoken. Dan kan de strijd losbarsten. Het is aan u om een oordeel te vellen: is er een
winnaar of eindigt de strijd onbeslist?
We beginnen met de stell ing: 'Directe communicatie is beter dan documentatie'. Bent u het ermee eens? Of toch niet?

door OlafRem

Als je ergens van overtuigd bent dan zul je vinden dat je gelijk 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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Zero ema il compa ny

Requirements zonder
e-mail?Het kan!

Het begint gewoonlijk met een e-mail of een uitnodiging via Outlook. De
stakeholders wordt gevraagd mee te denken over de requirements voor
een nieuw systeem of nieuwe functionaliteit.
door Reinoud de Leve

Daarna zullen er nog veel meer e-mails volgen: e-mails
met actielijsten; e-mails met documenten die moeten
worden gereviewd; e-mails die zijn verstuurd naar alle
betrokkenen bij het project en e-mails die worden gedeeld

met een kleine selecte groep. Er zijn mailwisselingen bij
die ooit begonnen zijn met een specifiek onderwerp, maar
langzamerhand zijn afgedwaald en over steeds meer
onderwerpen lijken te gaan. Er zijn groepen die
onafhankelijk van elkaar via de mail hetzelfde onderwerp
bediscussiëren en tot verschil lende inzichten en

oplossingen komen. Te midden van al dit e-mailverkeer
doet de requirements engineer zijn werk. Hij moet er voor
zorgen dat er een heldere en gedeelde visie komt over de
functionaliteit van het nieuwe systeem.

Op 7 februari 2011 vestigde Thierry Breton, CEO van Atos,
publiekelijk de aandacht op de uitdagingen waarvoor
bedrijven tegenwoordig zijn gesteld als gevolg van de
explosieve groei van gegevens, de opkomst van ‘online
social networking’ en de veranderende houding te aanzien
van werk. In dat licht sprak hij zijn ambitie uit dat in drie
jaar tijd al het interne e-mailverkeer tussen Atos
medewerkers tot het verleden zou behoren. In plaats van
e-mail zullen Atosmedewerkers andere middelen
gebruiken die geschikter zijn voor het onderling
communiceren, samenwerken en uitwisselen van
informatie. De ambitie is een ‘Zero email company’ in drie
jaar. In die drie jaar werkt Atos aan een persoonlijk

De ambitie is een
‘Zero email company’ in drie jaar.



Verhalen 1 3

relevante, directe en kosteneffectieve manier om
medewerkers met elkaar te laten communiceren.

Eén van de eerste stappen in dat proces was het opstellen
van de requirements. In plaats van via de e-mail
stakeholders uit te nodigen voor een workshop, koos het
projectteam ervoor om gebruik te maken van een online
micro-blogging-omgeving, een online mindmapping-tool,
een wiki en een document-management-systeem. Dankzij
deze middelen was het team instaat om in minder tijd dan
normaal een requirementsdocument op te stellen, zonder
gebruik te maken van e-mail , zonder formele
bijeenkomsten en waarbij toch meer stakeholders
betrokken waren dan gebruikelijk. Het document was
gereed in 2 weken en bevatte input en bijdragen van meer
dan 60 mensen. Pas nadat het document was voltooid
werd de eerste e-mail verstuurd naar de stuurgroep, met
een link naar het document. Deze was onder de indruk
van de snelheid en de kwaliteit en vooral ook de lange lijst
van betrokkenen.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Jan
Krans, Atos Consultancy bv

Zero ema il compa ny

Hoe stel je een requirementsdocument op zonder email?
Stap 1: Betrek zoveel mogelijk belanghebbenden en verzamel hun requirements
In de fysieke wereld is het koffieapparaat of de waterkoeler de ideale plaats om veel geïnteresseerden te
bereiken. In de digitale wereld vinden we geïnteresseerden vooral via sociale media. Daarom plaatste het
projectteam een oproep op de micro-blogging-service binnen Atos vergelijkbaar met Twitter. Iedereen kon via de
micro blogging service reageren op de vraag welke functies onderdeel uit moeten maken van de Zero-e-mail-
oplossing van Atos. Binnen een paar dagen hadden meer dan dertig mensen aan de oproep gehoor gegeven en
hun requirements kenbaar gemaakt.
Dat was het moment om over te gaan naar de volgende stap, de gestructureerde brainstorm.

Stap 2: Geef samen met de belanghebbenden structuur aan de requirements
De tweede stap begon met het structureren van de reacties die waren verkregen. Deze werden gevisualiseerd en
onderverdeeld in hoofdgroepen en subgroepen met behulp van de online mindmapping tool.
De link naar de mindmap werd weer via de micro bloging service verspreid en iedereen werd uitgenodigd aan de
mindmap bij te dragen. In een paar dagen tijd groeide de mindmap aanzienlijk. Verschil lende mensen bewerkten
de mindmap gelijktijdig of werkten samen binnen vertakkingen ervan. Ook de structuur van de mindmap werd
onder handen genomen, wat leidde tot een beter overzicht van de requirements.
Toen na een paar dagen de activiteiten aan de mindmap waren afgenomen, werd de -community gevraagd of zij
de mindmap een goede basis vonden vormen voor het requirements document. Na een positief antwoord, was
het tijd voor de derde stap, het schrijven van het requirementsdocument.

Stap 3: Schrijf samen met de belanghebbenden een requirementsdocument
In de derde stap werd eerst de mindmap geëxporteerd naar een document in Rich Text Format en vervolgens
geïmporteerd in de wiki van Atos .
Het kost weinig moeite om een mindmap te vertalen naar een wiki-structuur (export mindmap naar Word
document en import in wiki). Dankzij het versiebeheer is een wiki een zeer geschikte tool om gezamenlijk aan
een document te werken. Alleen de laatste versie van het document is steeds zichtbaar als website. In de edit
mode verandert de website in een document en is zodoende eenvoudig te bewerken. Direct nadat de
wijzigingen zijn opgeslagen, is dat zichtbaar in de website. Het versienummer van het document wordt bij deze
actie opgehoogd waardoor een rollback mogelijk is.
Wederom werd de community erbij betrokken. Nu om mee te schrijven aan het wiki document. In nog geen
week tijd hadden meer dan zestig mensen bijgedragen aan en commentaar geleverd op de wiki. Daarmee was
het document klaar om te worden beoordeeld. Er werd van de wiki een PDF document gemaakt.

Stap 4: Stel de kwaliteit vast
In de vierde en laatste stap werd de kwaliteit van het document vastgesteld volgens ‘Atos Scientific Community’s
whitepaper approval process’.
Dit gaat als volgt in zijn werk. Het document wordt gereviewd door de leden van de Scientific Community.
Daarbij krijgt het document een score op een schaal van 0 tot 5. Alleen als een document hoger scoort dan 3.7,
wordt het document gepubliceerd. Bij een lagere score moeten er nog aanvullende werkzaamheden aan het
document worden uitgevoerd. Daarna kan eventueel een tweede reviewronde worden gestart.
Het requirementsdocument werd aan deze procedure onderworpen. Het werd vastgelegd in de ‘Corporate
document store’. Alle betrokken medewerkers werden uitgenodigd om het document te reviewen en een score
te bepalen. Het requirementsdocument behaalde in de tweede ronde een gemiddelde score van 3.9.
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Themanummer
‘Verhalen’

I ntrod u ctie th ema

Enno, de businessanalist in dat project, vertelde in de
werkgroep over zijn ervaringen: “Ik had helemaal niets
aan het template.” Hij vertelde tegen welke problemen hij
was aangelopen vanaf het eerste mailtje om te helpen bij
de projectstart. Een onduidelijk doel en stakeholders die
daar allemaal hun eigen ideeën bij hadden. Een enorme
gebruikersgroep met heel diverse ervaringen, wensen en
verwachtingen. Om nog maar te zwijgen over alle
onduidelijkheid vanwege de meest recente reorganisatie.
Het enige houvast dat hij vanuit de werkgroep had was
een documenttemplate waarin hij stakeholders, hun
behoeften en een probleemanalyse kon opschrijven. Daar
had hij dus niets aan. Enno vertelde verder. Hoe hij aan de
slag was gegaan om zicht te krijgen op de betrokkenen en
hoe hij hun wensen dan maar in een eigen spreadsheet
had opgeschreven. Hoe hij in de politieke arena had
gemanoeuvreerd en langzaam maar zeker niet alleen
zicht had gekregen op de diverse belangen, maar de
belanghebbenden ook met elkaar in contact had
gebracht. Uiteindelijk was zijn analyse behoorlijk
succesvol geweest. Enno’s presentatie eindigde
verrassend: “Achteraf denk ik dat ik het visie-template
toch wel had kunnen gebruiken. Ik snap nu in elk geval
een stuk beter wat er achter alle onderdelen schuilgaat.”
Inderdaad: je gaat het pas zien als je het snapt.

Het is mijn overtuiging dat het weinig zin heeft om lang te
praten over nieuwe werkwijzen zonder ze ook
daadwerkelijk toe te passen. Pas dan komen we erachter
hoe het bij ons het best werkt. Op basis van die ervaringen
kunnen we, als dat nodig is, afspraken herzien, processen

bijstellen en templates bijschaven. Ik ben daarbij een groot
voorstander van het delen van ervaringen. Niet achteraf in
een projectevaluatie, maar continu. In agile projecten
gebeurt het dagelijks in standup sessies. In teams die
samen lunchen gebeurt het aan de eettafel. Tijdens
afdelingsoverleggen zou er wat mij betreft een significant
deel moeten worden ingeruimd voor ervaringsverhalen.

Laten we elkaar vertellen waar we mee bezig zijn, waar we
tegenaan gelopen zijn, hoe we daar succesvol, of juist niet,
mee zijn omgegaan en wat we hebben geleerd. Elkaar
verhalen vertellen is het middel bij uitstek om kennis te

Verhalen geven betekenis aan de
wereld om ons heen.

door Arjen Uittenbogaard

Dewerkgroep voor het verbeteren van het requirementsproces kwam
elkemaand eenmiddag bij elkaar. Elke sessie werd besteed aan het
definiëren van processen, verantwoordelijkheden en templates. Met
name die templates kostten veel tijd. Internetprojecten vragen nu
eenmaal een andere nadruk dan backoffice-automatisering. Voor
changes kan niet een hele verzameling documentenworden geschreven,
maar voor de nieuwbouwvan bedrijfskritische systemenwas dit wel
degelijk de bedoeling. Elke volgendewerkgroepsessie leverdeweer
nieuwe verzoeken op omde templates aan te passen. Zo duurde het een
half jaar voordat de templates klaarwaren en er in een project voor het
eerst een visiedocument-nieuwe-stijl werd geschreven.
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I ntrod u ctie th ema Verh a l en

delen. Dat deed de mensheid al toen we nog in
berenvellen rond het vuur voor de grot zaten. Dat is hoe
mythen, sagen en legenden zijn ontstaan. Verhalen geven
betekenis aan de wereld om ons heen.

Als verhalenverteller maak en vertel ik verhalen om
publiek te vermaken of ze een spiegel voor te houden. Als
trainer vertel ik verhalen om iets duidelijk te maken of
ervaringen te delen. Als coach help ik mensen om hun
eigen verhalen te vertellen of samen verhalen te maken.
Als gastredacteur van deze DREAMagazine had ik het
voorrecht om het thema ‘Verhalen’ mee in te vullen. De
artikelen rond dit thema belichten het van verschil lende
kanten. Reinoud de Leve en Daan Kalmeijer gebruiken
metaforen om hun boodschap duidelijk te maken.
Reinoud bouwt voort op het oeroude verhaal over de
toren van Babel en geeft daar een nieuwe uitleg aan. Daan
gebruikt de natuur als vergelijkingsmateriaal: wat
pauwenveren ons kunnen leren over requirements
engineering. Dirk Jan Aalbers gaat in op het gebruik van
verhalende technieken in zijn werk als user experience
ontwerper. User stories, persona’s en journeys passeren
de revue: creatieve technieken die helpen zicht te krijgen
op wat eindgebruikers beweegt. Het is één toepassing van
verhalende technieken, waarvan in het alweer enkele
jaren oude boek ‘Scenario’s, Stories and Use Cases’ nog
veel meer zijn opgenomen. Over dit boek heb ikzelf een
recensie geschreven. Tenslotte hebben we twee
ervaringsverhalen opgenomen. Bart Jacobs vertelt hoe hij
in een groot portalproject gebruik maakte van epics en

journeys en wat dat opleverde. Linda Haak vd Spek
beschrijft een dag uit haar werk als requirements
engineer. Een dag om jaloers op te worden.

Een verhaal is zoveel rijker dan een UML diagram. We
identificeren ons met de hoofdpersoon: voelen zijn
emoties en dilemma’s. We herkennen de metafoor en zien
wat die zegt over het probleem waar wij mee worstelen.
Ervaringsverhalen of metaforen, user stories of persona’s
– ze raken aan de menselijke behoefte om betekenis te
zoeken in de complexe wereld om ons heen. Laten we, net
als Enno hierboven, elkaar verhalen vertellen, ernaar
luisteren en ontdekken wat ze ons leren.

Arjen Uittenbogaard

Arjen is senior adviseur en trainer bij inspearit.

Hij adviseert en doceert op de gebieden van

requirements engineering, agile

softwareontwikkelmethoden en team

development. Arjen is ook verhalenmaker en

-verteller. Hij is graag bezig op het raakvlak van

deze twee werelden. Arjen is gastredacteur van

dit DREAMagazine.
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Het ontwikkeltraject
Binnen universiteiten neemt het aanbod van en de vraag
naar informatie almaar toe. Om deze vraag te kunnen
beantwoorden worden steeds vaker portalen ingezet om
de informatie te ontsluiten. Binnen een van de
universiteiten in Nederland wordt sinds begin 2011 in MS
SharePoint een portaal ontwikkeld voor ongeveer 13.000
mensen: studenten, docenten, onderzoekers en
medewerkers. Er is gekozen voor een dergelijk portaal om
informatie vanuit de diverse bronsystemen te ontsluiten
en doelgroepen daarmee minder systeemafhankelijk te
laten zijn. De focus van het traject l igt op de doelgroepen
student en docent. Zij zullen als eerste gebruik gaan
maken van het portaal. Het programma heeft een looptijd
van twee jaar en is verdeeld in een aantal deelprojecten:
Rollen en Portalen voor de ontwikkeling van de front end,
Bronnen en Ontsluiting voor het ontwikkelen van een
servicelaag die de (legacy) systemen ontsluit en Identiteit
en Toegang voor het juist verlenen van toegang en
rechten tot op contentniveau. Er is een
onderwijsinformatiegroep actief, met interne
medewerkers die adviseren en verantwoordelijk zijn voor
informatieverstrekking aan docenten en studenten.

Eind 2011 ben ik gevraagd als functioneel analist voor het
deelproject Rollen en Portalen, dat al bijna een jaar liep.
Mijn opdracht was de ontwikkelmodules voor het portaal
functioneel te beschrijven en input te geven aan het
programma, door het snel opstellen van user stories op
basis van bestaande informatie en deze informatie aan te
vullen waar nodig. Vervolgens was het mijn taak om de

user stories te presenteren aan gebruikersgroepen en deel
te nemen aan stand-up meetings om de user stories over
te dragen aan het ontwikkelteam. De ontwikkeling vond
plaats in een watervalomgeving waar onderdelen van
Scrum werden toegepast.

Aan de slag
Om inzicht te krijgen in de planning en status van het
programma ben ik gestart met het bijwonen van
projectvoortgangsbesprekingen. Daarna ben ik gaan
praten met leden van de onderwijsgroep en het project
om de bestaande ontwikkelprocessen te begrijpen. Er
bleek veel onduidelijkheid te zijn over opgestelde
systeemrequirements. Er waren weliswaar use cases,
maar volgens de ontwikkelaars waren sommige daarvan
onnodig gedetail leerd en andere juist weer te vaag
beschreven. Zij hadden moeite om de gebruikerswensen
te begrijpen en te vertalen naar ontwikkeltaken. Er was
bijvoorbeeld een uitgebreide use case over een connectie
tussen Outlook Calender en het portaal, terwijl dit op
eenvoudige wijze met standaard producten is te
realiseren.

Om de use cases naar user stories te kunnen vertalen heb
ik eerst een aantal rolprofielen bestudeerd om inzicht te
krijgen in de doelgroepen. De rolprofielen leken op
persona’s: gedetail leerde beschrijvingen van specifieke
(niet bestaande) vertegenwoordigers van doelgroepen
met een eigen identiteit en gedragskenmerken. Bovendien
heb ik gesprekken gevoerd met toekomstige gebruikers
om hun (informatie)behoeften te begrijpen. Ik vond het
belangrijk om gericht te blijven op die behoefte. Als er
tijdens een gesprek oplossingen werden geopperd, vroeg
ik in deze fase steeds: “Waarom?”. Uiteindelijk kon ik zo
een beeld vormen van het gebruik van het te ontwikkelen
portaal vanuit de verschil lende gebruikersperspectieven.
Die visie heb ik als kort verhaal beschreven om duidelijk te
maken hoe een toekomstige gebruiker het systeem
tijdens zijn of haar werkzaamheden gebruikt.

Epic jou rn eys

Verhalenomwensen te
begrijpen

Requirements engineering is een uitdaging voor ieder projectteam. Hoe
help je stakeholders omhunwensen te verwoorden? Hoe communiceer
je wat je van plan bent te ontwikkelen?Wanneer ben je compleet
(genoeg)? Hoe voorkom je rework? Requirements engineering is voor een
belangrijk deel communicerenmetmensen. In dit artikel beschrijf ik hoe
ik verhalen heb gebruikt ommet belanghebbenden te communiceren en
een visie op een nieuw systeem te formuleren.
door Bart Jacobs

User journeys zijn in mijn beleving
een prima aanvulling op de epics
die in Scrum worden toegepast.
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Verhalen om met iedereen te
communiceren
De kernvraag was: Hoe wil de doelgroep
straks gebruik maken van het te
ontwikkelen portaal? Een manier om die
vraag te beantwoorden is het opstellen
van user journeys, een methode uit de
webdesign wereld. Een user journey is
een beschrijving van stappen die een
typische gebruiker doorloopt op een
website om daar een bepaald doel te
bereiken (bijvoorbeeld het boeken van
een vakantiebestemming). User journeys
zijn in mijn beleving een prima aanvull ing
op de epics die in Scrum worden
toegepast. Een epic is een nog niet
uitgedetail leerde, vaak complexe, user
story. Daardoor zijn ze lastig te plannen
en dus een onzekere factor voor een
product owner. Door een epic uit te
werken in stappen, zoals bij een user
journey, komt er meer duidelijkheid over
gebruikerswensen en de gevolgen
daarvan voor een product of systeem.

Zo heb ik user journeys en epics
gecombineerd om de interactie tussen
gebruikers en het portaal in een verhaal
te beschrijven, zonder daarbij rekening te
houden met (technische) haalbaarheid. Ik
ben deze beschrijving een ‘epic journey’
gaan noemen. In een kort verhaal heb ik
beschreven waarom en hoe een
gebruiker het te ontwikkelen portaal
gebruikt. De functionaliteiten die met
elkaar samenhangen worden beschreven
in dezelfde alinea. In het kader staat het
voorbeeld van een epic journey voor een
docent.

Kleine verhalen uit een groot
verhaal
Telkens als ik een epic journey af had,
vroeg ik aan leden van de
informatiegroep om erop te reageren
binnen een termijn van een week. Naar
aanleiding van de feedback heb ik de epic
journeys aangepast en nog eenmaal
rondgestuurd ter check. Zo ontstond een
gedeeld beeld over gewenste
functionaliteiten binnen het portaal
vanuit een specifieke doelgroep.

Zoals gezegd was ik verantwoordelijk
voor het vastleggen van user stories voor
het portaal. Die destil leerde ik uit de epic
journey die door de toekomstige
gebruikers was getoetst. De user stories
beschreven de behoefte van een
gebruiker ten aanzien van een product of
systeem, inclusief een motivatie. Als
<user> wil ik <behoefte>, zodat ik <reden>.
Bijvoorbeeld: “Als docent wil ik een up-to-
date opsomming van lokalen en lestijden
voor vakken die ik doceer, zodat ik mijn
reistijden effectief kan plannen”. De user
stories werden gedurende de start van

Epic jou rn eys

Voorbeeldvaneenepic journeyvoor eendocent

Jan Kampenbeek is al ruim een jaar in dienst en heeft onlangs een vast contract
gekregen voor het verzorgen van de vakken ‘Business Mathematics’ en ‘Statistics’. Hij
is daarmee verantwoordelijk (contactpersoon) voor het verzorgen van de vakken,
het up-to-date houden van de kennis en de interactie met studenten die de vakken
volgen. Het eerste vak Business Mathematics start over een maand en wordt
vervolgens meerdere keren per jaar gedoceerd.

Het portaal dient voor Jan als ingang tot informatie om vakken te kunnen verzorgen.
Bijvoorbeeld om roosters te bekijken, student informatie te vinden of opdrachten te
benaderen in de leeromgeving. Bovendien kan Jan mailen met studenten en
informatie opvragen over aantallen studenten of hun behaalde resultaten. Het
portaal wordt ook gebruikt om informatie te vinden over programma samenhang en
om te mailen met mededocenten.

Jan logt voor de eerste keer in op het portaal en komt op een standaard docenten
startpagina terecht. Hij heeft een aantal jaren terug al in een SharePoint omgeving
gewerkt, maar die kennis is gedateerd en enigszins weggezakt. Jan volgt enkele
instructiefilmpjes om te leren hoe het portaal werkt. Na de actieve introductie, snapt
hij dat hij via het portaal toegang krijgt tot informatie van vakken die hij geeft, de
leeromgeving, studentinformatie, nieuws en nog meer zaken.

De standaardinstell ingen kan Jan naar eigen wensen aanpassen. Vanaf zijn werkplek
of vanuit huis heeft hij 24/7 toegang tot de informatie. Hij kan de gegevens in het
portaal zelf niet aanpassen. Het portaal toont aanwezige informatie uit diverse
informatiesystemen binnen de universiteit.

Op zijn startpagina ziet Jan de vakken waar zijn naam aan is gekoppeld in de
studiegids. Hij kan in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van zijn vakken
zien. Naast de vaknaam zijn bijvoorbeeld de vakcode, jaar, periode, dagdeel, plaats
en zaal gemeld. Hij kan naar eigen wens de vakken en kenmerken van de vakken
filteren, of sorteren op attributen. Vanuit het overzicht l inkt hij door naar de
leeromgeving van een van zijn vakken om daar literatuur toe te voegen en een
opdracht te wijzigen. Jan vraagt een overzicht op met informatie over het aantal
studenten en hun studiestatus. Hij kan ook een overzicht opvragen met studenten
die het vak al wel hebben gevolgd, maar (nog) niet hebben gehaald. Deze groep
studenten kan hij vervolgens benaderen om ze op de hoogte te houden van nieuwe
ontwikkelingen.

Jan vraagt een overzicht op met geplande examens voor het komende studiejaar. In
het overzicht staan het aantal aanmeldingen voor geplande examens, locaties waar
de examens gepland zijn en een beoordelingsplan. Hij gaat vanuit het overzicht naar
de leeromgeving om daar een melding voor het vak Statistics aan te maken. Daar
verwijst hij naar enkele nieuwe bronnen ter voorbereiding op de examens. Op zijn
persoonlijke startpagina ziet Jan algemene meldingen met betrekking tot zijn vakken
of cursussen. Bijvoorbeeld een wijziging van lokalen of van een examendatum voor
zijn vak Business Mathematics.

Jan vraagt een overzicht van zijn vakken inclusief het aantal ingeschreven studenten.
Vanuit het overzicht kan hij naar het administratiesysteem om studenten aan te
melden die de inschrijftermijn van twee weken voor aanvang van de vakken hebben
overschreden. Jan kan medewerkers van het betreffende secretariaat rechten geven
om deze studenten in te laten schrijven.

Om hem te helpen bij het verzorgen van zijn vakken, ziet Jan een aantal belangrijke
links. Hij vindt informatie over gebruikershandleidingen van beamers en
smartboards, hij wordt naar het juiste systeem doorverwezen om lestijden te
wijzigen, hij reserveert vergaderruimten voor de komende periode, en hij leest hoe
hij een blackboardsite voor externe accounts aanvraagt. Bovendien kan Jan
contactinformatie opzoeken van afdelingen en personen binnen de universiteit en
van gelieerde instell ingen. Ook kan Jan een overzicht van medewerkers opvragen
met daarbij de status van hun onderwijskwalificatie.

Jan vraagt een standaard studentenview op. Daar ziet hij wat voor onderdelen een
student op zijn startpagina te zien krijgt. Zo kan hij controleren of er
roosterwijzigingen voor studenten zijn doorgevoerd en of zijn recent geplaatste
meldingen te zien zijn.

Als gebruiker van het portaal heeft Jan de mogelijkheid om nieuws te zien op zijn
pagina, met betrekking tot de universiteit of zijn vakgebied. Bijvoorbeeld nieuwe
gebouwen, nieuwe vakken die worden gedoceerd, introductie van nieuwe
universiteitsprogramma’s of -vakken, nieuw onderzoek, status van bestaande
onderzoeken of resultaten van onderzoeken. Zo blijft hij op de hoogte van intern
nieuws. Maar Jan kan ook informatie van externe bronnen toevoegen, bijvoorbeeld
een link naar de resultaten van een onderzoek in zijn vakgebied.
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een sprint toegewezen aan een ontwikkelaar die op basis
van zijn ervaring en professionaliteit en eventueel in
overleg met andere teamleden bepaalde hoe de wens of
behoefte verwezenlijkt zou worden.

Retrospective epic journeys
Terugkijkend hebben de epic journeys op drie manieren
bijgedragen gedurende de daadwerkelijke ontwikkeling
van het portaal:

Taken prioriteren
De epic journeys hielpen het ontwikkelteam bij het
plannen van de user stories. De
gebruikersvertegenwoordiging kon namelijk vooraf goed
aangeven welke user stories in hun ogen cruciaal waren
en als eerste opgepakt moesten worden (must), welke
user stories bij nader inzien minder relevant bleken
(won’t) en alles daar tussenin.

Functionaliteiten testen
Nieuw ontwikkelde functionaliteiten die op testing
stonden werden in tweewekelijkse demosessies getoetst.
We gebruikten de epic journey om aan te geven wat er
was ontwikkeld. De gebruikersvertegenwoordigers
probeerden de nieuwe functionaliteiten uit in de
testomgeving en hadden de gelegenheid om direct
commentaar te geven of vragen te stellen. In mijn ogen
was het belangrijk dat de voortgang op deze manier
gedurende het ontwikkeltraject transparant was.

Stories afronden
Na een aantal demo-sessies was een module afgerond. Er
volgde een integrale acceptatietest met daarin alle user
stories uit de demo-sessies. Na de integrale acceptatietest
zijn de meeste user stories definitief op “done” gezet.
Vervolgens zijn een aantal bugs in het systeem opgelost
en kon een nieuwe ontwikkelmodule starten. De
integratietest bleek een prima middel om te kijken of de
epic journey goed was gerealiseerd.

Conclusie
Het is met epic journeys mogelijk een visie op een
eindproduct op te stellen en van daaruit (iteratief)
functionaliteiten te ontwikkelen. Ze zijn een praktisch
startpunt om user stories te formuleren en vormen een
effectief middel in de communicatie met ontwikkelaars,
opdrachtgevers en toekomstige gebruikers. De
verhalende opzet maakt het een effectieve manier om met
verschil lende belanghebbenden over een te ontwikkelen
systeem te discussiëren.

Epic journeys helpen stakeholders om wensen en
behoeften te vertalen. Ze helpen om
interpretatieverschil len weg te nemen door ze op
eenduidige en levendige wijze te beschrijven. Zonder
vanuit bepaalde oplossingsrichtingen te redeneren.
Daarmee geven ze een compleet beeld, zonder direct al te
veel in de (technische) details te treden. Epic journeys
bleken een prima startpunt om storyboards, mockups of
UML diagrammen te maken door het ontwikkelteam.
Mijns inziens zijn ze vooral waardevol bij grootschalige,
langdurige, vernieuwende projecten met vele
stakeholders en grote onzekerheden.

MScBart Jacobs

Bart is consultant bij inspearit

en trainer bij cibit academy.

Hij helpt organisaties om zelf

lerend vermogen op te bouwen

en efficiënter te werken. Hij

ondersteunt de ontwikkeling van organisaties

en menselijke competenties die daarbij een

sleutelrol vervullen. Een gezonde dosis

leiderschap en zijn effectieve communicatie

geeft zijn werk in projecten slagkracht en

daarmee boekt hij resultaat in organisaties.

Bart is een innovator en heeft ervaring in

projecten gerelateerd aan ‘het nieuwe werken’,

business agil ity en proces

verbeterprogramma’s. Als facil itator van de

dialoog tussen business en IT, boekt hij

successen in het motiveren van professionals

en het optimaliseren van samenwerking vanuit

diverse disciplines.

In zijn rol als docent trainer binnen cibit

academy brengt Bart zijn passie voor het

boeken van resultaat over op een enthousiaste

manier. Hij haalt professionals uit hun comfort

zone door ze te prikkelen met vernieuwende

ideeën en hij koppelt nieuwe inzichten aan de

praktijk.

Epic jou rn eys

Epic journeys helpen om
interpretatieverschillen weg te nemen
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De inwoners van Babel wilden - volgens het Bijbelverhaal - een toren
bouwen zo hoog dat deze tot aan de hemel zou reiken. God doorkruiste
dit plan door de verschillende groepen die aan de bouwvan de toren
werkten, ieder een andere taal te laten spreken. Daardoor konden ze
elkaar niet goed verstaan. Er ontstonden allerlei spraakverwarringen,
waardoor het project uiteindelijk volledigmislukte.

Het verhaal van de toren van Babel zou een mooie
metafoor kunnen zijn voor het belang van heldere
communicatie tussen de verschil lende betrokkenen bij
een project. In de IT hebben we vaak te maken met
verschil lende stakeholders die dezelfde begrippen net op
een andere manier gebruiken. Hierdoor ontstaan vaak
misverstanden waardoor projecten soms zelfs volledig
mislukken.

Het verhaal zou een goede metafoor zijn geweest, als er
geen simpelere verklaring was waarom de bouw van de
toren mislukte. Een verklaring waarbij een ingreep van
God niet eens nodig was.
Volgens deze verklaring is de toren ingestort onder zijn
eigen gewicht. Bij een gebouw rust het gewicht van iedere
laag stenen op de onderliggende lagen. Naarmate men de
toren hoger bouwde, werd daardoor de druk op de
onderste laag stenen steeds groter. Uiteindelijk was het
onvermijdelijk dat de onderste stenen onder het gewicht
van de bovenliggende lagen zouden bezwijken.

In gedachte zie ik twee mannen in Bijbelse gewaden voor
me op een zanderige bouwplaats. Het is de aannemer die
bij de leverancier van de stenen verhaal komt halen. Hoe
is het in hemelsnaam mogelijk dat zijn stenen telkens
weer barsten of breken? De leverancier zou ter
verdediging erop kunnen wijzen dat hij steeds volgens
afspraak heeft geleverd. De stenen hadden de juiste kleur,
de juiste vorm en de juiste grootte. Niemand had eisen
gesteld aan het gewicht dat de stenen zouden moeten
kunnen dragen. Vermoedelijk zou de leverancier daarin
gelijk hebben gehad. De Babyloniërs waren zich nog niet
bewust van de krachten die een rol spelen bij de bouw van
een toren.
Zo bezien is de toren van Babel ingestort, omdat men zich
niet bewust was van een essentieel requirement ten
aanzien van de kwaliteit van de stenen.

Natuurlijk zagen de Babyloniërs ook wel dat de
bovenliggende stenen op de onderliggende rustten. Als
één van hen zou hebben opgemerkt dat dat impliceerde
dat de onderste stenen het gewicht van alle
bovenliggende stenen moesten dragen, hadden de
anderen dat – mogelijk na even nadenken – volmondig
beaamd. Sommigen hadden misschien wel opgemerkt dat
dat nogal logisch was.
Ze waren zich dan bewust geworden van een eis die ze
hadden ten aanzien van de kwaliteit van de stenen. Een eis

die ze tot dan toe niet hadden onderkend. Ze waren zelfs
in staat om die eis redelijk ‘Smart’ te definiëren. Iets als:
“Een steen moet het gewicht van <het aantal lagen> * <het
gewicht van een steen> kunnen dragen”. Ze hadden die eis
neergelegd bij de leverancier van de stenen of ze hadden
zelf het heil loze van hun onderneming ingezien.

Het komt ook voor dat de klant zich wel bewust is van de
specifieke eisen die hij stelt, maar deze niet noemt omdat
ze in zijn beleving triviaal zijn. Patrick McDermott heeft
daar in zijn boek “Zen and the art of Systems Analysis” een
aardig verhaal over. Twee net afgestudeerde IT-ers
beginnen een bedrijfje in de agrarische sector. Hun eerste
opdracht is bij een veevoederfabriek. Ze moeten daar een
programma maken voor het bepalen van de samenstell ing
van kippenvoer. De marges op kippenvoer zijn erg laag en
dus verandert de samenstell ing van het voer nogal eens
als de grondstoffenprijzen wijzigen. Het programma moet
op basis van de goedkoopste grondstoffen een
kippenvoer samenstellen met de vereiste
voedingswaarde. De clou van het verhaal is dat de IT-ers
mogelijk veel verstand van IT hebben, maar geen enkel
verstand van kippen. Hun programma mengt telkens voer
dat wel de juiste voedingswaarde heeft, maar voor kippen
volledig ongeschikt. De ene keer zit er te veel honing in en
is het daardoor te kleverig geworden. Het spul zou aan de
snavels van de dieren blijven plakken. De andere keer
heeft het voer de kleur van modder. Intussen lopen de
kosten van het project op en klagen de IT-ers steeds
harder over alle aanvullende eisen die kippen aan hun
voer stellen. De opdrachtgever vindt dat onzin. Iedereen
kan wel bedenken dat kippen geen kleverig spul eten of
iets dat op modder lijkt.

Er is geen structurele methode tegen onbewuste of
verzwegen requirements. Iedere requirements engineer -
welke middelen of methode hij ook gebruikt – loopt het
risico dat bepaalde requirements voor hem onopgemerkt
blijven. Het is een schaduwzijde van het metier, zoals een
kok af en toe zijn handen brandt. We hebben wel middelen
om de kans te verkleinen dat we door onbewuste of
verzwegen requirements worden geplaagd. Domein- en
omgevingskennis is er daar één van. Verder moet de
requirements engineer vooral zelf veel verbanden leggen
zoals we zagen bij de Babyloniërs en veel voorbeelden
verzinnen. Hij moet als het ware de gegeven requirements
nog een paar keer fl ink opschudden zodat onbewuste en
verzwegen requirements er tussen uit vallen.

Babel

Col u mn

door Reinoud de Leve



DREAMagazine Februari 201320

Scenarios, Stories, Use
Cases - Through the
SystemsDevelopment
Life - Cycle
Hetwoord ‘scenario’ heeft enormveel betekenissen in dewereld van
systeemontwikkeling. Het boek dat Alexander enMaiden hebben
samengesteld is een poging omal deze betekenissen een plek te geven.
Dat is zowel de kracht als de zwakte van het boek.

Boekrecen sie I a n Al exa nd er en N eil M a id en (red a ctie)

door Arjen Uittenbogaard

Scenario’s zijn verhalen die zicht bieden op hoe een
systeem gebruikt wordt. Het boek heeft als basisgedachte
dat het vertellen van verhalen inherent is aan hoe mensen
communiceren. Om die reden verdienen verhalen een
plek in het achterhalen, opschrijven en testen van
systeemeisen. De kracht van verhalen is dat iedereen ze
kan vertellen en begrijpen, dat ze gebruik maken van veel
impliciete kennis en dat ze het voorstell ingsvermogen
prikkelen.

Het doel van ‘Scenarios, Stories, Use Cases’ is om aan te
geven hoe en op welke momenten tijdens
systeemontwikkeling, verhalen kunnen helpen. De
hoofdmoot van het boek bestaat uit hoofdstukken waarin
tal van auteurs hun wijze van toepassen van scenario’s
beschrijven. In deel twee ligt de nadruk op technieken, in
deel drie worden projecten beschreven waarin een of
meer van de technieken zijn toegepast. Zo ontstaat een
bont geheel van gevestigde, bekende technieken en de
meer experimentele, academische. Laat ik wat
voorbeelden geven.

Er zijn zes hoofdstukken die ingaan op use cases. In
hoofdstuk 5 ligt de nadruk op hoe diverse
belanghebbenden in een workshop gezamenlijk use cases
kunnen opstellen. Hoofdstuk 7 gaat over het opstellen van
zogenaamde misuse cases, om bedreigingen voor een
systeem inzichtelijk te maken. Hoofdstuk 8 gaat over
effectieve beschrijvingen van use cases, met de nadruk op
het onderkennen van het doel van een use case.
Hoofdstuk 9 heeft het over een gestructureerde manier
om use cases op te schrijven, zodat een tool er scenario’s
uit kan genereren voor het doen van inspecties met
betrokkenen. Hoofdstuk 1 1 gaat over de relatie van use
cases met objectgeoriënteerde softwareontwikkeling.
Hoofdstuk 14 gaat in op de relatie met test cases. Deze
hoofdstukken boden mij als kenner van use cases weinig
nieuws. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat
mensen die use cases niet kennen juist verward raken
door deze hoeveelheid variaties.

Een ander voorbeeld van de bontheid van het boek, is het
feit dat het begrip ‘scenario’ wordt opgerekt zodat het niet
alleen gaat over een beschrijving van het gebruik van een
systeem. In hoofdstuk 15 worden zogenaamde
projectscenario’s beschreven. In feite gaat dit hoofdstuk
over ontwikkelaanpakken (denk bijvoorbeeld aan:
waterval, iteratief, evolutionair). Mijns inziens valt dit

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470861940,descCd-tableOfContents.html
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hoofdstuk buiten de scope van het boek.

Voor de oplettende lezer bevat het boek overigens veel
pareltjes. Ik ben erg gecharmeerd van het hoofdstuk over
gebruik van scenario’s voor toekomstverkenningen
(hoofdstuk 6). Hier doet David Bush de techniek van
scenariodenken uit de doeken. Deze techniek is een
combinatie van analytische en creatieve middelen om
verschil lende beelden van een toekomstige wereld
(maatschappij, samenleving, organisatie,
gebruikersgroep) te schetsen. In elk van die werelden
worden de doelen of requirements van een systeem
opgesteld. Eisen die in meer werelden voorkomen, zullen
toekomstvaster zijn dan doelen in slechts één wereld.

Daarnaast sprak Kent Beck’s verhaal van user stories in
agile projecten me aan. Na een wat apologetisch begin
(“agile werken is echt ok, hoor”), gaat hij in op hoe de
stories eruit dienen te zien en hoe ze gebruikt worden.
Voor de mensen die al wat langer meelopen in de wereld
van objectgeoriënteerde systeemontwikkeling is een
aardig detail de voetnoot waarin Beck user stories
vergelijkt met CRC-kaarten die hij destijds in de Smalltalk-
wereld introduceerde.

Hoofdstuk 9, over contextual design sprak me ook aan. Je
kunt gebruikers interviewen om erachter te komen wat
hun taken en wensen zijn. Echter, in de praktijk blijkt vaak
dat het toch net even anders gaat. Contextual design gaat

over het doen van observaties op de werkvloer en het ter
plekke vragen stellen, om dan op een gestructureerde
manier te komen tot een bruikbaar systeemontwerp.
Citaat: “System design is really work practice redesign.”

In het eerste en vierde deel van het boek doen Alexander
en Maiden een dappere poging om de verschil lende
technieken die aan bod zijn gekomen te categoriseren. In
het eerste deel beschrijven ze daarvoor een opdeling naar
de aspecten vorm, inhoud, doel en positie in de life-cycle
van systemen. Elk aspect krijgt subaspecten met
mogelijke waarden. De verschil lende methodes worden in
een matrix geplaatst met voor elk aspect de waarde voor
die methode. Deze matrix kan helpen bij het zoeken naar
een interessante techniek, maar doet erg academisch aan.
In deel vier van het boek, worden alle technieken nog eens
kort beschreven en gepositioneerd op de plek in de life-
cycle: requirements discovery, requirements validation,
system specification, system design, coding, testing en
operations. Dat levert een wat overzichtelijker plaatje op.

Concluderend: met ‘Scenarios, Stories, Use cases’ hebben
Alexander en Maiden een boek opgeleverd dat een
overzicht geeft van de state-of-the-art van het gebruik van
verhalen bij systeemontwikkeling. Mensen die
geïnteresseerd zijn in het overzicht vinden hier een haast
encyclopedische verzameling aan technieken. Mensen die
in een specifieke techniek geïnteresseerd zijn, kunnen
beter een specifiek boek of artikel opslaan.

Scen a rios, Stories, U se Ca ses
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Demeeste dromenzijn
bedrog

Maandagochtend, het begin van een nieuweweek en er staanweer veel
leuke uitdagingen opme tewachten. Aangekomen op kantoor zet ik de
activiteiten van vandaag op een rij: dewijzigingen en nieuwe
requirements naar aanleiding van deworkshop van afgelopen vrijdag
moetenworden doorgevoerd. Daarnaast heb ik vandaag nog een gesprek
met Karin en ik hoop het review commentaar te krijgen vanWillem.
door Linda Haak - van der Spek

Ik denk terug aan de workshop van vrijdag. Het was fijn
dat iedereen tijd had vrijgemaakt voor deze paar uur. Bijna
de gehele kennisgroep was aanwezig en met een kleine
vertraging gingen we van start. De senior user trapte de
workshop af en vertelde wat het doel van het systeem
was. Eerst leken er toch wat tegenstrijdige requirements
te ontstaan, maar door argumentatie van verschil lende
partijen kwamen we tot een compromis. Het was goed om
te zien hoe begaan iedereen was met het project. Dit
maakte de sfeer erg ontspannen en er was veel
waardevolle inbreng. Tijdens de afsluiting zag ik op alle
gezichten een glimlach, ze waren tevreden.

Vandaag is het tijd om de wijzigingen van de requirements
te gaan verwerken. Ik open de requirements management
tool en ga aan de slag. Een paar weken geleden hebben
we besloten dat requirements voor dit project zich het
makkelijkst laten beschrijven in user stories en use cases,
dus dat gebruiken we nu dan ook. De testers zijn
ondertussen ook druk aan het werk en koppelen hun test
cases aan de use cases.
Ik moet trouwens niet vergeten een nieuwe alternatieve
flow aan te maken, laat ik dat gelijk doen. Ik kijk naar de
traces en zie dat het van grote impact voor de

ontwikkelaars is. In de rapportage zal dit natuurlijk
zichtbaar worden, maar ik zal de ontwikkelaars daar nog
even extra op wijzen.

De tijd vliegt en voor ik het weet ga ik alweer naar mijn
overleg met Karin. Zij kon er vrijdag niet bij zijn, maar zij
heeft vandaag wel tijd voor mij. We lopen samen door de
use cases heen en vullen aan waar nodig.

Na de lunch kijk ik in mijn mailbox en ik zie daar een email
van Willem. Hij heeft een aantal use cases gereviewd. Op
een paar kleine puntjes na is hij helemaal akkoord. Dat is
mooi, want dan kunnen die use cases gebouwd gaan
worden. We zijn op tijd klaar met de specificaties!

Een reguliere dag
Dit l ijkt al lemaal te mooi om waar te zijn, het l ijkt wel alsof
ik droom? Opeens schrik ik wakker en zit ik rechtop in bed,
de wekker loopt af en het is tijd om naar mijn werk te
gaan.
Aangekomen op kantoor zet ik de activiteiten van
vandaag op een rij: de wijzigingen en nieuwe
requirements naar aanleiding van de workshop van
afgelopen vrijdag moeten worden doorgevoerd.
Daarnaast heb ik vandaag nog een gesprek met Karin en
ik hoop het review commentaar te krijgen van Willem.

Ik denk terug aan de workshop van vrijdag. Ik had een
workshop van zo’n 2 uur ingepland met de kennisgroep.
Helaas waren er veel afzeggingen en was 1 uur tijd toch
echt het maximaal haalbare. Het overleg verliep zoals de
meeste overleggen in dit bedrijf: de helft was te laat. Er
werd nog even gemeld dat ze eigenlijk geen tijd hadden
voor dit soort gedoe. En de senior user klaagde dat alles
zo lang duurde en dat hij nog steeds geen resultaat had
gezien. Ondertussen had hij nog nieuwe wensen en eisen

Hij heeft een aantal
use cases gereviewd.

Op een paar kleine puntjes na
is hij helemaal akkoord.
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De meeste d romen zijn bed rog

bedacht, die eigenlijk alleen maar gingen over de kleuren
en de posities van de knopjes op het scherm.
Tijdens de workshop zat een aantal collega’s ondertussen
op hun smartphone hun email bij te werken en allerlei
andere ‘belangrijke’ zaken te regelen. Het resultaat van de
workshop was uiteindelijk erg mager, we waren niet veel
verder gekomen.

Terug op mijn werkplek zie ik een annulering van de
meeting met Karin. Zij heeft vandaag geen tijd, of het niet
volgende week kan. En we zijn al een week te laat!
Ik open de Excel sheet en ga daar de wijzigingen in
doorvoeren. Het is al een hele lange lijst geworden en het
wordt steeds onoverzichtelijker. Voor use cases was de
organisatie nog niet klaar. De organisatie doet het
namelijk al jaren zo en het staat in de handboeken, dus
gaan we weer gewoon met de lange lijsten met
requirements aan de slag. Mijns inziens is dat echt niet de
meest efficiënte manier om voor dit systeem
requirements te schrijven, maar ik heb het er maar mee te
doen.

Ik moet niet vergeten om zo meteen de wijzigingen door
te voeren van afgelopen vrijdag, laat ik het maar met een
kleur aan geven, dat l ijkt me het handigst. Daarnaast moet
ik het ook nog in het ontwerpdocument bijwerken, dat
wordt weer een zoektocht in dit document van 150
pagina’s. Gelukkig is het niet nodig om de senior user met
dat document te vermoeien, de Excell i jsten zijn al lastig
zat om goed te reviewen door hem.

Terwijl ik de wijzigingen aan het doorvoeren ben, gaat de
telefoon: Wil lem heeft zich bedacht, hij heeft de
wijzigingen van 2 weken geleden nog eens goed
doorgenomen. En de requirements die door iedereen
akkoord waren bevonden, inclusief hemzelf, zijn toch niet
goed. Er moet een drastische wijziging plaats vinden, want
dit kan echt niet zo. We zijn weer terug bij af…

Luchtkasteel
Vooralsnog blijft mijn droom een prachtig luchtkasteel.
Wij, requirements engineers, zijn al jaren bezig met het
beschrijven van de ideale wereld, maar hebben die nog
niet verwezenlijkt.

In mijn droom is ons vakgebied requirements engineering
volwassen. Zo heeft project management Prince2, heeft
testen Tmap, en hebben wij van Requirements
Engineering onze eigen bewezen requirements methode.
Wat zou het mooi zijn als mijn dromen geen bedrog meer
zijn!

LindaHaak – vander

Spek
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inhoudelijke aanspreekpunt
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Wij hebben in de IT ook onze wapenwedlopen. Even
onzinnig als de pauwenstaart. Hier zijn het niet de
mannetjes en de vrouwtjes in een wedloop, maar de
leveranciers en de opdrachtgevers. In plaats van
staartveren, zijn requirements onze middelen om te
pronken. Een veelgehoorde kreet is dat vele projecten
mislukken door een gebrek aan deugdelijke requirements.
En dus gaan de opdrachtgevers fl ink aan de slag met het
opschrijven van requirements. Er ontstaat een heuse balts
rondom de requirements. De opdrachtgever – wijs
geworden door eerdere negatieve ervaringen – gaat zo
minutieus mogelijk aan de slag en verzamelt honderden
requirements. De leveranciers hebben de ervaring dat de
bulk van die requirements de ontwikkeling van het echte
product in de weg staan. En toch zal geen enkele
leverancier dat toegeven. De leverancier zal er alles aan
doen om de schijn op te houden dat al die requirements
ook werkelijk opgeleverd zullen worden. Net als de pauw
met de langste staart gaat deze leverancier met de eer
strijken. Maar is het de beste leverancier?

Momenteel ben ik zijdelings betrokken bij de
aanbesteding van een mobiel systeem met overduidelijke
pauwenstaart-requirements. In de hiërarchie van
opdrachtgevers – aangevuld met externe adviseurs, heeft
elke laag weer requirements toegevoegd. Het systeem
wordt er steeds minder bruikbaar en steeds minder
realistisch door. Iedereen die requirements toevoegt, voelt
dat als een opwaardering van het systeem. Het systeem
wordt er duurder en belangrijker voor abonnees door. In
de projectportfolio van de opdrachtgever moet dit project
ook strijden met andere projecten – een wapenwedloop
op zichzelf. Niemand durft naar de bovenliggende
opdrachtgever te beweren dat een deel van de
requirements onzinnig is. En dan de leveranciers. Na een
RFI beweren ze allemaal dat alle requirements haalbaar
zijn. Enkelen beweren zelfs dat ze dergelijke producten
‘bijna klaar’ hebben die alle requirements afdekken.
Allemaal zijn ze bang dat de concurrenten een langere
pauwenstaart hebben.

Als interne partij die ook een deel van de ontwikkeling op
zich zou kunnen nemen, hebben wij de
verantwoordelijkheid om de opdrachtgever te wijzen op
de problemen van de requirements. Dat wordt door de
opdrachtgevers beschouwd als spelbederf of als een
teken van zwakte. “Hoezo onverstandig? Alle leveranciers
kunnen het leveren!”. Wanneer je het goed uitlegt, dan
snappen ze het probleem wel. Als je dan vertelt dat het
verstandig is om eerst maar eens met de 10 procent
belangrijkste requirements aan de slag te gaan, dan
vinden ze dat een verstandig idee. Maar toch: “zolang we
aan het eind van het project maar wel alle requirements
krijgen, want we gaan niet het hele budget aan 10 procent
van de requirements besteden”. En we zijn weer terug bij
af.

De vraag is: wat gaan we aan deze wapenwedloop doen?
Hoe gaan we dergelijke projecten duidelijk maken dat we
niet zinvol bezig zijn? Mijn suggestie: vredesbesprekingen.
We moeten met z’n allen (de opdrachtgever, diens
opdrachtgevers, potentiële leveranciers én externe
adviseurs) samen rond te tafel en maar eens tot de kern
van de requirements komen. Vredesbesprekingen zouden
een verplicht onderdeel van onze projectmethodiek
moeten zijn.

Pauwenstaarten kunnen korter, requirements kunnen
minder.

Col u mn

Deverenvandepauw
Een raar beest, de pauw. Mooimaarwel raar. Rondomons kantoorpand
lopen er een paar rond. Alhoewel de staart van de pauwenman
misschien een van demooiste producten van de natuur is, toont
diezelfde staart ook een van de valkuilen van de natuur. Die staart is het
resultaat van een soort wapenwedloop. Enwapenwedlopen zijn
onzinnige dingen. De staart van de pauw is er omvrouwtjesmee te
imponeren. De vrouwtjes eisen een grote staart. Hoe groter de staart, hoe
meer de vrouwtjes geïnteresseerd raken. De staart is zo groot dat pauwen
er flink last vanmoeten hebben. Dat gesleep kost een hoop energie en, als
er een keer een roofdier achter je aan gaat, dan ben je het haasje.
Mochten pauwen een keer een vredesbespreking houden, zouden ze dan
unaniembeslissen omdewapenwedloop te staken? Allemaal éénmeter
van de staart afhalen?
door Daan Kalmeijer
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vormen architectuur. Daarnaast heeft hij een

vaste column in de AutomatiseringGids. Deze

column is daar eerder verschenen.
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De dienstverlening ‘technologiseert’ in alle gebieden. Bij
gebrek aan persoonlijk contact zijn de ‘look and feel ' van
applicaties en bijbehorende gebruiksscenario’s de
bepalende sleutels voor succes.
Termen als ‘functioneel’, ‘toegankelijk’ en ‘transparant’
beschrijven de interactie tussen applicatie en gebruiker.
Het draait al lemaal steeds meer om de juiste User
Experience. Bij een goede User Experience hoort dat je
gebruik maakt van bekende verhaall i jnen en alleen
nieuwe verhaall i jnen introduceert daar waar dat
noodzakelijk is.

User Experience design
Het vakgebied User Experience (UX) houdt zich bezig met
hoe mensen een product, systeem of service ervaren.
Ieder persoon bezit een hele berg user experiences. Het
gaat een UX-expert om het gevoel en de ervaring die een
persoon heeft bij een product. Daarvoor moet worden
gekeken naar de relatie van mensen met producten en
diensten. Onderzoek naar de context van gebruik is hierbij
van belang. Bij een nieuw systeem is tijd nodig om te
begrijpen hoe het systeem werkt. Onduidelijkheid kan veel
stress met zich mee brengen. Teveel informatie of functies
maken het systeem onduidelijk of verwarrend.

Neem als voorbeeld de smartphone. Bijna iedereen heeft
er tegenwoordig één. Er is erg veel onderlinge
concurrentie tussen producenten van smartphones. Het
gaat daarbij vooral om de User Experience, het
gebruiksgemak. Hoe groter het gebruiksgemak, hoe
aantrekkelijker de smartphone. In de afgelopen jaren vond
een ontwikkeling plaats waarin de techniek niet meer
leidend is maar het gebruiksgemak. Denk hier
bijvoorbeeld ook aan de iPad. Gebruiksgemak is business.
Dat geldt voor smartphones, maar zeker niet voor alles.

Eens, heel lang geleden, regelden bedrijven alle zaken met hun klanten
via de balie van het kantoor. Er was veel persoonlijk contact tussen de
medewerkers van het bedrijf en de klanten. Tegenwoordig regelen
klanten heel veel zaken zelf zonder tussenkomst van een medewerker
van het bedrijf. Het belangrijkste contact tussen klanten en bedrijven
verloopt via systemen.

Erwas eens…
‘User Experience’

U ser experience

door Dirk Jan Aalbers

Figuur 1: User stories kunnen als kapstok

dienen om richting te geven aan

communicatie binnen een IT-project.

De aansluiting met de eindgebruikers is
te vinden door hun verhaal aan te horen
(user research) en dit te vertalen naar
user journeys, persona’s,scenario’s en

user stories.

Een onderdeel van het vakgebied
van User Experience gaat over het
toepassen van manieren om een
verhaal te vertellen. Deze manieren
kunnen als middel worden gebruikt
om de belangen van de
eindgebruiker te behartigen bij al le
stakeholders (zie figuur 1 ).

Dirk Jan Aalbers
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Hoe gemakkelijk moet het bijvoorbeeld worden gemaakt
om aan de noodrem van een trein te trekken? Dit
noodmiddel moet juist niet te uitnodigend zijn. De context
van het gebruik speelt steeds een belangrijke rol bij het
vormgeven van de juiste User Experience. Het vakgebied
van User Experience vraagt om een andere manier van
communiceren. Bedrijven communiceren vaak alleen in
formele documenten (zoals bijvoorbeeld
architectuurdocumenten en functioneel ontwerpen en
business requirements). Een UX ontwerper doet dit
anders. Een belangrijk middel is het vertellen van een
verhaal.

Wat versta ik onder verhalen?
Een persoon die een verhaal vertelt, wil iets overbrengen
met een bepaald doel.
Voorbeelden van doelen zijn:

• informeren: Jaarvergadering van een vereniging
• overtuigen: Een oordeel van de rechter
• instructie geven: Een sportinstructeur die uitleg

geeft over een apparaat
• amuseren: Voorstell ing van een cabaretier
• overhalen: Bijvoorbeeld een reclame om iets te

gaan kopen

Om bovenstaande doelen te bereiken, zijn in de loop van
de tijd allerlei middelen gebruikt. Denk aan gedenkstenen,
schilderijen, kranten, stadsomroepers, kerken, radio, TV,
smartphones, youtube, facebook, twitter… Techniek
maakt het mogelijk dat mensen kunnen kiezen op welke
manier ze het liefst een verhaal wil len lezen. Wat leest
prettiger? Een verhaal op een iPad of een fysiek papieren
boek? De eindgebruiker krijgt steeds meer verschil lende
middelen tot zijn beschikking. Heeft de techniek dan
invloed hoe we ons verhaal vertellen? Ik denk het niet. We
kunnen tegenwoordig door de techniek wel een verhaal
snel ler verspreiden en dupliceren dan vroeger het geval
was.

In de prakti jk maakt een UX-special ist gebruik van
verschil lende middelen om over het systeem met de
stakeholders te communiceren. Op basis van een
gebruikersonderzoek maakt hi j user stories waar
persona’s uit voortvloeien. Hier kan eerst een user
journey van worden gemaakt of men kan geli jk kiezen
om door te gaan met het maken van scenario’s. Als
duidel i jk geworden is wat voor wensen de business en
de eindgebruikers hebben, wordt dit vertaald in
wireframes. Van deze wireframes worden clickable
demo’s gemaakt. Deze worden aan de business
analisten, solution designer, programmeurs en grafisch
vormgevers geleverd zodat zij voldoende bagage hebben
om het te kunnen uitwerken.

User stories  Verhalen
Een UX-designer maakt in het begin van een project
typisch user stories. Dit zijn korte verhalen waarin
eindgebruikers verwoorden hoe het toekomstige systeem
moet gaan werken. Beschrijving van de behoefte.

Voorbeelden van user stories zijn:
• Als boekkoper wil ik de klantbeoordelingen van

een boek lezen zodat ik beter kan beslissen of ik
het boek wil kopen.

• Als marketingmanager wil ik de resultaten van
oude advertentiecampagnes kunnen zien zodat ik
kan besluiten welke campagnes ik wil herhalen.

• Als student wil ik mijn cijfers online bekijken zodat
ik sneller weet of ik het examen heb gehaald.

Deze verhalen kunnen naast de wensen van de business
worden gelegd om zo de kaders van een project te
bepalen. Het voordeel van verhalen is dat er een beeld
wordt geschapen van de doelgroep. Doordat de analisten,
ontwerpers en bouwers deze verhalen kennen, zal het
eindproduct beter aanslaan bij de mensen die het gaan
gebruiken. Dit zal leiden tot het efficiënter kunnen werken
wat gepaard gaat met kostenbesparing. De bevindingen
van het gedrag (mede door de verhalen) worden
genoteerd in Persona’s.

Persona’s
Een persona is een fictief persoon die is opgebouwd uit
gebundelde informatie uit gebruikersonderzoek om zo
een beeld te geven wie de gemiddelde eindgebruiker is
(zie figuur 2). Een persona wordt omschreven in termen
van onder andere demografie, behoeften, biografie,
voorkeuren, salaris en soms zelfs foto's. Op deze manier
krijgt de persona een gezicht. Er kunnen verschil lende
persona’s worden gemaakt als er verschil lende
doelgroepen zijn. Persona’s kunnen van het begin tot
einde van een project gebruikt worden. Het is een
krachtige tool om continu te beseffen voor wie het
product ontwikkeld wordt. Zowel sales, projectmanagers
als programmeurs kunnen ze gebruiken bij het maken van
(moeil ijke) beslissingen. Uit eigen ervaring kan ik vertellen
dat ze in discussies ingezet kunnen worden wanneer het
gaat over welke functionaliteiten opgenomen moeten
worden in een systeem.

“Wat zou Marie (naam van de persona) ervan vinden als
deze functionaliteit wordt verwijderd?”.

Scenario’s
Een scenario is een chronologische beschrijving
("draaiboek") van een bepaalde gebeurtenis (of reeks
gebeurtenissen) die heeft plaatsgevonden of nog moet
plaats vinden. Persona’s kunnen producten op
verschil lende manieren gebruiken. Een scenario is een

Figuur 2: Voorbeeld van hoe een persona beschrijving eruit kan zien.

U ser experience
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beschrijving van zo’n gebruik door een persona.
Scenario’s beschrijven één of meer taken in context van
gebruik. Daar waar de eindgebruiker door middel van user
stories aan het woord komt, is hier de UX-er aan het
woord. Scenario’s worden ingezet om te begrijpen welke
activiteiten van de eindgebruiker het systeem moet
ondersteunen. Ze vormen samen met de business-
requirements de kern van een project.

Scenario’s zijn ook bijzonder goed te gebruiken voor het
bespreken van eisen met stakeholders die geen
technische achtergrond hebben. De scenario’s zijn over
het algemeen visueel uitgewerkt maar een tekstuele
uitwerking is ook mogelijk.

De uitwerking van een scenario kan worden vastgelegd in
strip (figuur 3a) of in een wireframe (figuur 3b) of een User
Journey (figuur 4). Een wireframe is een blauwdruk van
een applicatie die laat zien hoe de interacties in grote
lijnen moeten werken. Dit kan bijvoorbeeld door een
klikbaar model te maken. Het model kan op zeer
gedetail leerd niveau worden gemaakt met grafische
elementen tot alle scenario’s die er bedacht zijn.

User Journey
Een user journey is op twee manieren te gebruiken. Een
user journey beschrijft de weg hoe de ideale gebruiker het
(toekomstige) systeem gaat gebruiken, of het laat zien wat
de huidige werkwijze is (met alle ongemakken van dien).
Het wordt vaak aan het begin van een project gebruikt om
het einddoel helder te vertellen aan de stakeholders. Dit
kan net als scenario’s op verschil lende manieren worden
gevisualiseerd maar is daarentegen een stuk simpeler

opgebouwd. Het geeft een visie weer van wat uiteindelijk
bereikt moet worden. In figuur 4 wordt een combinatie
gebruikt van verschil lende visuele elementen. Persoonlijk
maak ik graag een voorbeeld zoals figuur 3a. Het verschil
met scenario’s is dat een User Journey vaak maar
éénmalig gebruikt wordt om de financierders over te
halen. Het helpt een business case te onderbouwen. Doel
is om dan een beleving te presenteren. Scenario’s zijn er
vaak in veelvoud en daar ligt de focus om een bepaalde
functionaliteit te belichten. In een user journey is vaak wat
mooier gevisualiseerd en houdt zich bezig met één
bepaald scenario.

Tot slot
In de praktijk blijf ik gedurende het project support
leveren bij vragen. Op deze manier blijft de
gebruikerservaring gedurende het hele project
gewaarborgd. Een belangrijke afsluiter is om samen met
de eindgebruikers de opgeleverde software te testen
voordat het in productie gaat. Op deze manier wordt
software ontwikkeld die gebruiksvriendelijk is en prettig in
gebruik.

In de loop van de tijd zullen (uit nood) nieuwe ideeën
ontstaan die werken voor een bepaalde doelgroep of
dienst. Binnen UX proberen we problemen van een
creatieve kant te benaderen (lateraal denken), en hebben
we door bovenstaande technieken al vele vooruitgangen
geboekt. Niet alleen voor de eindgebruiker maar ook voor
goede business.

Figuur 3a: Bovenstaande scenario legt uit hoe een mobiele applicatie gebruikt wordt om via het openbaar vervoer uiteindelijk de weg te vinden naar
een vergadering

Figuur 3b: Voorbeeld van wireframe van een online muziekwinkel

U ser experience

Figuur 4: User Journey, de beleving van een ideale eindgebruiker die een

bepaalde route doorloopt.
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Succesvoller
scrummenmet een
goedeProductVision
Scrumheeft als agile ontwikkelmethode behoorlijk aan bekendheid en
populariteit gewonnen, de afgelopen jaren. Demethodiek deelt een
project op in kleine deelprojecten van 2 tot 4weken, de zogenaamde
‘sprints’. Elke sprint levert eenwerkend software product op. Door deze
korte sprints te trekken, heb je steeds opnieuw resultaten die je kunt
delenmet de klant.
door Edwin Schumacher

Kenmerkend voor de Scrum aanpak is:
• Een werkend product afleveren na iedere sprint
• Werken in kleine multidisciplinaire teams
• Zelfsturende teams
• Kennis delen in plaats van vastleggen

In onze ervaring zijn met name IT mensen in het Scrum
team erg enthousiast over deze werkwijze. Zij zijn de
leverancier van de applicatie en kunnen met een grote
mate van vrijheid bepalen hoe ze de gewenste user
stories opleveren. Daarnaast kunnen ze veel flexibeler
inspelen op veranderende wensen van de klant.

Uitdagingen voor een Scrum project
Scrum begint met een Product Backlog als basis voor het
plannen van de sprints en hier schuilen direct een aantal
uitdagingen die buiten de scope van Scrum vallen maar
wel een grote invloed hebben op het succes van het
project en het eindproduct.

1 . Welke projecten eerst en welke later?
Veelal ontvangt de IT organisatie meer aanvragen van de
business dan ze aankan. Kortom, er moet bepaald worden
welke projecten eerst en welke later kunnen worden
opgeleverd. Scrum geeft hier wel richting, namelijk de
projecten met de hoogste toegevoegde waarde eerst. Aan
de opdrachtgever wordt een business case gevraagd
zodat een inschatting gemaakt kan worden van die

Edwin Schumacher
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In de praktijk zien we vaak dat de
business slechts beperkt iemand

beschikbaar kan stellen voor het Scrum
team. Hoe maak je dan toch de goede

applicatie?
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toegevoegde waarde. In de praktijk hebben de
verschil lende opdrachtgevers al snel door dat er
geconcurreerd wordt met andere afdelingen om voorrang
te krijgen voor een project. Het gevolg is dat de ene
business case nog florissanter is dan de andere. Hoe ga je
hier mee om?

2. Wat is de opdracht?
Scrum is hierin heel helder in de vorm van het Agile
Manifesto: “Samenwerking met de klant boven
contractonderhandelingen”, maar in de praktijk wordt dit
principe wel eens verkeerd toegepast: De opdrachtnemer
(het Scrum team) ontvangt geen duidelijke opdracht,
want, zegt de business: “Daar komen we samen wel uit, zo
werkt dat toch met Scrum?”.

Als er dan wél een opdracht is van de business is deze
vaak in de vorm van een gedetail leerde beschrijving hoe
de applicatie eruit moet zien en dat wil het Scrum team nu
juist niet. Immers bepalen hoe de oplossing – de applicatie
– eruit gaat zien is de verantwoordelijkheid van het Scrum
team. Hoe help je de business om een goede opdracht te
formuleren zonder in detail de oplossing te beschrijven?

3. Wanneer is het klaar en wat gaat het kosten?
Stel het Scrum team heeft een (vage) opdracht en nog
geen goed beeld welk project nu de meeste toegevoegde
waarde biedt voor de klant – nog geen duidelijke
prioriteitstell ing. Toch heeft de opdrachtgever een
gedetail leerde terugkoppeling nodig:

a. Wat zit er straks in (functionaliteit)?
b. Wanneer is de applicatie klaar (datum)?
c. Hoeveel gaat het kosten (euro’s)?

De opdrachtgever heeft deze informatie nodig in verband
met zijn of haar planning: Wanneer kan dit beschikbaar
gesteld worden aan de gebruikers? Hoeveel budget moet
er gereserveerd worden? Wanneer kunnen mensen
opgeleid worden (zijn ze dan wel beschikbaar) voor het
nieuwe systeem?

4. Geen tijd om in het Scrum team deel te nemen
Scrum gaat ervan uit dat een vertegenwoordiger van de
opdrachtgever onderdeel is van het Scrum team. Het
Scrum team heeft daardoor dagelijks en veelvuldig
contact, zodat snel beslissingen kunnen worden genomen
en keuzes gemaakt.

Veel organisaties kunnen zich deze luxe niet veroorloven
in deze tijd van bezuinigingen. Aan de kant van de
business is het “alle hens aan dek” om de resultaten te
realiseren die nodig zijn. In de praktijk zien we dan ook
vaak dat de business slechts beperkt iemand beschikbaar
kan stellen voor het Scrum team. Hoe maak je dan toch de
goede applicatie?

De Product Vision
Wat is het antwoord op al deze vragen? Maak een goede
Product Vision! Maar hoe maak je een goede Product
Vision in de geest van de Scrum aanpak: “In
samenwerking met de opdrachtgever”?

Componenten van de Product Vision
Een Product Vision bestaat uit de volgende onderdelen:

a. Behoeften van de opdrachtgever
b. Baten
c. Oplossingsrichting(en)
d. Kenmerken van de oplossingsrichting(en)
e. Kosten
f. Relatie tussen behoeften/doelstell ingen en

oplossingsrichtingen (bijdrage)

Door de verbanden tussen behoeften,
oplossingen en kenmerken vast te

leggen, kun je perfect vaststellen of de
verwachting in evenwicht is met de

mogelijkheden.
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Het startpunt is de behoefte van de klant/opdrachtgever
(a). Wat wil hij verbeteren of veranderen? En wat levert
deze verandering op (b)?

De volgende stap is het identificeren van de beste
oplossingsrichting (c) om deze verandering te realiseren.
Bij SCRUM gaat het om een applicatie of deel van een
applicatie die ontwikkeld wordt en invull ing geeft aan de
behoefte van de klant. En wat kost het om deze applicatie
te realiseren (e)?

Door de kenmerken van de applicatie (d) te beschrijven
wordt duidelijk wat de functionaliteit is van de applicatie
die gebouwd wordt. Deze kenmerken worden vaak ook
wel business requirements genoemd.
Ten slotte is het belangrijk de bijdrage van de oplossing
aan de realisatie van de behoeften te waarderen (f).
Hiermee wordt duidelijk welk element van de oplossing de
hoogste bijdrage levert en well icht kandidaat is om mee te
beginnen. Immers dit levert de hoogste toegevoegde
waarde en dit is belangrijke informatie voor de Product
Backlog.

Model van zichtbare redenatie
Om de relatie tussen de componenten van de Product
Vision te visualiseren maken we gebruik van het
zelfcontrolerend model van “zichtbare redenatie”. Dit
model helpt je om gedoseerd en doelgericht een solide
fundament te leggen voor de Product Vision.

Het model maakt onderscheid in verwachtingen
(behoeften) en mogelijkheden (oplossingen) en legt
daartussen een logisch verband. Het legt een verband
tussen wat de behoefte is (1 ), waarmee de behoefte kan
worden ingevuld (2), wat de oplossing echt kan (3) en
waarom dit echt nodig is (4).

Door de verbanden tussen behoeften, oplossingen en
kenmerken vast te leggen, kun je perfect vaststellen of de
verwachting in evenwicht is met de mogelijkheden. En het
model controleert zichzelf. Wanneer je bijvoorbeeld een
kenmerk van de oplossing niet kunt relateren aan een
behoefte(4), dan is de vraag of dit kenmerk wel nodig is.
Of andersom, je komt erachter dat je nog een behoefte
hebt, waar je je nog onvoldoende bewust van was.

Als je een oplossing hebt die geen bijdrage levert aan een
behoefte (2), kun je de vraag stellen of de voorgestelde
oplossing wel de juiste is. Kortom, met dit model heb je
een zelfcontrolerend mechanisme waarmee ‘de
verwachtingen’ en ‘de mogelijkheden’ elkaar versterken.

Bijdrage van oplossing aan de klantbehoeften
In de onderstaande figuur zie je dat Component 1 van de
oplossingsrichting een H(oge) bijdrage levert aan de
realisatie van Behoefte 1 . Op deze manier lever je een
glashelder inzicht in de toegevoegde waarde.
Eenzelfde matrix kun je ook gebruiken om te kiezen welk
project eerst en welke later gestart kunnen worden. In
plaats van “Component 1” staat er dan “Project 1”. Van deze
projecten kun je dan objectief vaststellen wat de
toegevoegde waarde is en de hoogste score wint.

De voordelen van een goede Product Vision
Met een goede Product Vision leg je een perfecte relatie
tussen de behoefte van de klant en de gekozen oplossing.
Het resultaat is:

• Een glasheldere opdracht
Deze is door de business zelf geformuleerd. Het is
nu duidelijk wat de behoefte van de klant is en
welke doelstell ingen de business wil bereiken.

• Een gevalideerde business case
Behoeften zijn voorzien van baten en daardoor
meetbaar. Hierdoor is een eerste gefundeerde
inschatting van het rendement beschikbaar.

• Een implementatieplan
De oplossing is voorzien van kenmerken (de
applicatie is voorzien van business requirements)
en een inschatting van de kosten voor het maken
ervan.

• Een stevig fundament voor de Product Backlog
In de Product Vision heb je de belangrijkste
kenmerken van de oplossing – de applicatie –
beschreven, voorzien van de juiste prioriteit
(belang & urgentie). Op basis hiervan kun je een
eerste geprioriteerde Product Backlog maken die
kan dienen als basis van de planning van de
sprints.

Een goede Product Vision geeft zowel duidelijkheid naar
de klant als naar het Scrum team. De klant weet wat hij
krijgt en het Scrum team heeft voldoende richting én
voldoende vrijheid om de applicatie te ontwikkelen,
kortom 'the best of both worlds'.
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Scru m en informa tiea na l yse: interview m et J os Westerin k

‘De feedback-loop is
schitterend’

In Scrumworkshops en gesprekkenmet scrummasters in de afgelopen
jaren ontdekte ik dat de rol van de informatieanalist nogal eens stof tot
discussie opleverde (al dan niet doormijzelf aangezwengeld). Is er wel
een informatieanalist nodig? En zo ja, wat houdt die rol dan precies in? En
hoewerkt hetmet de functionele specificaties? Ikwil graagweten hoe dat
in een concrete situatie eraan toe gaat. En hoe de informatieanalist dat
zelf ziet. En, belangrijker: wat het verschil is in hetwerk, in hetwerkplezier
en of hij Scrumervaart als een verbetering.
door Henk Boer

Jos Westerink is informatieanalist en tevens een
voormalige collega bij Atos. In die tijd heb ik hem leren
kennen als een enthousiaste, welbespraakte en
vakkundige analist. Tegenwoordig werkt hij bij bol.com.
Vrij snel nadat hij in dienst was getreden schakelde
bol.com over op Scrum. Nu werkt de hele IT-organisatie
van bol.com volgens deze methodiek.

Hoe was de overgang naar bol.com?

Ik ben bij bol.com in dienst gegaan omdat een groot deel
van de Nederlanders de site van bol.com regelmatig
gebruikt; het werk doet er dus toe. Ik wilde vooral geen
stroperig bedrijf en had bedacht dat een retailorganisatie
zich weinig vet op de botten kan veroorloven.
Stroperigheid had ik goed leren kennen bij een grote
Nederlandse bank. Daar kreeg ik het bijvoorbeeld niet
voor elkaar om een goed verbeteridee op de agenda te
krijgen, laat staan uitgevoerd. Bij bol.com bleek dat
inderdaad compleet anders. De meeste medewerkers
kopen ook regelmatig op de site. Dan valt je wel eens wat
op. Met die feedback verbeteren we de site. Zo´n cultuur:
dat is een wereld van verschil .

Hoe loopt Scrum bij bol.com?

Toen ik startte bij bol.com werd de hele IT-afdeling
gegijzeld door een groot project: we vervingen het pakket
waarmee de site is gemaakt (van Intershop naar ATG). Dit
project had vertraging en hield alle andere vernieuwingen
tegen. Dat was een drama.

Voor het management was dit de aanleiding om over te
schakelen op Scrum. Men wilde IT anders aansturen. Niet
als een mammoettanker, maar als een vloot van kleine
zeilbootjes.

Na de live-gang van het vertraagde project startte een
vierweekse pilot en meteen daarna ging de hele IT-
organisatie (toen zo’n 50 personen) over. Met zeven
scrumteams zijn we toen gestart. We hebben een 2-
daagse Scrumcursus gehad. Er liepen consultants van
Xebia rond om ons te ondersteunen. Maar we zijn vooral
gewoon begonnen. En vanaf het begin was er 100%
commitment; er is nooit enige twijfel geweest of Scrum
doorgezet zou worden. Inmiddels zijn we gegroeid naar 15
teams. De indeling is per businessthema en dus niet per
applicatie. Er is bijvoorbeeld een team ‘traffic’ met daarin
SEO, feeds naar prijsvergelijkers en een team ‘Plaza’, dat
functionaliteit ontwikkelt voor externe verkopers (van 2de
hands en nieuw aanbod) via bol.coms website. Voor de
stakeholders is het daardoor duidelijk bij welke product
owner ze moeten zijn.

Het management kan sturen door teams (thema’s) te
vergroten of te splitsen.

We proberen zo effectief mogelijk te werken. Hiervoor
bespreken we ideeën vroegtijdig met het team en de
stakeholders . Zo delen we de kennis over businessdoelen
en over de (on)mogelijkheden van de applicaties.

Men wilde IT anders aansturen. Niet als
een mammoettanker, maar als een vloot

van kleine zeilbootjes.
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Daarnaast proberen we de tooling zo te verbeteren dat we
geautomatiseerd en steeds vaker nieuwe versies kunnen
deployen. Daarvoor hebben we een apart team. Naar de
testomgeving deployen we tweemaal daags (‘s-nachts en
tijdens de lunch). Een sprint duurt nu twee weken. Het live
zetten van een sprint is nog relatief lastig; dat gebeurt
daarom maandelijks na iedere tweede sprint. Om vaker
live te gaan moeten we nog makkelijker kunnen deployen,
sneller acceptatietesten (met minder vertragende
emergencies) en moeten we de performancetest eerder
(al tijdens de sprint) uitvoeren.

Wat doe jij?

Ik zit in het team User eXperience (UX). Mijn team
vernieuwt met regelmaat de lay-out van de site, maakt
keuzehulpen etc. Mijn team zorgt voor gemak in het
vinden en bestellen van artikelen.
Als informatieanalist ben ik actief in de voorbereiding van
een sprint en tijdens de uitvoering. In de voorbereiding
beschrijf ik kort en concreet de acceptatiecriteria van user
stories. Die bespreken we vervolgens in de planning
poker. Ik doe dat samen met de product owner en met
businessanalisten. De uitdaging is dat je grote
veranderingen in kleine stapjes moet opdelen. We zorgen
ervoor dat die delen op zich business value hebben.

In de uitvoering van de sprint werk ik samen met het team
details van de user stories uit. Dan werk ik ook de
specificaties bij. De informatieanalisten specificeren door

middel van use cases die we vastleggen in Enterprise
Architect. Ik review ook testscripts en verleen hand- en
spandiensten. Dat laatste vooral om ontwikkelaars te
ontlasten. Zij worden al vaak genoeg gestoord,
bijvoorbeeld door emergencies. Overigens wordt de rol
informatieanalist bij bol.com ook vaak gecombineerd met
die van scrum master.

Hoe zijn specificaties bij
bol.com?

De meeste applicaties hebben de informatieanalisten
inmiddels met use cases beschreven. Echter, we merken
dat onze use cases in de praktijk maar beperkt worden
gebruikt. Voor de testers zijn ze wél essentieel, als
testbasis. Maar de business leest onze use cases niet. Ze
bekijken liever de website, praten well icht nog met een
collega en weten dan hoe het werkt. De interaction
designers hebben een eigen tool voor het maken van een
prototype. En developers zoeken de details het liefst op in
de code. Het aantal mensen dat de use cases echt
gebruikt is dus klein. We hebben nu binnen de groep van
informatieanalisten discussie over hoe erg dat is. We
overwegen om de use cases over te zetten naar een Wiki,
zodat het laagdrempelig wordt om ze te lezen en ook om
het gemakkelijker te maken er andere informatie aan te
linken. Ons testautomatiseringstool is ook Wiki-gebaseerd.
Tegelijk is het misschien ook niet erg als anderen ze niet
lezen en we slechts ‘voorlezen uit eigen werk’, ten slotte
hebben we geleerd van Scrum dat informatie beter
mondeling kan worden overgedragen.

Voor een informatieanalist is deovergang naar Scrum eigenlijk bestgroot. Je kunt niet meer in alle rustwerken aan een analyse. Je voeltvoortdurend de hete adem van descrum in je nek.
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Hoe gaan jullie om met niet-functionele
requirements?

De performancetests waren aanvankelijk een
ondergeschoven kind, maar daar kregen we het lid op de
neus. Nu is er speciaal iemand hiervoor aangesteld. Als we
impact verwachten op de performance, dan vermelden
we dat in de user story en leveren we test-url ’s aan. Maar
het testen van de performance tijdens de sprint is lastig
omdat de testomgeving niet representatief is. Hier kunnen
we nog verbeteren, want met regelmaat wordt door de
impact op de performance de live-gang van nieuwe
functionaliteit vertraagd.

Wat doen jullie aan gebruikersvriendelijkheid?

We hebben goede interaction designers en belangrijke
wijzigingen worden altijd eerst met een in-house usabil ity-
onderzoek getest. Usabil ity-onderzoek kun je
tegenwoordig met minimale middelen zelf uitvoeren. We
proberen die tests ook met mockups te doen, maar dat is
niet altijd mogelijk. Soms moet iets dat al af is toch worden
geredesignd. En we voeren tegenwoordig ook vaak een
A/B-test uit. Een deel van de klanten krijgt dan de nieuwe
functionaliteit te zien. Alleen als dat goed werkt wordt het
live gezet voor alle klanten.

Wat betekent scrum voor de rol
informatieanalist?

Voor een informatieanalist is de overgang naar Scrum
eigenlijk best groot. Je kunt niet meer in alle rust werken
aan een analyse. Je voelt voortdurend de hete adem van
de scrum in je nek. De filosofie is ook juist dat analysewerk
just-in-time moet worden gedaan. En alles loopt niet meer
automatisch via jou! Op inhoudelijk vlak hebben de rollen
informatieanalist, businessanalist en product owner een
grote overlap. Bij bol.com zijn er velen met veel
applicatiekennis, dus als informatieanalist ben je daarin
niet uniek. Voorheen was de informatieanalist dé schakel
tussen IT en business. Nu is het zo dat hij schakel is voor
zover hij het zelf invult. Je hebt dus minder controle. Als je
daar zenuwachtig van wordt is dat goed, mits je dan ook
in beweging komt!

Is het werk nu grotendeels hetzelfde, of toch
heel anders?

Het werk is wezenlijk veranderd. Je bent SAMEN
verantwoordelijk voor alle aspecten van het werk.
Voorheen was ik bezig met een document en wist ik niet
wanneer dat opgepakt zou worden. Nu werken we er
samen aan en gaat het kort daarna live. Die korte
feedback-loop is schitterend. Per sprint per team zijn het
maar een paar kleine dingetjes, maar over een heel jaar
zijn al die kleine dingetjes samen toch weer groot.

Bol.com is een in 1999 opgericht internetbedrijf en de meest bezochte retailwebsitevan Nederland. Momenteel werken er zo’n 400 medewerkers, waarvan 150 in de IT.
Enkele termen:

• Scrum master: Facil iteert het scrumproces
• Product owner: Vertegenwoordiger van de business in het team
• User story: Weergave van een behoefte van de business in enkele zinnen
• Sprint: Planningseenheid van hooguit enkele weken; resulteert altijd in een oplevering
• Planning poker: Schattingstechniek met behulp van kaarten
• Product backlog: Voorraadlijst met requirements
• Sprint backlog: Lijst met werk voor één (de lopende of eerstvolgende) sprint
• Planningsessies:

o Estimation session – 1 keer per jaar
Presentatie van de jaarlijkse planning in hoofdlijnen. Schatting door het scrumteam in termen van sprints.
Resultaat hiervan is een roadmap.

o Discovery session – 4 keer per jaar
Informatie door de product owner over de voortgang op de roadmap.

o Sprintplanning – 1 keer per sprint
o Market place – 2 keer per week

Bespreking van de voortgang in de planning met het scrumteam en stakeholders samen. Het is de
bedoeling om, indien nodig, plannen zo vroeg mogelijk te kunnen bijsturen.
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Ontd ekken

Net gezien
De lol van (ver)dwalen is omonverwacht een prachtige plek te
ontdekken. Enmocht je zelfmoeite hebben om zo’n plek te vinden, dan
zijn er gelukkig altijdwelmensen die je in de goede richtingwillenwijzen.
Dat is watwij in deze rubriekwillen doen. Hier zettenwe dewegwijzers
neer om jullie de plekjes op het internet te laten ontdekkenwaar het goed
toeven is voor de requirements engineer. Heb je zelf nogmooie plaatsen
bezocht die je wilt delen? Laat het onsweten:
dreamagazine@dreamevent.nl.
door OlafRem

LinkedIn – Informatie Analisten Nederland (IANL)
De discussies van de LinkedIn groep IANL zijn voor
iedereen te raadplegen. Om bij te dragen aan de
discussies moet je wel l id worden van de groep. De meest
levendige discussies gingen de afgelopen tijd over de rol
van de informatie analist in een agile project1 en over
opleidingen op het gebied van informatie analyse2. Bij dat
laatste sluit ook de poll aan over de vraag wie er lid is van
de IIBA3 (en zo nee, waarom dan niet). De resultaten
daarvan heeft Niels van Dantzig op zijn blog4 gezet.

Requirements Kenniscentrum
Het Requirements Kenniscentrum5 geeft een mooi
overzicht van informatie op het gebied van requirements.
Er worden onder andere boeken aanbevolen, verwezen
naar interessante artikelen en informatie over agile/scrum

methodieken en certificeringen gegeven. Daarnaast
presenteert het Kenniscentrum onderwerpen waarop
lezers kunnen reageren. Een greep uit de onderwerpen die
recent aan bod zijn geweest6: tien tips voor use-case
beschrijvingen, tien tips voor volledige requirements, hoe
omgaan met onenigheid tussen stakeholders en vijf agile
requirements technieken. Deze zijn zeker de moeite waard
om te lezen.

Marktonderzoek naar volwassenheid requirements
engineering processen in Nederland
Devoteam heeft in samenwerking met IBM een
marktonderzoek gedaan naar de volwassenheid van
requirements engineering processen bij Nederlandse
bedrijven: de RE Compass7. Dit is een herhaling van hun
onderzoek uit 2010. Hieruit blijkt onder andere dat agile

1http://goo.gl/svOdm

2http://goo.gl/8swBa

3http://goo.gl/viytI

4http://goo.gl/qHg0I

5http://www.requirementskenniscentrum.nl

6http://www.requirementskenniscentrum.nl/commu
nity.asp

7http://goo.gl/sxdOv
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methodieken populairder worden, maar dat ‘waterval’ nog
steeds de meest gebruikte methodiek is. Onvolledige en
onduidelijke requirements worden als de twee grootste
problemen genoemd. Bekijk het rapport voor het
volledige overzicht. Het is helder geschreven en de
resultaten zijn prettig grafisch weergegeven.

Agile en Scrum methodieken
Er wordt nog veel over agile methodieken en met name
over Scrum gesproken. In vier 'Scrum 101 ' filmpjes8 (in
totaal zo’n 33 minuten) legt Sally Elatta op heldere wijze
uit wat Scrum is en hoe het werkt. Mocht je dat te lang
duren, dan is er nog een gelikt filmpje van Hamid Shojaee
(axosoft) van nog geen 9 minuten dat een leuke
introductie9 geeft. Nog korter en ook leuk is het filmpje
van UrbanTurtle10 dat het onder de twee minuten houdt.

Nicole de Swart (Reaco) biedt op haar site tijdelijk een
gratis e-book ‘De Agile Analist’1 1 aan (na registratie) waarin
beschreven wordt hoe een agile analist omgaat met just in
time en just enough requirements.
Een blog om in de gaten te houden is die van mede Scrum
bedenker Ken Schwaber, bijvoorbeeld over de rol van de
Scrum Master in het samenstellen van Scrum Teams12.
Ook Ellen Gottesdiener is een bekende op het terrein van
agile requirements. Zij is samen met Mary Gorman in
maart 2012 geïnterviewd over agile business analysis door
de TheBACoach13 ‘Yamo’ (Yaquub Mohamed). Hier is een
podcast14 van gemaakt. Kijk ook eens op de site van Yamo
voor interviews met andere schrijvers.

Fouten in requirements kosten kapitalen
Mirjam van den Berg heeft in de Computable een artikel
geschreven over de kosten voor het herstellen van fouten
in requirements15. Het aardige is dat daarin een formule
wordt besproken om de kosten te bepalen voor het

herstellen van één fout in de requirements die pas in de
testfase wordt ontdekt.

Nu we het toch over Mirjam hebben: zij biedt ook een
gratis e-boek 'Betere requirements met minder
aannames'16 aan dat je op haar site BridgingMinds.nl kunt
downloaden na je geregistreerd te hebben. Je krijgt dan
ook een maandelijkse nieuwsbrief met tips, inspiratie en
ideeën. In de nieuwsbrief van juli 201217 beschrijft zij
bijvoorbeeld het nut van NIVEA (nee, niet de zalf).

Processen
Procesje.nl toont uitspraken in Loesje stij l over
procesgericht werken. Zoals bijvoorbeeld: “Bigdata, zijn
dat Excel spreadsheets, met informatie over lieve kleine
varkentjes?”, “Voor procesverbetering hebben we een
apart project opgezet, zodat het geen verstoring is voor
het dagelijks werk” en “Als je alleen maar een Lean bril
draagt, zie je in elk procesresultaat een Toyota” . Bijna
wekelijks verschijnt er een nieuwe uitspraak. Elke
uitspraak wordt nader toegelicht en ook daar vind je leuke
opmerkingen tussen, zoals: een verloren wedstrijd kun je
in de herhaling niet meer winnen.

Presentaties van Karl Wiegers over requirements
management onderwerpen
Voor EnfocusSolutions heeft de bekende Karl Wiegers
vijfendertig (!) korte presentaties op het gebied van
requirements management ingesproken. Deze zijn op
YouTube18 te bekijken. Het gaat om uiteenlopende
onderwerpen, zoals: wat is een requirement, business
value, het requirements development proces, de rol van
de analist, use cases, non-functional requirements,
prioritering, reviewing, schrijftips, traceabil ity en
releaseplanning.

Requirements Networking Group
Het requirementsnetwork.com oogt wat minder
overzichtelijk. Als je vervolgens onder het kopje
‘Marketplace’ niets vindt en er forums zijn waar de laatste
post van meer dan een jaar geleden dateert, dan krijg je
het gevoel dat de site in de eindfase van zijn levenscyclus
is beland.

Het is dan best verrassend om bij de artikelen en blogs te
zien dat er nog wel regelmatig bijdragen verschijnen. Daar
zitten ook bekende namen tussen zoals bijvoorbeeld Scott
W. Ambler (Disciplined Agile Delivery and DevOps)19 en
Ronald G. Ross (What You Need to Know About Business
Rules20). Misschien dus toch maar af en toe eens gaan
kijken.

Modernanalyst
De site modernanalyst.com biedt een veelheid aan
informatie voor de business analist: relevante boeken,
artikelen, nieuws, forums, blogs, events en webinars. Even
focussend op de blogs21 dan zijn daar de afgelopen tijd
bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan de orde
geweest: vijf redenen voor de business analist om gebruik
te gaan maken van social media; de execution gap (X-
Gap): het verschil tussen de geplande inspanning en de
werkelijke inspanning; wat is het doel van je
procesmodellen; iso 25010, een kwaliteitsstandaard voor
systeem- en softwarekwaliteit. Dit is zeker een plek om
met enige regelmaat naar terug te keren.

N et g ezien

8https://www.youtube.com/watch?v=aQrsVfjbQZ4

9https://www.youtube.com/watch?v=XU0llRltyFM

10https://www.youtube.com/watch?v=WxiuE-1ujCM

11http://www.reaco.nl/agile-analist.asp

12http://goo.gl/d2yFk

13http://www.thebacoach.com/

14http://goo.gl/jhmL4

15http://goo.gl/3buc3

16http://bridgingminds.nl/Nieuwsbrief.php

17http://ymlp.com/znq3xT

18https://www.youtube.com/user/EnfocusSolutions

19http://www.requirementsnetwork.com/node/3183

20http://www.requirementsnetwork.com/node/2741

21http://goo.gl/TV73X
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Een collega in de informatica vroeg mij wat het begrip
elicitatie betekent. Ik zei dat het de activiteiten van de
Requirements Engineer zijn om meer aan de weet te
komen over de wens of het probleem van de
opdrachtgever of de klant. Daarna ben ik gaan googelen
om na te gaan of ik mijn antwoord beter had kunnen
formuleren. Het bracht me een beetje in verlegenheid,
toen ik er achter kwam dat elicitatie een ander woord is
voor uitlokking. In de hoop op eerherstel voor mijn vak las
ik verder. Gelukkig stuitte ik al snel op het Handboek
Requirements (http://www.handboekrequirements.nl/),
waarvan de eerste 3 hoofdstukken gratis gedownload
kunnen worden. Onder de indruk van de taalvaardigheid
van de schrijfster heb ik het boek meteen besteld. Mijn
hooggespannen verwachtingen zijn waargemaakt.

Het boek is een brede inleiding in het vak van
requirementsanalist, die behalve breedte toch ook
voldoende diepgang heeft. Het boek is vlot geschreven in
helder Nederlands. Nicole de Swart heeft er naar eigen
zeggen anderhalf jaar aan gewerkt in een Spartaans ritme.
Haar aanpak was agile met een reviewteam van 6
personen en iteraties van 6 dagen, die publiceerbare tekst
op moesten leveren. De aanpak is af te lezen aan het
resultaat: er staan geen lange, moeil ijk te doorgronden
stukken in. Bij al les wat ze schrijft maakt ze duidelijk met
welk doel ze het opschrijft. Alle begrippen die in het boek
voorkomen, krijgen bij introductie een definitie. Achterin

staat bovendien een begrippenlijst en een index. De
schematische opzet heeft als voordeel dat het transparant
is; je vindt snel de plek die je zoekt. Een nadeel is dat er
soms herhaling optreedt.

Het boek bestaat uit vijf delen van elk veertig pagina’s: de
positie van requirements, de soorten requirements, het
requirementsproces, requirements in de praktijk en
verdieping van enkele belangrijke onderwerpen.
Overzichtelijk en gelijkmatig verdeeld. De delen hebben
allemaal ongeveer vier hoofdstukken, die weer verdeeld
zijn in vier paragrafen. Elk hoofdstuk start met een uitleg
waar het over gaat en eindigt met een samenvatting. Dat
doet wat geforceerd aan, maar geeft wel houvast. Aan het

Boekrecen sie N icol e d e Swa rt

Handboek
Requirements - Brug
tussenbusiness en ict
Het Handboek Requirements vanNicole de Swart is goed geschreven,
met gevoel voor de requirements van de lezer. Het geeft veel praktische
informatie en laat voor de hand liggende zaken links liggen. Een
aanwinst.
door Hans Siebering

Nicole de Swart

Nicole de Swart heeft zich

volledig gespecialiseerd in het

requirementsvak.

Met haar bedrijf Reaco

(http://www.reaco.nl) leert ze

requirementsanalisten in

softwareontwikkelprojecten hoe ze de

gebruikers aan betere systemen kunnen helpen.

Daarnaast geeft ze les op de Hogeschool van

Amsterdam (http://www.hva.nl/).

Ze is tevens de oprichtster van het

Requirements Kenniscentrum

(http://www.requirementskenniscentrum.nl/).
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H a nd boek Req u irem ents

eind heeft het boek nog veertig pagina’s met zeer
lezenswaardige bijlagen.

Verwacht geen nieuwe theorie of kant-en-klare recepten.
De focus ligt op de toepassing van methoden en
technieken. Het boek kiest verschil lende invalshoeken. Zo
biedt het een palet aan overwegingen voor de
onderbouwing van keuzes, die gemaakt moeten worden
in een actuele situatie.

Omdat het een handboek is, heeft het onvermijdelijk de
opbouw van een “functionele decompositie” van het
vakgebied. Dat leidt vaak tot een droog, slecht
toegankelijk resultaat. Het is knap dat Nicole de Swart er
toch een onderhoudend boek van heeft gemaakt. Een
handboek is bedoeld om op de werkvloer te gebruiken.
Daarvoor is het heel geschikt. Je hoeft het niet van kaft tot
kaft te lezen, maar het leent zich daar wel voor. Ik heb
maar een enkel stukje (een opsomming van categorieën
niet-functionele requirements) overgeslagen.

Het boek is geschreven met veel gevoel voor de
requirements van de lezer. Althans van deze lezer. Het is
geen droog theorieboek, maar geeft veel praktische
informatie. Voor de hand liggende zaken krijgen weinig
aandacht en bij lastige onderwerpen wordt langer stil
gestaan. Het boek leunt op best practices. Het boek gaat
niet in op tools en dat is prettig. Behalve dat informatie
over tools snel veroudert, biedt die ook weinig
toegevoegde waarde. Kennis van een tool vergroot de

kennis van het vak niet.

Je kunt het boek vergelijken met The Software
Requirements Memory Jogger van Ellen Gottesdiener.
Beide boeken zijn praktisch gericht. In tegenstell ing tot
Nicole de Swarts boek past het boekje van Ellen
Gottesdiener, ondanks de royale ringband, in een grote
binnenzak. Voor een handboek is dat een voordeel. Toch
ben ik meer geneigd het Handboek Requirements erbij te
nemen als ik even iets wil opzoeken. De Memory Jogger is
vooral een verzameling checklists en beslisbomen en is
daardoor nog schematischer dan het Handboek. Er is
weinig verschil in diepgang tussen beide boeken. Terwijl
het Handboek geschikt is om van begin tot eind te lezen, is
de Memory Jogger dat niet. De Memory Jogger heeft een
casus, die telkens terugkeert. Daardoor staan de
voorbeelden dicht bij de theorie. Maar het werkt niet echt
als een rode draad. Een casus in een bijlage, zoals Nicole
de Swart heeft gedaan, heeft mijn voorkeur.

Ik heb een paar kleine punten van kritiek op het boek. Ik
mis een verantwoording over de methode die het boek
volgt. Een handboek is natuurlijk geen wetenschappelijk
werk, maar door de aard van het vak is het zinvol om van
elkaar te weten welke “taal” je spreekt. Zo staat in bijlage B
dat de typering van requirements in het boek voor een
groot deel gebaseerd zijn op het model van Karl Wiegers.
Dat had ik graag, met redenen omkleed, in de inleiding
gezien. Omdat de taal van ons vak niet alleen dialecten
heeft, maar ook in de tijd verandert, zou een historisch
overzicht ook waarde toevoegen. Ondanks deze kritiek is
het boek een aanwinst voor ons vak in ons taalgebied,
maar ook daarbuiten. Ik ben benieuwd wanneer het
vertaald gaat worden.

Onder de indruk van de taalvaardigheid
van de schrijfster heb ik het boek

meteen besteld. Mijn hooggespannen
verwachtingen zijn waargemaakt.
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Ikwist datmijn collega Priya Soekhai het IREB examen aan het
voorbereidenwas, maar tochwas ik verrast toen ik een sms’je van haar
ontvingmet demededeling: “Toch even latenweten: ik ben gisteren
geslaagd voor het IREB examen”. Het stakmewel een beetje, want ik ben
drie jaar geleden voor hetzelfde examen gezakt. Inmijn zoektocht naar
louteringwas dit eenmooie aanleiding omeensmet haar te gaan praten
overwat het examen inhoudt, wat ze ervoor heeftmoeten doen en
natuurlijkwat het haar opgeleverd heeft.

IREB-CPRE-FL

door Hans Siebering

Waarom ben je dit examen gaan doen?

Ik wil graag dat mijn vakkennis en professionaliteit
voldoende op niveau zijn. De bevestiging daarvoor wilde
ik bij voorkeur van een internationale instantie. Bovendien
zocht ik na 17 jaar in dit vak een manier om scherp te
blijven. Het examen dat ik gedaan heb is trouwens het
IREB CPRE Foundation Level. Er bestaan ook nog een
Advanced Level en een Expert Level. Het Advanced Level
is een specialisatie en je bent automatisch Expert als je
drie Advanced Level certificaten hebt. Op dit moment zijn
er nog maar twee specialismen waarin het Advanced
Level examen afgenomen wordt. Nog niemand heeft dus
het Expert Level certificaat.

Wat is precies de stofdie geëxamineerdwordt?

Er is een syllabus die beschrijft wat je moet weten, maar
om het examen te halen moet je echt het boek
Requirements Engineering Fundamentals van Klaus Pohl
en Chris Rupp goed kennen!
UML is een belangrijk onderdeel. Je moet de diagrammen
kennen en de relaties die daartussen bestaan. Een tweede
belangrijk onderwerp zijn elicitatietechnieken: wat zijn de
technieken die je tot je beschikking hebt en wanneer pas
je welke techniek toe? Het derde onderwerp dat je goed
moet kennen is het KANO-model. Volgens dat model zijn
er requirements waar expliciet om gevraagd wordt,
requirements waar impliciet om gevraagd wordt en

IREB

De International Requirements Engineering Board (IREB e.v.) is

een non-profit organisatie die als doelstell ing heeft om het

vakgebied van requirements engineering verder te

professionaliseren.

De Board is in 2006 in Duitsland opgericht en samengesteld uit

een aantal onafhankelijke en internationaal erkende experts uit

het bedrijfsleven en de wetenschappelijke wereld. Het

zwaartepunt van IREB ligt nog steeds in Duitsland, maar er

hebben ook niet-Duitsers, die hun sporen in ons vakgebied

verdiend hebben zitting in de organisatie. Onder hen bevinden

zich Suzanne Robertson en Ian Alexander. Vanaf 2007 heeft IREB

een certificeringcurriculum ontwikkeld. Het internationaal

erkende IREB-certificaat Certified Professional for Requirements

Engineering (CPRE) wint momenteel steeds meer bekendheid in

het Nederlandse bedrijfsleven en is een ‘wannahave’ voor iedere

professionele requirements engineer. Er zijn momenteel

wereldwijd nog geen 10.000 mensen die het certificaat hebben.

Het certificaat heeft drie niveaus:

• Foundation Level

• Advanced Level

• Expert Level

Alleen het Foundation Level en Advanced Level zijn uitgerold. Op

dit moment zijn er twee Advanced Level certificaten:

• Elicitation and Consolidation

• Requirements Modeling

Aan andere Advanced Level certificaten wordt gewerkt. Wie drie

Advanced Level certificaten heeft krijgt het Expert Level

certificaat.

Om het foundation certificaat te verkrijgen, dien je te slagen voor

het bijbehorende examen dat behoorlijk pittig is. Eenmaal

geslaagd blijft het certificaat levenslang geldig. Geen

vervolgtoetsing dus.

KANO-model

Het KANO-model deelt requirements in drie categorieën in:

Satisfiers: expliciete requirements.
Requirements waar uitdrukkelijk om gevraagd wordt en waar

prioriteiten aan toegekend worden.

Dissatisfiers: impliciete requirements.
Requirements waar niet om wordt gevraagd, maar die er wel in

moeten zitten. Het ontbreken leidt tot teleurstell ing.

Delighters: onverwachte positieve verrassingen.
De aanwezigheid hiervan neemt hobbels in het proces weg.
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requirements waar de klant niet aan gedacht heeft,
maar die wel waarde voor de klant toevoegen. De
laatste twee categorieën zijn even belangrijk als de
eerste. Je moet ook relaties aan kunnen geven
tussen bijvoorbeeld KANO-categorieën en
elicitatietechnieken: welke techniek pas je in een
bepaalde situatie toe?

Hoe heb je je voorbereid op het examen?

Ik heb een opleiding van een paar dagen gevolgd,
voor requirements engineers die al ervaring hebben
en bekend zijn met het onderwerp requirements
engineering. En ik heb het boek goed bestudeerd.
Het boek is geschreven in de dezelfde taal als de
examenopgaven. Daar moet je wel even in thuis
raken. Het is een nogal formeel Engels. Daaraan is af
te lezen dat de teksten oorspronkelijk in het Duits
geschreven zijn. Tijdens het bestuderen van het
boek heb ik verschil lende onderwerpen op flip-over
vellen geschetst en verbanden geprobeerd te leggen
tussen de betreffende onderwerpen. Bijvoorbeeld
welke conflictsituaties kunnen zich voordoen tijdens
het eliciteren van requirements, hoe ga je hiermee
om en welke technieken hanteer je om
overeenstemming over de requirements te krijgen?

Wat betekent het hebben van het certificaat
in de praktijk?

Ik heb nog niet meegemaakt dat klanten ernaar
gevraagd hebben. Dat blijft meestal beperkt tot RUP,
Scrum en Agile. Maar ik heb er zeker baat bij in mijn
werk. Ik ben meer “bewust bekwaam” dan in het
verleden. Daarom kan ik elke requirements engineer
of informatieanalist aanraden het examen te doen. Je
krijgt niet alleen een certificaat, maar de weg
ernaartoe verrijkt bovendien je kennis en verdiept je
inzicht in dit vak. Ik raad wel aan om een IREB
voorbereidingstraining te volgen. Er worden
verschil lende aangeboden. Een training geeft een
goed beeld van het gevraagde kennisniveau. Als ik
de aankondigingen mag geloven zijn de
slagingspercentages hoog.

I REB certificering

Examen

Het examen bestaat voor 75% uit cases. Er zijn 45

meerkeuzevragen, waar je 75 minuten voor hebt. Non-

native speakers kunnen 15 minuten extra krijgen. Dat moet

je wel vooraf schriftelijk aanvragen. Je slaagt als 60% van

de antwoorden goed is. IREB gaat ervan uit dat je dan de

materie beheerst. De inhoud is beschreven in de syllabus

op de website van IREB (http://www.certified-re.de). Er

worden alleen meerkeuzevragen in 3 vormen gebruikt:

• Single choice (één goed of het beste antwoord)

• Multiple choice (meer antwoorden goed)

• True / False

Bij elke vraag wordt aangegeven wat de meerkeuzevorm is.

Het examen wordt in Nederland afgenomen op een groot

aantal locaties van exameninstituut International Software

Quality Institute (iSQI).
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CBAP: deprofessional
is er klaar voor
Business Analyse is een discipline omproblemen binnen een
bedrijfsonderdeel helder te krijgen, en zodoende de behoeften te
identificeren. Naar aanleiding van deze behoeften bepaalt een Business
Analist één ofmeer oplossingen. Een oplossing bevat vaak componenten
van systeemontwikkeling, maar kan elementen van procesverbetering,
organisatieverandering, strategische planning en beleidsontwikkeling
inhouden. In dit artikel is beschrevenwat het IIBA doet voor het vak van
Business Analyse enwelke rol de BABOK en certificering hierin speelt.
door Jan Willem Knop en Patrick Tangelder

De International Institute of Business Analysis (I IBA) is een
onafhankelijke organisatie. Ze heeft als doel de uitvoering
van business analyse te professionaliseren. Dit doet ze
door:

1 . Het definiëren van standaarden door middel van
de BABOK® Guide

2. Het identificeren van de vaardigheden die nodig
zijn om effectief de rol van Business Analist uit te
voeren

3. Het certificeren van professionele Business
Analisten.

BABOK Guide
Eén van de activiteiten van de IIBA is het definiëren van de
Business Analysis Body of Knowledge, kortweg BABOK.
De BABOK® Guide is een beschrijving van de kennis en
kunde die een professionele Business Analist in zijn/haar
gereedschapskist moet hebben.

Zes Knowledge Areas in BABOK
De BABOK is opgesplitst in zes Knowledge Area’s (later
KA’s genoemd) en een hoofdstuk over de aan die KA’s
gerelateerde Competenties (Underlying Competencies).
Verder worden in de BABOK voor al deze KA’s de meest
relevante technieken behandeld.

Het nevenstaande diagram kan de indruk wekken dat het
om één proces gaat met een logisch begin- en eindpunt.

Dit is echter niet het geval. De KA’s hebben niet één proces
in zichzelf. Op zich niet zo vreemd, aangezien de functie
van de BABOK niet het beschrijven is van een proces,
maar het beschrijven van de kennis en kunde van een
Business Analist. Welke delen van die kennis en kunde de
Business Analist toepast, en wanneer, is een vaardigheid
van de professionele Business Analist.

Huidige betekenis van BABOK
De huidige BABOK Guide is voornamelijk een beschrijving
van de kennis en kunde van een Business Analist. Niet als
leer- of handboek, want daarvoor is het niet diepgaand
genoeg. De BABOK is wel geschikt als een leidraad voor de
kennis waarover de Business Analist moet beschikken.
Ook als controlelijst voor trainingen is het zeer waardevol.
De BABOK maakt een zekere standaardisatie van
trainingen mogelijk. In Nederland zou een “Foundation
Level” eigenlijk onderdeel moeten uitmaken van de
opleiding voor Business Analist, zodat een Analist een
vliegende start kan maken wanneer hij/zij aan een carrière
in de praktijk begint. De klant verwacht dat hij wanneer hij
iemand inhuurt, een vakman/-vrouw krijgt; iemand die hij
kan vertrouwen. Zover zijn we echter in Nederland nog
lang niet als het gaat om IT gerelateerde functies.

IIBA BABOKKnowledge Areas

De klant verwacht dat hij wanneer hij
iemand inhuurt, een vakman/vrouw

krijgt; iemand die hij kan vertrouwen.
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De BABOK is alles behalve een statisch geheel. De BABOK
bestrijkt de Best Practices van het vakgebied Business
Analyse, en deze Best Practices zijn in beweging . De
BABOK wordt om de 3 jaar ververst. De komende versie
van de BABOK wordt de 3.0. Daaraan wordt gewerkt
vanuit verschil lende landen. Agile Best Practices zullen
onder anderen daarin worden opgenomen.

Vaardigheden voor effectieve rol Business
Analist
Voordat we het gaan hebben over de certificering van
Business Analisten, eerst nog even iets anders. Het I IBA
onderkent terecht dat een Business Analist niet alleen
kennis moet hebben maar ook bepaalde vaardigheden. In
de vorige versie van de BABOK was daar wel ruimte voor
gereserveerd, maar was het nog niet uitgewerkt.
Inmiddels heeft I IBA ervoor gekozen om de vaardigheden

apart te beschrijven in het
Competency Model. Het
I IBA Competency Model
(versie 3.0) identificeert
53 competenties die
gerelateerd zijn aan de rol
van Business Analist. Het
Competency Model legt
in feite het verband
tussen de Knowledge
Area’s en de technieken
die je daarin toepast en
de Underlying
Competencies. De
bijgaande figuur geeft dat
weer.

De volgende competenties geven de basisvaardigheden,
kennis en persoonlijke karakteristieken weer, die nodig
zijn om de rol als Business Analist effectief uit te voeren,
op elk niveau van ervaring:

Analytisch denkend en probleemoplossend
vermogen
Voor een Business Analist is het belangrijk dat hij creatief
is in zijn denkprocessen en het uitlokken dan wel
uitdenken van alternatieve oplossingsrichtingen. Daarmee
helpt een Business Analist de klant in het nemen van
beslissingen. Argumenten voor en tegen iedere gevonden
oplossing worden door een Business Analist helder
verwoord, vanuit het begrip dat de Business Analist heeft
van de manier waarop beslissingen genomen worden.

Ondersteunde karakteristieken zijn: creatief denken,
beslissingen nemen, snel lerend, probleem oplossend
vermogen en systeem denken.

Gedragskenmerken
De Business Analist heeft een cruciale rol in een
organisatie. Daar horen een zekere ethiek en
betrouwbaarheid bij. Voor de klantorganisatie is het van
het grootste belang dat deze op de Business Analist kan
vertrouwen in de vertaling van probleemdomein naar
oplossingsdomein. Deze vertaling is voor de klant meestal
lastig te controleren.

Bedrijfskennis
Onder bedrijfskennis worden verschil lende zaken
verstaan. Om te beginnen moet de Business Analist
algemene zaken als Human Resource Management,

Financiën etc. kennen en begrijpen om bedrijfsvoering te
kunnen beoordelen. Ook is kennis van IT een belangrijk
kennisgebied, waarbij het meer gaat over de
(on)mogelijkheden van IT dan om de details. Een Business
Analist moet echter wel genoeg IT-bagage hebben om het
vaak gehoorde ‘al les is mogelijk’ van de IT-afdeling te
kunnen betwisten. Daarbij hoort vanzelfsprekend ook
kennis van alternatieven die buiten de IT kunnen liggen
(en die mogelijk veel effectiever en/of kostenefficiënter
zijn).

Er is veel discussie over de benodigde kennis van een
bedrijf, respectievelijk het domein waarin het bedrijf zich
bevindt. We zouden hier een heel artikel aan kunnen
wijden, maar laat ons nu volstaan met te zeggen dat de
Business Analist vooral altijd de juiste vragen moet blijven
stellen. Kennis van domein en bedrijf kan daarbij (ook) in
de weg zitten.

Communicatievaardigheden
Met die laatste opmerking komen we ook bij een van de
belangrijkste vaardigheden van een Business Analist:
communicatie. Zowel in gesprekken als schriftelijk zal een
Business Analist het klappen van de zweep moeten
kennen. Communicatie is een van de moeil ijkste aspecten,
omdat taal nu eenmaal een aantal vervelende
eigenschappen heeft. Als Business Analist moet je zeer
bewust omgaan met die eigenschappen.

Interactie vaardigheden
De Business Analist moet kunnen optreden als een
(natuurlijke) leider. Vaardigheden als teamwork, facil iteren
van vergaderingen in allerlei vormen en leiderschap en
onderhandelingsvaardigheden horen daar bij. Het gaat
dan minder om gezagsverhoudingen en meer om
kwaliteiten die gezag uitstralen.

Kennis van gebruik van softwaretoepassingen
Een Business Analist moet zaken goed en helder

IIBA BABOKCompetencyModel

JanWillemKnop
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vastleggen. Een Requirements Management-tool kan daar
bij ondersteuning bieden. Maar een RM-tool maakt geen
heldere requirements, dat is nog steeds aan de Business
Analist. Het spreekwoord “A fool with a tool is stil l a fool” is
hier van toepassing.

Erkenning van de professionele Business
Analist
Een certificaat aan de hand van een opleiding kunnen we
zien als een eerste aanzet tot standaardisatie, zodat we
uiteindelijk ook naar formeel “bij de wet beschermde
functies” toe kunnen werken: het biedt mogelijkheden om
zekerheden te krijgen. Net als bij andere ‘architecten’
functies gaat het ook in deze rol om een stuk vertrouwen
dat de klant moet hebben. Het vakgebied is niet voor
iedereen volledig te doorgronden, maar heeft wel een
grote maatschappelijke waarde. IT is in onze huidige
maatschappij niet meer weg te denken en daarom
schreeuwt de markt inmiddels om zekerheden.

CCBA: opstap naar professional of
eindstation?
Sinds een kleine 2 jaar is het mogelijk om een Certification
of Competency in Business Analysis te behalen, kortweg
CCBA®. Voor dit certificaat is naast kennis van het vak
zoals beschreven in de BABOK ook de nodige ervaring
noodzakelijk: 3500 uur in totaal voor vier van de zes KA’s
van de BABOK. Dat is dus al aanmerkelijk meer dan een
puur foundation certificaat waarin alleen maar kennis zit.
Maar de inhoud van het examen dat je hiervoor moet
doen, is wel voornamelijk op kennis gebaseerd.

Wanneer je het CCBA certificaat behaalt, dan heb je een
waardevol ‘bewijs’ dat je kennis hebt van een groot deel
van het vakgebied en dat je al veel ervaring hebt in dat
vak. Even ter vergelijking: 3500 uur betekent ongeveer 2,5
jaar ervaring besteed als BA, dus reken ongeveer op 3,5 a
4 jaar werkervaring (je doet als BA immers ook andere
ervaring op die niet in de BABOK beschreven is maar wel
met je werk te maken heeft). En dat is de hoeveelheid
werkervaring die je veelvuldig in vacatures tegenkomt.
Een CCBA certificaat kun je dus als extra ‘bewijs’

overleggen voor wat je kunt en kent.

Maar is dat dan ook het eindstation voor de professional?
Volgens I IBA allerminst. Want I IBA is ooit begonnen met
alleen het Certified Business Analysis Professional (CBAP®)
certificaat. De insteek hierbij is voor I IBA vooral geweest
dat ze zich in de eerste plaats richt op de professional. Een
CBAP gecertificeerde is in de ogen van IIBA een Business
Analist die ieder analyse probleem in het bedrijfsleven op
het raakvlak van business en IT kan aanpakken,
analyseren en oplossingen voorstellen. Of dat nu gaat om
organisatieveranderingen, procesoptimalisaties of IT

projecten, het hoort allemaal tot de kunde van de CBAP
gecertificeerde Business Analist.

Dat Certificaat heeft, naast de vereisten zoals kennis van
en ervaring in alle KA’s en 7500 uur werkervaring als
Business Analist ook nog een extraatje dat voor een
professional een belangrijk punt kan zijn: iedere 3 jaar
moet je opnieuw examen doen en aantonen dat je
voldoende bijeenkomsten en trainingen op het vakgebied
hebt gevolgd. Dat is zeker in een vak dat gerelateerd is aan
IT met z’n snelle veranderingen belangrijk. Maar het is ook
noodzaak dat een professional zich blijft bijscholen. Op
zich niet bijzonder: ook in andere beroepsgroepen met de
bescherming van titels wordt dat ‘afgedwongen’.

Opdrachten
In de toekomst zullen bepaalde bedrijven, zoals
bijvoorbeeld Shell die wereldwijd het certificeren van
Business Analisten heeft geadopteerd, zeker wil len stellen
dat voor de cruciale rollen die in een veranderproject (met
of zonder IT component) de juiste personen worden
ingezet. Voor de complexere vraagstukken zullen deze
opdrachtgevers kiezen voor mensen van wie ze zeker zijn
dat die de kennis en kunde in huis hebben om zo’n klus te
klaren. Een opdrachtgever als Shell kiest daar primair zijn
eigen mensen voor (die dan ook gecertificeerd moeten
zijn), maar huurt ook externen in die aan dezelfde eisen
voldoen.
Dat geeft certificering bij detacheringsbedrijven en de
betreffende consultants een extra stimulans, want
uiteraard zijn dit soort complexe projecten de
vraagstukken waar we als professionele Business Analist
onze tanden in wil len zetten.

Studiegroep

Op initiatief van het bestuur van I IBA Dutch Chapter, de

Nederlandse tak van I IBA, is in 2012 gestart met een studiegroep.

Doel van deze studiegroep is om mensen die voor CCBA of CBAP

certificering wil len gaan te helpen bij hun studie. Want enige

studie van de BABOK, en de begrippen die daarin beschreven

staan is wel nodig om het eerder genoemde examen met succes

te kunnen afronden. En wat is er leuker dan zo’n studie te doen,

samen met anderen die daar ook voor gaan. Beide schrijvers

nemen deel aan deze studiegroep. In de eerste plaats om

ervaringen te delen (bijvoorbeeld over de aanmeldprocessen en

het examen zelf).

Daarnaast is het inspirerend om zo met je collega’s in het vak te

praten over wat de BABOK beschrijft en dat te relateren aan onze

dagelijkse (of minder dagelijkse, afhankelijk van ervaring) praktijk.

We doen dat door, soms aan de hand van de BABOK zelf, soms

aan de hand van een case van een van de deelnemers, constant

de discussie met elkaar aan te gaan en die discussie te relateren

aan datgene wat de BABOK zegt. Discussies waar je zelfs iets van

leert als je niet voor het examen gaat.

Naast de studiegroep is een examen-preparatie training, in

elektronische vorm, aan te raden. Want naast de inhoud, is het

ook wel verstandig enige vaardigheid op te doen met de manier

waarop vragen gesteld worden. Het examen is pittig te noemen

en kandidaten moeten het niet nog pittiger maken door in

tijdnood te komen. Dat kun je voorkomen door vertrouwd te

raken met de manier van examineren. Vragen stellen is wel een

vaardigheid van de Business Analist, vragen beantwoorden is

natuurlijk minder dagelijkse kost.
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Vandaag gaanwehet
helemaal anders doen!
Steeds vaker zienwe dat dewereld omons heen verandert. Omvoort te
blijven bestaan is het voor bedrijven belangrijk omaansluiting te houden
op deze veranderingen. Organisaties kunnenwel zeggen dat ze het roer
omgooien. Voordat hetwerkelijk zover ismoeten er heel wat beren uit de
wegworden geruimd. Nieuwe doelen, bedrijfsregels, de ondersteunende
processen, procedures, IT systemen en vergeet demenselijke factor niet.
Het zou tochmooi zijn als in ieder geval IT geen remmendewerking zou
hebben op een organisatieverandering. IT is vaak een grote kostenpost
en veranderingen verlopen dikwijls traag. Men streeft er daaromnaar
systemen zo flexibelmogelijk temaken omaanpassingen in een zo kort
mogelijk tijdbestek door te kunnen voeren.

Systemen die regelgeoriënteerd zijn opgezet, helpen om
deze flexibil iteit te bereiken. Een goed begrip van
bedrijfsregels en hun relatie met de organisatie is van
wezenlijk belang om dergelijke systemen goed in te
zetten. De richting die een organisatie op wil gaan, bepaalt
de bedrijfsregels die deze organisatie wil hanteren. Deze
bedrijfsregels bepalen wat er wel en niet kan of mag
binnen een organisatie. Een voorbeeld van bedrijfsregels
bij een autoverhuurbedrijf; dit bedrijf zal niet aan iedereen
een auto verhuren. Minimaal zal een geldig rijbewijs B
worden verlangd. Dit kan worden aangevuld met een
regel voor een leeftijdsgrens van bijvoorbeeld 21 jaar als
het om een meer exclusieve auto gaat.

De activiteiten die een organisatie uitvoert om te voldoen
aan deze regels zijn vastgelegd in processen. De veelheid
aan bedrijfsregels en begrippen maakt het moeil ijk om ze
te managen. Bovendien raakt de samenhang snel zoek.
Vaak zijn de bedrijfsregels op verschil lende manieren
vastgelegd, hebben ze een onduidelijke status en is het
eigenaarschap niet helder belegd.

Regels in natuurlijke taal
Dit betekent dat de regels in een zinstructuur
geformuleerd worden die gebaseerd is op generieke
afspraken. Dit kan in het Nederlands of in een andere taal
die de voorkeur heeft. Door deze vaste structuur wordt
duidelijk welke begrippen van belang zijn en hoe ze zich
tot elkaar verhouden. Zinsstructuren en de wijze waarop
ze gebruikt kunnen worden, zijn vastgelegd in RuleSpeak®.

Met regels beschreven volgens natuurlijke taal wordt
invull ing gegeven aan twee doelstell ingen:

• Het vergroten van de helderheid en
consistentie in het communiceren van regels
tussen mensen uit de bedrijfspraktijk of als eisen
(requirements) voor de ontwikkeling van IT
systemen.

• Het effectief verkrijgen, verwoorden en
behouden van bedrijfskennis en criteria om
beslissingen te nemen.

Het managen van regels
Naarmate de hoeveelheid regels toeneemt, wordt het
lastiger om het overzicht te behouden en de samenhang
te bewaken. Ondertussen zijn er een aantal pakketten op
de markt verschenen die zich richten op het beheer van
regels en ondersteuning bieden voor Rulespeak®.

Om een beeld te geven van de mogelijkheden die een
dergelijk pakket kan bieden, volgt een korte samenvatting:

• Het is mogelijk om termen (bedrijfsvocabulaire),
bedrijfsregels en regelgroepen vast te leggen in
een heldere structuur

• Een automatische controle van regels op basis
van de RuleSpeak® standaard

Naarmate de hoeveelheid regels
toeneemt, wordt het lastiger om het

overzicht te behouden en de
samenhang te bewaken

doorMax van Bree en Chris Houben
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• Ondersteuning bij het modelleren van feiten
• Versiebeheer ondersteund door diverse statussen
• Traceerbaarheid naar de bron maar ook naar de

implementatie
• Aanduiding van de geldigheid (wanneer gaat de

regel in of eindigt die)
• Rapportage mogelijkheden. Hiermee is het

mogelijk om statistieken over bijvoorbeeld
aantallen, status en kwaliteit van regels te
verkrijgen.

Naast deze mogelijkheden biedt een aantal pakketten
(zoals RuleXpress) de mogelijkheid om koppelingen te
maken met regelgestuurde implementatiepakketten en
modelleerpakketten.

Van regelmanagement naar implementatie
De structuren die zijn vastgelegd in een
regelmanagement systeem kunnen gekoppeld worden
aan een op regels gebaseerd implementatie pakket waarin
een rule engine is opgenomen. Deze rule engine zorgt
ervoor dat bedrijfsregels worden gekoppeld aan
processtappen of worden gerelateerd aan de
gegevensdefinitie van een data-element, zodat ze direct
vertaald worden naar een geautomatiseerde functie. Denk
hierbij ook aan nieuwe of aangepaste schermen in de
gebruikersinterface of een controle of berekening. Diverse
met regels gestuurde implementatiepakketten
ondersteunen belangrijke beheerfuncties zoals een OTAP-
straat, traceerbaarheid van regels (van bron tot realisatie),
mogelijkheid tot tijdreizen en versiebeheer. Daarmee
wordt de verandering en ook de historie geborgd.

Voorbeelden van dergelijke pakketten zijn PegaSystems,
IBM Websphere ODM, Oracle Business Rules 1 1g, SAP BRF+,
Be-Informed, Aquima waarvan de laatste twee pakketten
van Nederlandse bodem zijn.

Door regelmanagement te koppelen aan implementatie
wordt het doorvoeren van wijzigingen eenvoudiger en
worden ze voorspelbaarder in termen van tijd en geld. De
organisatie verandert zijn koers, de regels veranderen en
daarmee de werking van de IT-functie(s) waar de regels in
zijn opgenomen.

Stappen
Om de ideale situatie te bereiken dient een aantal stappen
doorlopen te worden:

1 . Het begint met bewustwording. Het is nog geen
vanzelfsprekendheid om vanuit regels te denken

Door regelmanagement te koppelen aan
implementatie wordt het doorvoeren van
wijzigingen eenvoudiger en worden ze
voorspelbaarder in termen van tijd en

geld.
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en te handelen. Organisaties zijn veelal
georganiseerd door middel van processen en het
is daarmee een omschakeling om meer
regelgestuurd te werken. Dit vraagt om
overtuiging dat dit de juiste manier is. Om een
dergelijke transitie binnen een organisatie voor
elkaar te krijgen is training nodig en is
ondersteuning door het management een
vereiste.

2. Zonder termen geen regels, zo simpel is het. Er
dient een eenduidig bedrijfsvocabulaire
opgesteld te worden. Hierin staan de termen en
hun definities verwoord. Dit kan een behoorlijke
klus zijn als overeenstemming bereikt moet
worden over diverse afdelingen heen
bijvoorbeeld. Het levert daarentegen veel
duidelijkheid op in de organisatie en dat alleen al
is in veel organisaties een grote winst.

3. Daarnaast dienen deze termen een plek te
hebben binnen de regels die gebruikt worden. De
regels dienen geformuleerd te worden en
ontvlochten te worden uit bestaande processen.
De kennis van de regels en hun functie kan al
beschreven zijn, maar het is ook goed mogelijk
dat de kennis nog impliciet aanwezig is, in de
hoofden van medewerkers.

4. Om het management en de opslag van regels en
termen goed te organiseren, is het aan te raden
om hiervoor een applicatie aan te schaffen die
aan de eerder genoemde eisen voldoet.

5. Door regelmanagement te koppelen aan
regelimplementatie wordt de wendbaarheid van
een organisatie vergroot en dalen de kosten van
implementatie. De inzet van een gespecialiseerd
pakket hiervoor kan nodig zijn.

6. Naast het maken van afspraken over de inhoud
van regels en termen, is het ook belangrijk om
afspraken te maken over regelbeheer. Vragen die
hierbij aan de orde komen zijn o.a.: Wie is de
eigenaar van een bepaalde set regels, is een
releasematige aanpak nog noodzakelijk, onder
welke voorwaarden wordt een regel aangepast en
wie dient er vervolgens geïnformeerd te worden?

Om deze stappen goed te doorlopen is kennis vereist over
de notatie en methodiek van business rule management.
Hoewel applicaties voor regelmanagement eenvoudig in
gebruik zijn, vergt het managen van regels enige ervaring.
Deze behoefte kan door training en/of inhuur van meer
ervaren experts ingevuld worden.

Van levensbelang
Veel organisaties zien in dat het managen van regels en de
naleving ervan voor hen van levensbelang is. Dit zijn met
name organisaties waarvoor regelsturing bepalend is voor
de kwaliteit van hun producten of diensten. Organisaties
waarbij dit het geval is bevinden zich in de
verzekeringssector, bij de overheid of de financiële sector,
maar denk ook aan de personeelsadministratie of
bijvoorbeeld de spoorwegen. Zij dienen aan een grote
hoeveelheid van wet- en regelgeving te voldoen, die
constant aan verandering onderhevig is. Een aantal van
deze organisaties zet nu de eerste stappen met business
rule management, om wendbaarder te worden en hun
kosten voor verandering te drukken. Uiteindelijk hebben
hun klanten hier profijt van. Klanten als u en ik.

Bu siness Ru l es
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