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Dit DREAMagazine geeft een overzicht van de zeer uiteenlopende invalshoeken, die de sprekers op het DREAM event

naar voren hebben gebracht. Zo zoekt Ellen Gottesdiener, de eerste keynote spreker, de duurzaamheid in agil ity. Frank

Buytendijk, de andere keynote spreker, vindt dat we meer vragen moeten stellen. Tussen de beide keynotes is in

parallel le sessies een negental praktijkcases behandeld. Van vijf daarvan is een verslag opgenomen.

Behalve een terugblik bevat dit DREAMagazine ook vooruitblikken. Zo hebben we een recensie van een boek, dat nog

niet uitgegeven is: Lean up the RUP van Olaf Starmans. In het interview met ons blikt Peter Kalmijn vooruit naar een

wereld waarin applicaties veel wendbaarder zijn door regelbeheersing in natuurlijke taal. Mike Wardi heeft een artikel

geschreven over de waarde van domeinkennis. En alsof dit al les nog niet prikkelend genoeg is voor de geest is er een

column van Henk Boer.

Reacties en bijdragen zijn welkom: dreamagazine@dreamevent.nl

Voorwoord
In september 2011 heeft het derde DREAM event plaatsgevonden. Het
thema was “sustainable requirements”. Het was een stimulerende
bijeenkomst, waar interessante visies op het gebied van requirements
engineering werden gedeeld. En er zijn veel contacten gelegd.
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AgileRequirements:
Not anOxymoron

Keynote El l en G ottesd iener

Ellen Gottesdiener is een bekende naam onder requirements engineers.
Wie kent niet haar Software Requirements Memory Jogger? Een handig
boekje in zakformaat, waarin je snel even op kunt zoeken hoe je
bijvoorbeeld ook alweer een Fagan inspectie uitvoert. Ellen is een
charismatische vrouw met een heldere kijk op ons vak, die ze bovendien
goed over het voetlicht weet te brengen. Ze hield een levendig pleidooi
voor het toepassen van de agile benadering. Kleurige, met de hand
getekende plaatjes ondersteunden haar betoog.

De term "agile requirements" wordt vaak gezien als een
oxymoron: een term met een inwendige paradox, zoals
Zeeland, serieus spel of vuurwater. Ellen Gottesdiener liet
overtuigend zien dat de combinatie agile en requirements
juist ijzersterk is. Om te beginnen definieerde ze
requirements als ”options for unvalidated solutions”. In
deze formulering wordt meteen al duidelijk dat het
probleemdomein en het oplossingdomein elkaar
overlappen. Je kunt het probleem niet isoleren, omdat niet
alleen het verloop van de tijd veranderingen aanbrengt in
het probleem, maar ook de oplossing zelf! Die situatie is in
de wereld van de maatschappelijke planning 40 jaar
geleden voor het eerst aangeduid met de term “wicked
problem”. Sindsdien is er veel theorie gevormd over de
manier waarop je een dergelijk, complex probleem het
best kunt benaderen.
Een constante in de theorieën over wicked problems is dat
“waarde” een centrale rol speelt en dat die
contextafhankelijk is. Een voorbeeld in ons vak is dat een
architecturele requirement in de onderste regionen van

de prioriteitenlijst plotseling bovenaan kan komen te
staan, wanneer de performance van een toepassing
inzakt. Daarom moet het meten van de waarde van
requirements een voortdurende activiteit zijn.

De aanpak, die Ellen Gottesdiener voorstaat, is holistisch.
Ze benadert elk probleem vanuit zeven vaste aspecten.
Deze aspecten noemt ze dimensies. Er zijn vier functionele
dimensies: gebruikers, acties, gegevens en sturing. De drie

niet-functionele
dimensies zijn: ontwerp-
& implementatie-
beperkingen, interfaces
en kwaliteitsattributen.

De requirements
engineer moet de
mindset van een tester
hebben. Vaak zit je in
een project waarbij niet
duidelijk is wat er moet
gebeuren. Begin dan
met testcondities, test
cases en voorbeelden te
bedenken. Dat werkt,
omdat voorbeelden,
requirements en tests
drie kanten van
hetzelfde zijn.

Je kunt het probleem niet isoleren, omdat
niet alleen het verloop van de tijd, maar

ook de oplossing zelf, veranderingen
aanbrengt in het probleem.

door Hans Siebering

Ellen Gottesdiener
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Vacuümverpakt beter:
verlenghoudbaarheid
van requirements

Pra kti jkca se M icha el va n d er Steen

Het is niet prettig als requirements snel wijzigen. Dat levert veel discussie
op en het maakt ze moeilijk te onderhouden. Michael van de Steen maakt
in zijn vlotte presentatie de vergelijking met vacuüm verpakt voedsel. De
verpakking zorgt ervoor dat het voedsel beter afgeschermd is tegen
schadelijke invloeden en daardoor langer houdbaar blijft. Evenzo
kunnen we requirements langer houdbaar maken door ze van
schadelijke invloeden af te schermen.

Eén manier om het aantal
wijzigingen op de
requirements onder controle
te houden is door het aantal
wijzigingsverzoeken te
controleren. Bij De Lage
Landen wordt elk
wijzigingsverzoek kritisch
beoordeeld: wat moet er
gewijzigd worden, waarom
en wat zijn de verwachte
opbrengsten.

Daarnaast kunnen requirements zelf vaak anders
geformuleerd worden waardoor ze niet zo snel aangepast
hoeven te worden. Zo kan de requirement ‘De klant moet
een declaratieformulier kunnen downloaden’ beter
beschreven worden als ‘De klant moet kosten kunnen
declareren’. Als ‘schadelijke invloeden’ op de
houdbaarheid van een requirement noemt Michael:
implementatie details, aspecten van het huidige IT
landschap, planningsaspecten, tijd en belangen.

Hij onderscheidt twee soorten requirements: Business
requirements en Product requirements. Een Business
requirement is een behoefte die waarde oplevert èn
stabiel is. Verder is een Business requirement

oplossingsonafhankelijk (wat is er nodig voor succes?).
Een Product requirement is een conditie of eigenschap
van iets om aan een behoefte te voldoen. Het is een
oplossingsvoorstel voor een Business requirement (hoe
gaan we het invullen?). Een Business requirement kan een
grote stabil iteit hebben, terwijl een bijbehorende Product
requirement vaker wijzigt. Zo geldt een Business
requirement ‘Ik wil op elke locatie muziek kunnen
luisteren’ zowel voor de Walkman, Discman, iPod als
Spottify. Deze structurering van requirements kan dus
helpen om stabiele requirements te identificeren.

Door het aantal wijzigingen te controleren, ‘schadelijke
invloeden’ op beschrijvingen van requirements te
bestrijden en requirements te structureren kunnen
requirements dus stabieler gemaakt worden. Michael
geeft hier dagelijks bij De Lage Landen veel aandacht aan.
Er is echter nog veel werk te doen. Het uiteindelijke doel is
om tot een Global Requirements Repository te komen
voor het managen en hergebruiken van requirements.

Door het aantal wijzigingen te
controleren,‘schadelijke invloeden’ op

beschrijvingen van requirements te
bestrijden en requirements te structureren

kunnen requirements stabieler gemaakt
worden.

door OlafRem

Michael van der Steen
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BPM stelt bedrijven in staat om (real time) haar structuur
en processen aan te passen aan de veranderende
behoeftes vanuit de markt. Zo is een huidige tendens dat
aan bedrijven een grote differentiatie in producten wordt
gevraagd tegen zo laag mogelijke kosten.

Bij BPM gaat het om het structureren van processen over
de silo’s van de afdelingen van een organisatie heen, van
de aanvraag tot het leveren van het product. De
processen worden (real time) gemonitord waaruit de
proceseigenaar stuurinformatie haalt. Informatie die

verkregen is vanuit monitoring kan ook worden gebruikt
voor het analyseren/optimaliseren van de processen en
om te bepalen in hoeverre de organisatie compliant is met
regelgeving. Met het verkregen inzicht kan op CxO niveau
worden bepaald welke aanpassingen nodig zijn om aan te
sluiten op de vraag van vandaag. Dit kan vervolgens
leiden tot herontwerp van processen, die vervolgens weer
geïmplementeerd en gemonitord worden (zie figuur).

Er is vandaag de dag technologie beschikbaar om
wijzigingen in processen op een geïntegreerde manier in

BPMbij VGZ
Inhet eerste gedeelte vandepresentatie geeft Carla
Rombouts (Atos) uitleg over BPMendevisie vanAtos op
het invoerenvanBPM.Opeenvande eerste slides staat
eenuitspraakvanDarwin: “Niet de sterkste
of slimste soort zal overleven,maar de soort
die zichhet besteweet aan te passenaande

veranderendeomstandigheden”. Daarnaast staat de
definitie vanBPMvolgensGartner: “Effective and
efficient dailymanagement, executionand continuous
improvement of a company’s processes”.

Pra kti jkca se Ca rl a Rom bou ts en G eert Fra nssen

doorWerner Looman

Carla Rombouts

Geert Franssen
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het IT landschap te formaliseren. Hierbij moet gedacht
worden aan BPM suites van verschil lende leveranciers
zoals Oracle en Be Informed. Met deze tooling kunnen
processen worden gemodelleerd, gesimuleerd en
geëxecuteerd. Voor deze laatste stap moeten bestaande
systemen worden ‘verserviced’ zodat het vanuit de BPM
laag mogelijk wordt om functionaliteit (services) in
ondersteunende systemen aan te spreken. Vanuit Atos
wordt geadviseerd om bij de uitrol van BPM de volgende
stappen uit te voeren:

• Standaardisering van processen en
bewustwording van de voordelen van
procesmatig werken.

• Procesverbetering.
• Ondersteuning met tooling.

Spreker van het tweede gedeelte van de presentatie is
Geert Fransen, senior ICT Architect bij VGZ (op het
moment van de presentatie nog UVIT geheten). Bij VGZ
wordt BPM geïmplementeerd, daarbij ondersteund door
Atos. Geert legt in zijn gedeelte van de presentatie uit
waarom en op welke manier BPM binnen de organisatie
gestalte krijgt.

Vanuit architectuur bezien biedt BPM onder meer het
voordeel dat sturing op 1 plek wordt vastgelegd. Omdat
het gemodelleerde proces gebruikt wordt voor executie
blijft dit up-to-date. Dit in tegenstell ing tot vele andere
modellen die alleen initieel overeenkomen met de
werkelijkheid. De business van VGZ zag voordelen op de
volgende onderdelen: ondersteuning bij het voldoen aan

eisen vanuit wetgeving en toezichthouders, het meten
van KPI ’s, inzicht in processen, stuurinformatie voor
managers en openheid naar de klant over de status van
een aanvraag. BPM levert ook ondersteuning voor Het
Nieuwe Werken waarbij plaatsonafhankelijk wordt
gewerkt.

De voordelen, voor business en architectuur, hebben VGZ
doen besluiten om BPM als belangrijk thema binnen de
(enterprise) architectuur te benoemen. Eerst is de VGZ
visie op BPM bepaald om een gemeenschappelijk
vertrekpunt te krijgen (plateau 0). Deze visie sluit aan op
die van Atos, met een aantal aanvull ingen waaronder
‘think big – act small ’. De doelstell ing is om BPM
bedrijfsbreed uit te rollen, maar eerst kleinschalig
opstarten: implementeren, leren, draagvlak creëren,
opschalen. Na de visie is de volgende stap het creëren van
awareness in de organisatie, het ontstaan van behoefte bij
de business en het uitvoeren van een POC (plateau 1). De
eerste fase van de POC is inmiddels afgerond. In plateau 2
volgt de keuze van de BPM suite en de implementatie.
Daarna zal de scope worden verbreed (plateau 3) waarna
de volwassenheid van de oplossingen zal worden
verhoogd (plateau 4).

De basis voor het neerzetten van een BPM oplossing is
een goed inzicht in de processen. De timing om binnen
VGZ met BPM te beginnen is goed; een traject om
bedrijfsbreed processen in kaart te brengen is in de
afrondende fase.

Voor de POC is de BPM suite van Oracle gebruikt. Het
gemodelleerde proces betrof de afhandeling van een
binnenkomende aanvraag, waarbij er gedurende het
proces diverse geautomatiseerde en handmatige
processtappen op de aanvraag werden losgelaten.

Stap 1 voor de POC betrof het monitoren van de status van
een aanvraag gedurende het verwerkingsproces. Na
workshops met de business en functioneel beheer is het
proces gemodelleerd (ist en soll). Een voorbeeld van een
optimalisatie is het overgaan van nachtelijke (batch)
verwerking naar ‘straight through processing’. De
koppelingen met andere systemen zijn gesimuleerd
omwille van doorlooptijd. Vervolgens zijn de modellen
geëxecuteerd en getest met test cases. Het uiteindelijke
resultaat is aan de business gedemonstreerd en de reactie
was positief: "Dit is wat we nodig hebben!". Stap 2 van de
POC, die nog uitgevoerd zal worden, betreft het
daadwerkelijk sturen van het proces vanuit de BPM laag.

De invoering van BPM in een organisatie heeft grote
consequenties. Zo wijzigen werkprocessen en moet
interfacing geïmplementeerd worden met ondersteunde
systemen. Monitoring en sturing wordt overgenomen
door de BPM laag. Aandachtpunt is de performance van
de totale oplossing en het kan lastig zijn om bepaalde
systemen te ‘verservicen’. De implementatie kan echter
stap voor stap worden uitgevoerd om het uiteindelijke
doel te bereiken.

BPM bij VGZ

De doelstelling is om BPM bedrijfsbreed
uit te rollen, maar eerst kleinschalig

opstarten: implementeren, leren,
draagvlak creëren, opschalen.
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Successtory: Philips
Handheld
ImmunoassayVenture

Bloedmonsterswordengebruikt voor het opsporenvan
eengroot aantal aandoeningen. De analyse vanhet bloed
gebeurtmeestal in een laboratorium.Het bloedmonster
wordt na afnamenaar het laboratoriumgestuurd. Er gaat
daardoor tijd verloren tussenhetmoment vanafnameen
hetmomentwaarophet resultaat vande analyse bekend
is. Als het bloedmonster direct opdeplaats
vanafnamekanwordengeanalyseerd,

levert dat eenaantal voordelenop. Patiëntenweten
eerderwaar ze aan toe zijn. Ze hoevennietmeer apart
terug te komenomhet resultaat vanhet onderzoekmet
hunarts te bespreken. In kritieke gevallenkaner eerder
metde therapiewordenbegonnen. Bij sommige
aandoeningenkandat dekansenvandepatiënt
aanzienlijk vergroten.

Pra kti jkca se Ed win Schu ma cher en J oh n Scha l ken

Phil ips Healthcare Incubator ontwikkelt nieuwe producten
voor de gezondheidszorg. De Handheld Immunoassay is
één van hun nieuwe vindingen. Met dit apparaat kan het
bloed van een patiënt ter plekke worden geanalyseerd.
Deze vinding leverde een nieuwe uitdaging voor Phil ips
Healthcare Incubator op. De vinding moest worden
omgezet in een product. Een product met een
wereldwijde markt. Een product dat in grote
hoeveelheden kan worden geproduceerd. Een product dat
voldoet aan de specifieke wensen van verschil lende
eindgebruikers. Bij de ontwikkeling van vinding naar een
product raken veel meer groepen betrokken dan
aanvankelijk het geval was. Helderheid van requirements
wordt daarmee steeds belangrijker.

Synergio is een adviesbureau dat bedrijven ondersteunt in
verandertrajecten. Centraal in de aanpak van Synergio
staat het werken met requirements. Voor Synergio begint
het werken met requirements met het hebben van
duidelijke requirements. De wensen en eisen die men stelt
aan de oplossing moeten helder en scherp zijn
geformuleerd, zodat deze een goede basis vormen voor
de verdere ontwikkeling. Er zijn regels waaraan een helder
geformuleerde requirement moet voldoen. Synergio heeft
daarover een boekje geschreven met als titel ‘Start at the
end’. Dit boekje bevat een groot aantal richtl ijnen en tips

voor het opstellen van requirements. Natuurlijk moet men
naast duidelijke ook de juiste requirements hebben. Dit
laatste bereikt men door de juiste stakeholders tijdig aan
te haken.

Een requirement beschrijft in de methode van Synergio
een doel of behoefte van een Stakeholder. Uit de
behoeften van de Stakeholders volgt een

door Reinoud de Leve

Edwin Schumacher

John Schalken
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oplossingsrichting, die vertelt waarmee de behoeften van
de Stakeholders kunnen worden ingevuld. Elke
oplossingsrichting heeft een aantal kenmerken. Elk
kenmerk heeft invloed op een behoefte van een
Stakeholder. De behoefte van de Stakeholder is de
verklaring voor de aanwezigheid van het kenmerk in de
oplossingsrichting. Zo ontstaat er een gesloten driehoek
tussen behoefte, oplossingsrichting en kenmerk. Dit stelt
ons instaat om voortdurend te controleren of we nog wel
met de goede dingen bezig zijn. Als een kenmerk niet kan
worden gerelateerd aan een behoefte, dan is het een
kenmerk waaraan geen behoefte is of is er een behoefte
die niet onderkend is.

Er zijn verschil lende niveaus in doelen en behoeften. Zo
zijn er behoeften met betrekking tot het businessplan.
Voorbeelden daarvan zijn:

• De Handheld Immunoassay moet bijdragen aan
de groei van Phil ips in de gezondheidzorg.

• De Handheld Immunoassay moet snellere
diagnose van hartklachten mogelijk maken.

Er zijn ook behoeften met betrekking tot het product en
het productieproces. Voorbeelden daarvan zijn:

• De productie vindt plaats in een stofvrije
omgeving.

• Het product is opgebouwd uit standaard
componenten.

De behoeften op de verschil lende niveaus zijn aan elkaar
gerelateerd via de kenmerken. Een kenmerk van een
oplossingsrichting op het ene niveau is vaak de behoefte
voor een oplossingsrichting op een ander niveau. Zo
ontstaat er traceabil ity van behoeften met betrekking tot
het businessplan en bijvoorbeeld de kenmerken van het
product. Traceabilty draagt bij aan het managen van

veranderingen in requirements. Het geeft
inzicht in de omvang van de gevolgen van
de veranderingen en het stelt ons in staat
om veranderingen beheerst door te
voeren.

Het hoogste niveau van werken met
requirements is het hergebruiken van
requirements. Op het moment dat Phil ips
een nieuwe analyse aan de Handheld
Imunoassay wil toevoegen, zijn er een
aantal overeenkomstige doelen en
behoeften met eerdere versies van het
apparaat. Voor deze doelen en behoeften
bestaan reeds oplossingsrichtingen. De
requirements en oplossingsrichtingen
voor deze doelen en behoeften kunnen
worden hergebruikt. In het geval van de
Phil ips Handheld Immunoassay Venture
heeft dit geleid tot een snellere
ontwikkeling van het volgende product,
steeds meer gebruik van standaard
oplossingen en daarmee lagere kosten.

Zo ontstaat er een gesloten
driehoek tussen behoefte,

oplossingsrichting en
kenmerk.Dit stelt ons instaat

om voortdurend te
controleren of we nog wel met

de goede dingen bezig zijn.

Su ccesstory: Ph i l ips H a nd h el d I mmu noa ssay Ventu re
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Zoals men wel vaker ziet, volgde ons project RUP niet op
de letter. De fase waarin we ons bevonden was misschien
het beste te kwalificeren als een Elaboration fase. Er was
echter geen officiële Inception geweest. Toch was de
vraag niet meer of we het project gingen uitvoeren. De
vraag was hoe we het project gingen realiseren. Er
bestond geen Vision document en ook andere
deliverables ontbraken of bestonden slechts rudimentair.

Volgens Kroll en Kruchten moeten we RUP beschouwen
als een process framework. Het is als een Smorgasbord,

een tafel vol gerechten waarvan men alleen die gerechten
kiest waar men behoefte aan heeft. Kroll en Kruchten
waarschuwen er zelfs voor niet gelijk van alle gerechten te
nemen. Als men te veel van de artefacten gelijk bij de
introductie van RUP implementeert, zo stellen zij, legt het
zoveel beslag op het ontwikkelteam dat het averechts zal
werken. De kosten van het project gaan omhoog. De
flexibil iteit neemt af en het project zal eerder worden
vertraagd dan versneld. Dit geldt niet alleen voor het
aantal artefacten, maar ook voor wat Kruchten en Kroll de
mate van ceremony noemen. Hoe meer ceremony, hoe
formeler en uitgebreider de documenten, hoe zwaarder
het proces wordt belast en hoe groter de kans dat de
doelstell ingen van RUP niet worden bereikt.

Aan de andere kant geldt dat men geen wijzigingen moet
aanbrengen die de structuur van het proces aantasten.
Men zal daarom de rol van de verschil lende artefacten in
het proces heel goed moeten kennen om de juiste keuze
te maken. Zeker bij de introductie van RUP is het lastig om
de balans te vinden tussen te veel en te weinig artefacten
en ceremonie.

De overgang van een traditionele watervalaanpak naar
RUP, vergt een omslag in denken. Voor bijna alle
deliverables geldt dat ze niet in één keer worden
opgeleverd, maar in een aantal iteraties. Projectmanager
en projectleiders verliezen hun vaste (schijn)zekerheden.
Ze zien dat datgene waar ze in de watervalaanpak voor
moesten waken – documenten die nooit af l i jken te komen
– in RUP een onderdeel van het proces is geworden.
Scepsis en de macht der gewoonte zijn de belangrijkste
vijanden van het werken volgens het nieuwe paradigma.
Wat gemakkelijk resulteert in een watervalaanpak met
RUP deliverables.

De introductie van RUP vraagt niet alleen om een grote
kennis over RUP zoals men in verschil lende boeken kan

Leanup theRUP
Eenpaar jaar geledenwas ik als requirements engineer ingezet op een
projectwaarRUPals ontwikkelproceswerd ingevoerd. Omdat ikme
eerder nadrukkelijk had ingezet voor het gebruikvanUseCases, gold
ik als éénvandedeskundigenophet gebiedvanRUP.Opeen zekere
ochtendvroegdeQualitymanager vandeafdelingwaarwehet
project uitvoerdenof ik evenmethemmeewildekomen. Ik volgde
hemnaar zijnwerkplek en zagdat hij opdemuur achter zijn bureaude
poster vanRational hadopgehangen. Dezeposter laat in eenaantal
diagrammenverschillendeviewsophetRationalUnifiedProcess
zien. DeQualitymanager vroegmeopdeposter aan tewijzenwaar het
project zichopdatmoment bevond. “Dat is een lastige vraag”, begon ik,
terwijlmijn ogendeposter afzochtennaar eengeschikt punt omaan te
wijzen.

Boekrecensie

door Reinoud de Leve
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vinden, maar juist ook om ervaring met RUP in de praktijk.
Kennis over RUP is zo langzamerhand breed verspreid,
ervaring met RUP nog veel minder.

RUP volgens “Lean up the RUP”
Olaf Starmans heeft als RUP coach een grote ervaring met
het implementeren van RUP bij een flink aantal

verschil lende ondernemingen. In zijn boek ‘Lean up the
RUP’ heeft hij een deel van zijn kennis en ervaring
toegankelijk gemaakt voor anderen. “RUP hoeft niet
ingewikkeld of omslachtig te zijn” is misschien wel zijn
belangrijkste boodschap.

RUP hoeft niet ingewikkeld te zijn als men het op de juiste
wijze aanpakt. In zijn boek beschrijft Starmans dag voor
dag hoe de Inception fase uitgevoerd kan worden. Hij
beschrijft de verschil lende werkproducten die er op een
specifieke dag moeten worden geproduceerd en de rollen
die daar aan werken. Hij noemt de inputdocumenten en
geeft richtl ijnen voor het uitvoeren van de
werkzaamheden. Een belangrijke toevoeging op de
bestaande literatuur hierover is dat deze beschrijvingen
contextafhankelijk zijn. Dit betekent dat de
inputdocumenten en richtl ijnen voor het produceren van
een document in de eerste iteratie anders zullen zijn dan
in de daarop volgende.

De ervaring leert dat de inhoud van een aantal RUP
deliverables, zoals een Software Development Plan en een
Iteratie Plan niet zo heel sterk verschilt tussen
verschil lende projecten. Bovendien vinden mensen het
vaak eenvoudiger om een bestaande tekst te wijzigen en
aan te vullen dan vanuit het niets een tekst te schrijven.
Starmans gaat daarom in zijn benadering niet uit van lege
templates, maar van een al gedeeltelijk ingevulde
template, de 0.1 versie van het document. De projectleden
hoeven het document in feite alleen maar aan te vullen en
eventueel hier en daar te wijzigen.

De meeste documenten ontstaan in een aantal iteraties.
Het is daarom van belang te weten welke informatie er in
de verschil lende iteraties aan een document toegevoegd
moet worden. Starmans onderscheidt hiervoor
verschil lende versies van het document. Per versie van
het document beschrijft hij welke informatie de versie
moet bevatten.

Het onderscheidende aan het boek van Starmans is dat hij
een middel l i jkt te hebben gevonden om de noodzakelijke
documenten uit RUP op een eenvoudigere en snellere
manier op te leveren. Basis daarvoor vormen de 0.1
versies van de verschil lende documenten. De verdere
uitwerking daarvan vindt men in de dag voor dag
beschrijving van het proces.

Toch brengt ook Starmans wijzigingen aan in het proces.
In de eerste plaats splitst hij de Inception op in twee
iteraties. De eerste is een korte iteratie van twee weken,

Product Identification genoemd. In de Product
Identification staat eerst het te volgen proces en later het
op te leveren product centraal. Deze fase is toegevoegd,
omdat er doorgaans voorafgaand aan het project al de
nodige zaken zijn uitgezocht. Deze iteratie is bedoeld om
deze informatie te verzamelen en de juiste plek te geven
in het project.

Daarna kan men doorgaan met het vaststellen van het uit
te voeren project en het definiëren van het op te leveren
product. Deze iteratie wordt de Product Definition
genoemd en duurt vier weken.

In de tweede plaats brengt hij wijzigingen aan in de
indeling van verschil lende documenten. Hij voegt hier en
daar iets toe, of laat iets weg. In de meeste gevallen blijft
het bij kleine aanpassingen. Alleen het Vision document
gaat volledig op de schop. Ook al heeft Starmans valide
argumenten dat de indeling van het document niet deugt,
toch is het de vraag of dat opweegt tegen de verwarring
en mogelijke discussies die een aangepast Vision
document zou opleveren. Hij zou meer recht doen aan zijn
eigen stell ingname dat we geen wildgroei moeten krijgen
in allerhande RUP varianten als hij de verleiding had weten
te weerstaan en het Vision document ongemoeid had
gelaten.

Het boek is goed te lezen voor mensen die nog niet zoveel
kennis van RUP hebben. In de eerste twee gedeelten van
het boek beschrijft Starmans misschien zelfs iets te
uitgebreid de belangrijkste concepten van RUP en de
deliverables van de Inception fase. Soms verzandt hij
hierbij in iets te veel details en verliest hij een beetje uit
het oog dat hij een boek wilde schrijven over RUP in de
Inception fase en niet over Problem Analysis of Use Case
Modell ing.

Olaf Starmans heeft een unieke, eigenzinnige kijk op hoe
om te gaan met RUP. Daardoor voegt zijn boek duidelijk
iets toe aan de literatuur over RUP. Zijn boek kan een
perfecte steun in de rug zijn voor projectteams die hun
eerste schreden zetten op het terrein van RUP. Het boek
helpt hen om snel en efficiënt aan de slag te gaan. Ze
weten iedere dag waar ze staan in het proces, zodat ze ook
kritische vragen van een sceptische Quality manager
kunnen beantwoorden.

Lea n u p the RU P

“RUP hoeft niet ingewikkeld of omslachtig
te zijn” is misschien wel zijn belangrijkste

boodschap.

OlafStarmans
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Puur op basis van alleen goede
requirements kom je niet van een
traditioneel koffiezetapparaat op
het idee van een senseo. Daar is
meer voor nodig. Perry
Nouwens, business consultant bij
Phil ips vertelt hoe Phil ips door
het inzetten van sociale media
haar volledige IT gemeenschap
betrekt bij het bedenken van
nieuwe oplossingen voor
complexe vraagstukken.

De belangrijkste bron voor nieuwe ideeën is interactie.
Zelden heeft één persoon het idee voor een compleet
nieuwe oplossing. Veel vaker hebben verschil lende
personen ideeën over een deel van de oplossing. Door de
ideeën van verschil lende personen samen te voegen en
door voort te bouwen op elkaars ideeën, ontstaan meestal
de belangrijkste innovaties. Daarbij is het ook dikwijls zo
dat het sluitstuk van de oplossing komt uit een geheel
onverwachte hoek.

Het Ideation Process in het Blue Ocean IT Lab van Phil ips
geeft invull ing aan deze gedachte. Het doel van het proces
is om de creativiteit van de hele IT gemeenschap van
Phil ips te betrekken bij het genereren van een oplossing
voor een specifiek probleem. Het Ideation Process begint
met het publiceren via social media van een IT Challenge.
Het betreft hier vaak een onderwerp waar al langer aan is
gewerkt, maar waarbij men is vastgelopen. Vervolgens
kan iedereen via social media ideeën aandragen voor de

oplossing van het probleem. Het is daarbij belangrijk dat
men zich volledig vrij voelt om bij te dragen. Daarom geldt
er: Geen idee is te gek; Hoe meer ideeën hoe beter en
Ideeën worden niet bekritiseerd. Doordat alles via social
media verloopt, ontstaat er veel ruimte voor interactie.
Collega’s uit verschil lende bedrijfsonderdelen, soms uit
verschil lende landen of continenten, bouwen voort op
elkaars ideeën. Na drie weken kiest een jury de vijf meest
belovende ideeën uit. Deze worden door de bedenker
samen met experts verder uitgewerkt. Uiteindelijk wordt
één van de uitgewerkte ideeën gerealiseerd in een Proof
of Concept.

Phil ips heeft dit proces sinds april 2011 toegepast op drie
IT challenges. Dit heeft negenenveertig ideeën
opgeleverd, waarvan er elf verder zijn uitgewerkt.
Momenteel wordt er gewerkt aan een Proof of Concept
voor drie van de oplossingen. De medewerkers die aan het
Ideation Process hebben deelgenomen, geven aan dat zij
zich waardevoller voelen voor het bedrijf. De indieners van
de verschil lende IT Challenges vinden dat het Ideation
Process hen veel meer inzicht heeft gegeven in de aard
van het probleem. Het competitie element – medewerkers
voelen zich uitgedaagd de beste oplossing te verzinnen
voor een complex probleem – en de interactie die ontstaat
dankzij het gebruik van social media zijn de belangrijkste
succesfactoren van dit Ideation Process.

Learnings from
innovationpractices

Pra kti jkca se Perry N ou wens

Waarkomen innovatieveoplossingenvandaan?Demissie vanPhilips
is hetwelzijn ende gezondheidvanmensen te verbeterendoor het
biedenvan zinvolle innovaties. Voor Philips is het hebbenen creëren
van innovatieveoplossingeneenbelangrijke factor bij het behouden
heroverenvaneen leidendepositie indemarkt.

Collega’s uit verschillende
bedrijfsonderdelen, soms uit

verschillende landen of continenten
bouwen voort op elkaars ideeën.

door Reinoud de Leve

Perry Nouwens
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BusinessRules:
a case study
KMD is eenDeens IT bedrijfmet ongeveer 3200medewerkers. Zij biedt
vooral oplossingenvoor deondersteuningvanadministratieve
processen indePublieke Sector. Hiervoor heeftKMDeenplatform
ontwikkeld (KMDOPUS) opbasis vanSAP.

Pra kti jkca se J ess Lykke G ra mkow

Jess Gramkow werkt sinds drie
jaar bij KMD en houdt zich bezig
met de vraag hoe Business Rules
te documenteren en te
implementeren. In deze
presentatie vertelde hij hoe een
‘proof-of-concept’ (POC) is
uitgevoerd bij KMD om
requirements in de vorm van
business rules te specificeren en
soepel te koppelen met hun
ontwikkelomgeving. De
aanleiding hiervoor was een
project om een legacy systeem

voor de administratie van ouderschapsverlof te
vernieuwen op basis van SAP.

KMD heeft als uitgangspunt om zoveel mogelijk gebruik
te maken van de standaardfunctionaliteit van SAP. Als SAP
specifieke functionaliteit niet biedt, stellen de Business
Analisten van KMD aanvullende requirements op. Op basis
van deze aanvullende requirements breiden de
ontwikkelaars (met behulp van SAP Business Rule
Framework plus) de functionaliteit van SAP uit.
Traditioneel gebruikten de Business Analisten Excel om
regels in vast te leggen. Dit wordt echter in toenemende
mate als inefficiënt en slecht onderhoudbaar ervaren.

De doelen van de POC waren:
1 . Onderzoeken of RuleXpress gebruikt kan worden om
Business Analisten hun werk sneller te laten doen;
2. Onderzoeken of RuleXpress gekoppeld kan worden aan
SAP BRF+;
3. Onderzoeken of de business rules compleet genoeg zijn
voor de ontwikkelaars.

De Business Analisten moesten wennen om met
RuleXpress te werken. Ze hadden het gevoel een stuk
controle te verliezen. Na deze eerste gewenningsperiode
waren ze echter erg tevreden over de tool. Deze biedt een
goede ondersteuning om op een gestructureerde en
heldere manier business rules vast te leggen. Om
gegevens vanuit RuleXpress naar SAP BRF+ over te zetten
is er samenwerking gezocht met SAP. Er bleek een goede
mapping mogelijk te zijn van de metadata van RuleXpress
naar die van SAP BRF+. Dit maakte het mogelijk om een
tool te maken die gegevens uit RuleXpress in SAP BRF+
kan inlezen. Hiermee kregen ontwikkelaars direct in hun
ontwikkeltool de eisen waaraan voldaan moest worden.
Deze konden ze dan in SAP BRF+ verder detail leren en
uitwerken.

Jess concludeert dat het grote voordelen heeft om
applicaties te ontwikkelen op basis van business rules. Het
is echter niet eenvoudig om het specificeren van business
rules tot een snel, helder, betrouwbaar en efficiënt proces
te maken. Tools zijn daarbij nodig, maar ze zijn niet
zaligmakend.

RuleXpress biedt een goede
ondersteuning om op een gestructureerde

en heldere manier business rules vast te
leggen.

door OlafRem

Jess Lykke Gramkov
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Dit artikel onderzoekt, aan de hand van een
praktijkvoorbeeld bij een financiële instell ing (bank), in
hoeverre domeinkennis nodig is bij het vaststellen van
requirements. Vanaf het beschrijven van het
bedrijfsproces tot aan de realisatie van een systeem dat
het bedrijfsproces ondersteunt, wordt nagegaan of de
informatieanalist domeinkennis nodig heeft om de
requirements naar boven te halen en daarmee de klant
goed te kunnen bedienen.

Requirements
Letterlijk vertaald zijn ‘requirements’ de ‘vereisten’;
datgene wat vereist is in het nieuwe systeem om iemands
werkzaamheden mogelijk te maken.
Als voorbeeld neem ik een medewerker van een afdeling
Risk Management bij een grote bank. Deze medewerker
heeft informatie nodig om de dagelijkse liquiditeitspositie
van de bank te bepalen, omdat dit zijn bedrijfsproces
‘l iquiditeitsbeheer’ ondersteunt. Liquiditeit geeft aan of
een bank voldoende liquide middelen (o.a. geld) heeft om
aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Deze
informatie haalt de medewerker uit een systeem. De
medewerker stelt eisen aan dit systeem, maar omdat hij
slechts een gebruiker is, weet hij al leen te beschrijven wat
hij uit het systeem wil halen: bijvoorbeeld een rapportage
die moet voldoen aan specifieke regelgeving en die
specifieke liquiditeitsinformatie bevat. Wáár die informatie
vandaan komt en welke bewerkingen erop losgelaten
worden, weet hij meestal niet. Dit zal beschreven moeten
worden door een informatieanalist, zodat het systeem de
gewenste rapportage kan leveren.

Een systeem ondersteunt delen van een bedrijfsproces.
Op hoog niveau beschrijft een informatieanalist op
hoofdlijnen wat het systeem moet doen om het
bedrijfsproces op specifieke onderdelen te ondersteunen.
Hij zal de vertaling moeten maken van systeemfuncties op
bedrijfsprocesfuncties: bijvoorbeeld, komen uit het
systeem de juiste gegevens om een specifieke rapportage
op stellen zodat daarmee aan de bedrijfsfunctie
‘rapporteren’ wordt voldaan? Op laag niveau zijn

systeemspecifieke technische vereisten nodig die door
ontwikkelaars worden gerealiseerd. Vereisten van
ontwikkelaars zijn onder meer of de juiste tabellen
gekoppeld en het juiste datamodel beschikbaar zijn.
Hoe ‘hoger’ het niveau van beschrijven, hoe meer kennis
van het domein een informatieanalist nodig heeft, terwijl
hoe ‘lager’ meer technische kennis van het systeem of
omgeving vereist is. ‘Hoger’ is aan het begin van het
ontwikkeltraject en ‘lager’ in een vergevorderd stadium.
Hieronder volgt een opsomming van de vereisten van
‘hoog’ naar ‘laag’.

Business requirements: wat wil de bank als geheel
met het proces?
Bij elk groot bedrijf beschrijft de informatiearchitectuur
hoe informatiestromen binnen het bedrijf moeten
verlopen. Welke bronnen leveren de informatie, waar
wordt informatie ver- en bewerkt en welke processen
worden daarbij betrokken? Op dit niveau beschrijft een

Domeinkennis:
noodzaakof ballast?
Bij aanvragenen intakes voor analyse opdrachtenwordt regelmatig
gesprokenover denoodzaakvandomeinkennis. Hoenoodzakelijk is
het hebbenvandomeinkennis indedagelijkse praktijk vande
informatieanalist echt?Hetwoordenboekomschrijft domeinkennis
als ‘kennis over het probleem inkwestie zowel betreffende feiten als
regels of strategieën’. In depraktijk betekent dit ‘kennis vande
processenenproductenalsmededeonderlinge samenhang en
relaties’.

Artikel

MikeWardi

Mike is werkzaam bij Atos als

business / information analyst

en requirements engineer. Hij

is vooral gespecialiseerd in

het in de bank- en

verzekeringswereld.

Doordat hij zich tussen de IT en de business

positioneert, weet Mike als geen ander business

requirements te vertalen in functionele

requirements

doorMike Wardi
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informatieanalist de bedrijfsprocessen en
informatiestromen vanuit het bedrijf zelf geredeneerd, er
komt geen systeem aan te pas.

Het bedrijfsproces liquiditeitsbeheer kent meerdere
deelprocessen. Het moge duidelijk zijn dat de
informatieanalist, zonder specifieke domeinkennis,
nieuwe of aangepaste deelprocessen moeil ijk kan
beschrijven. Een informatieanalist zonder kennis van de
specifieke werkwijze van een bank en zonder kennis van
het specifieke probleem of onderwerp, zal geen
(verbeterde) bedrijfsprocessen kunnen beschrijven in
termen van feiten, strategieën of regels. De
informatieanalist moet business- en dus domeinkennis
hebben om te begrijpen waarom processen op een
specifieke manier verlopen. Iedere ‘waarom’-vraag die hij
tegenkomt bij een bepaald proces, roept meer vragen op
en zonder domeinkennis zijn die moeil ijk te begrijpen.
Systeemkennis is in dit stadium niet relevant, want er
komt nog geen systeem bij kijken.

Als de afdeling Risk Management in ons voorbeeld de
opdracht heeft om de liquiditeitspositie te verbeteren, dan
kan de oplossingsrichting zijn dat het ‘collateral
management’ van de bank moet worden verbeterd.
Hiervoor zijn systemen nodig, die op basis van profielen
suggesties doen om een ‘collateral ’ op een bepaalde
manier in te zetten. Om een profiel te kunnen
interpreteren, is inzicht nodig in liquiditeitsbeheer. Het
beheersen van bovenstaande vaktechnische termen en
het kunnen begrijpen van regels of strategieën, is
onontbeerlijk voor een informatieanalist die
bedrijfsprocessen beschrijft. Als je niet thuis bent in
liquiditeitsbeheer, zal het voorgaande je namelijk niets
zeggen!

User requirements
Wat verwachten (groepen van) afdelingen van het
systeem? Wat zijn de redenen en doelstell ingen waarom
een bepaald requirement nodig is?

Systemen ondersteunen delen van
bedrijfsprocessen. In ons voorbeeld
nemen we het bedrijfsproces
‘l iquiditeitsbeheer’ dat specifieke
rapportages vereist, die voldoen aan
bepaalde reguleringseisen van De
Nederlandsche Bank. De rapportage
moet onder meer de vraag
beantwoorden hoe liquide een bank is.
Daarnaast is transparantie van informatie
van belang om aan de vereisten te
voldoen.

Onder user requirements versta ik ook
de vereisten van groepen eindgebruikers
aan het systeem. Bijvoorbeeld eisen in de
trant van: de rapportages uit het systeem
moeten voldoen aan de BASEL II I eisen.
Een groep gebruikers wil dit graag omdat
daarmee een bepaald belang gediend is,
namelijk dat de bank voldoet aan deze
reguleringseis. Deze eis zegt nog niets
over waar het systeem de gegevens
vandaan moet halen, al leen dat het moet
voldoen aan bepaalde regels
(compliancy). Een ander user
requirement is bijvoorbeeld dat het

systeem liquiditeitsrapportages moet kunnen genereren
waarop je in detail kunt inzoomen om de herkomst van de
gegevens te zien en waarop de informatie op meerdere
manieren (views) bekeken kan worden.

In mijn werk als informatieanalist bij de bank haal ik deze
vereisten naar boven door met een reeks van
belanghebbenden (compliancy, IT infrastructuur, Risk
management, ontwikkelaars, informatie- en
applicatiearchitecten, eindgebruikers, diverse
afdelingshoofden, businessvertegenwoordigers) te
overleggen om vast te stellen of de vereisten maak- en
haalbaar zijn en of de oplossing voldoet aan wet- en
regelgeving waaraan het bedrijf gehouden is. Ook vraag ik
naar de reden van deze vereisten. Het moge duidelijk zijn
dat zonder domeinkennis communicatie met
belanghebbenden moeizaam verloopt, vooral als business
vereisten getoetst moeten worden met deze
belanghebbenden. Een belanghebbende redeneert vaak
vanuit vakkennis. Vanuit business perspectief
(informatiearchitectuur, riskmanagement, compliancy)
moet een vereiste natuurlijk ook zinvol zijn, de business
vereisten moeten immers een bedrijfsproces
ondersteunen. Om de user requirements op te stellen heb
je kennis nodig van de activiteiten van het proces waar de
eisen aan gesteld worden. In mijn geval heb ik met vele
belanghebbenden overlegd wat zij in hoofdlijnen van het
systeem verwachten, waarom ze dat wil len en hoe deze
vereisten hun werk gaan ondersteunen.

Het voorbeeld van de bank bevat BASEL II I rapportages
die bestaan uit verschil lende soorten overzichten. Het
voert veel te ver om hier op in te gaan, maar bij ieder type
rapportage moeten de gebruikte gegevens herleidbaar en
de bewerkingen transparant zijn. User requirements zijn
ook wensen met betrekking tot wat voor type dagelijkse
rapportages het systeem moet kunnen produceren om
hun werk te ondersteunen.

Domein kennis: nood za a k of ba l l a st?
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Systeem requirements: wat moet het systeem aan
functies bieden?
Functionele requirements beschrijven in detail uit welke
bronnen de gegevens moeten komen, welke bewerkingen
er op losgelaten moeten worden, de lay-out enz. De
informatieanalist beantwoordt ook de ‘wat wil je’-vraag,

maar dan aanzienlijk gedetail leerder. Vanuit een
applicatiearchitectuur ontwerp kan de informatieanalist
de antwoorden achterhalen: welke databases, welke
tabellen, welke attributen, welke interfaces, welke lay-out
richtl ijnen er nodig zijn voor het ontwerp van de
rapporten.

De informatieanalist hoeft voor het opstellen van de
systeem requirements geen specifieke domeinkennis te
hebben, aangezien hij gebruik maakt van vaststaande
informatie voor zijn ontwerpen. Deze informatie is

aanwezig in de documenten die de applicatiearchitectuur
ondersteunen, echter enige domeinkennis is wel handig
om de context van het ontwerp goed te kunnen begrijpen
en om die te toetsen bij een eindgebruiker. Als er geen of
weinig documentatie beschikbaar is, zal de
informatieanalist met diverse partijen, o.a.
applicatiearchitect, infrastructuurarchitect, functioneel
applicatiebeheerder moeten communiceren om de
benodigde informatie naar boven te halen. Dan is
domeinkennis handig om soepel te kunnen
communiceren. Daarnaast is enige kennis van de
systemen noodzakelijk om bijvoorbeeld met een
ontwikkelaar te kunnen overleggen.

Conclusie
In de hele keten van systeemontwikkeling stelt een
informatieanalist requirements vast. Hoe eerder in het
ontwikkeltraject, hoe meer domeinkennis van een
informatieanalist verwacht wordt: informatieanalisten die
met belanghebbenden en gebruikers communiceren
hebben domeinkennis nodig om vereisten goed te kunnen
achterhalen en om efficiënt met hen te kunnen
communiceren. Informatieanalisten die nauw met
systeemontwikkelaars samenwerken en amper met de
eindgebruiker te maken hebben, hebben weinig
domeinkennis nodig aangezien hun startpunt de
aanwezige documentatie is (als die voorhanden is) en zij
de afhankelijkheden en relaties tussen systemen
beschrijven.

Domein kennis: nood za a k of ba l l a st?

Informatieanalisten die met
belanghebbenden en gebruikers

communiceren hebben domeinkennis
nodig. Informatieanalisten die nauw met

systeemontwikkelaars samenwerken
hebben weinig domeinkennis nodig.
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Op het BRPN event van 29 November 2011 in de Jaarbeurs
Utrecht gaf het BRPN sponsoren panel elk in een
dynamische 3 minuten pitch hun visie op en ervaringen
met de Nederlandse klantorganisaties. Dat deden zij
vanuit de begrippen “Zicht, Greep, Begrip en
Communicatie”. Waar staan we in Nederland? Doen de
klanten de juiste dingen? Wat kan er in Nederland nog
beter? Hoe pak je dat aan?

Na de pitches van het panel kreeg het publiek de
mogelijkheid het panel te bevragen vanuit hun eigen
praktijk. Dit leide tot zeer levendige discussies en
inspirerende inzichten. De discussies tussen
vertegenwoordigers van klantorganisaties, universiteiten
en leveranciers werden in een ontspannen sfeer tot het
einde van de afsluitende borrel voortgezet. Wat opviel was
de toenemende aandacht voor regelbeheersing in een
voor de business domein expert begrijpelijke (natuurlijke)
taal, bijvoorbeeld RuleSpeak.

De voorzitster van het BRPN Silvie Spreeuwenberg deelde
haar observaties van trends en ontwikkelingen, die zij in
de USA bij de twee belangrijkste en recente congressen
heeft gedaan: RulesFest 2011 en Building Business
Capabil ity 2011 . De deelnemers van RulesFest zijn
voornamelijk IT gericht, terwijl de deelnemers van
Building Business Capabil ity 2011 juist op het bedrijf zelf
gericht zijn. Dit gaf een mooi en compleet beeld van de
stand van zaken aan de andere kant van de plas. Zij legde
dit uit aanhand van een flitsende Prezi.

Opvallend was de enorme roep vanuit het technisch
georiënteerde RulesFest naar methodiek aan de business
kant (iets waar Nederland veel te bieden heeft).
Interessant was ook dat op Building Business Capabil ity
2011 bleek dat bij het gros van de Amerikaanse
implementaties redelijk eenvoudige regelmachines
worden toepast, en slechts ongeveer 5% meer

geavanceerde regelmachines voor bij voorbeeld indicatie-
en diagnosestell ing. Nog opvallender werd het toen bleek
dat van die 5% een goede 80% van Nederlandse bodem
komt! Dit was merkbaar doordat RuleArts met RuleXpress,
Be-Informed en ook Usoft goed zichtbaar als (een van de
zeer weinige buitenlandse) sponsoren op dit belangrijke
‘nationwide’ congres stonden. Een analyse van de BRM
markt liet zien dat de ‘regelmachinedichtheid’ per hoofd
van de bevolking in Nederland bijzonder hoog is, gevolgd
door de USA. Niet slecht voor zo een klein landje mogen
wij dan ook met trots vaststellen.

BRPN
Het Business Rules Platform Nederland (BRPN) is een
nationaal platform ter bevordering van objectieve
uitwisseling van BRM gerelateerde inzichten, kennis en
ervaringen tussen gebruikers, leveranciers en
wetenschap. Het BRPN telt zo’n 350 leden en is ook
vertegenwoordigd op LinkedIn.

Atos BRMCommunity
De Atos Business Rules and Decision Management
community is de community van de BRM&DM
competence, die eind 2011 zo’n 230 leden telt. De
community werkt vanuit strategische visie samen met
RuleArts en Be-Informed. Ook Usoft is in beeld om de
samenwerking te intensiveren. Binnenkort komt er ook
een opleiding “Bedrijfsregels opstellen in Natuurlijke Taal”
met RuleSpeak en RuleXpress, waar Atos collega’s zich
voor kunnen inschrijven. Dit al les met het commercieel
strategische doel om een plek voor Atos te veroveren en
inzet te genereren binnen de interessante BRM
groeimarkt.

Artikel

DeBusinessRules
markt 2012
InNederland2012 bloeit de lokalemarkt voor business rules als nooit
tevorenmet producten enmethodenvaneigenbodem.Welke trends
zienwe inNederland,waar heeft deNederlandsemarkt behoefte aan,
hoevolwassen is deNederlandse overheid enhetNederlandse
bedrijfslevenals het gaat ombusiness rules enhoe anticiperende
leveranciers die inNederlandactief zijn opdeze situatie?
door Peter Kalmijn
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Peter Peter Kalmijn moet lachen om de vraag. “Ze hebben
alle drie gelijk. Je mag altijd uitzonderingen maken en je
mag ook altijd terugkomen op eerder genomen
beslissingen. Regels zijn geen doel op zich. Ze leggen ons
beperkingen op om het nemen van beslissingen
eenvoudiger te maken. De gebruiker moet de
mogelijkheid hebben om de regels te overrulen als de
regels leiden tot een ongewenst resultaat.”

Peter vertelt ons in een gezell ige bruine kroeg vol vuur
waar zijn belangstell ing voor Business Rules vandaan
komt. Dat begon al jaren geleden toen hij werkte aan een
applicatie die vrijwel geheel was opgebouwd uit regels. De
kern van deze applicatie werd gevormd door een rule
engine. De bedrijfslogica was geheel vervat in regels. Het
bleek dat men dankzij deze aanpak in staat was om
veranderingen in 2 of 3 dagen door te voeren waar
anderen 2 of 3 weken voor nodig hadden. Peters
conclusie: om zo wendbaar te zijn als de Business eist zal
men de regels van de Business moeten scheiden van de
programmatuur. Als de regels van de Business diep in de
code zitten verborgen, zijn ze niet eenvoudig aan te
passen.

Wat zijn de huidige ontwikkelingen op het
gebied van Business Rules in Nederland?

“In het verleden kwam de belangstell ing voor Business
Rules meer vanuit de IT dan vanuit de Business zelf. We
zien nu dat er steeds meer belangstell ing voor Business
Rules vanuit de Business zelf komt. Het bedrijfsleven moet
snel kunnen reageren op nieuwe mogelijkheden en
veranderingen. Het bedrijf, dat het eerst inspeelt op een
veranderde markt en wetgeving, verovert het grootste
stuk van de markt. Traditionele systeemontwikkeling is
onvoldoende in staat om daarbij te helpen. Het
documenteren en beheren van Business Rules in
natuurlijke taal wordt steeds belangrijker. Wetsteksten,
regelgeving en andere bronnen voor Business Rules zijn

vaak nog voor verschil lende uitleg vatbaar. Je moet een
wet interpreteren om hem in een specifieke casus te
kunnen toepassen. De benadering met Business Rules
zorgt voor een eenduidige formulering en maakt
bovendien snellere aanpassingen mogelijk.”

Wat verandert er voor de Requirements
Engineer?

“Wanneer we werken met Business Rules onderscheiden
we tegenwoordig twee rollen: de Rule Modeler en de Rule
Engineer. Het is de taak van de Rule Modeler om de regels
van de Business te vertalen naar eenduidige Business
Rules in een gestructureerde natuurlijke taal. We zien dat
daar vaak RuleSpeak voor wordt gebruikt. Omdat de

I nterview

BusinessRulesmaken
BusinessAgilitywaar
Enige tijd geledenwerd inNederlanddiscussie gevoerdover het al of
niet uitzettenvanMauro. De één zei dat hij uitgezetmoestworden,
omdat dat de regel is. Eenander vonddatweeenuitzonderingvoor
hemmoestenmaken. Volgens eenderdekloppende regels niet en
moetendie aangepastworden.Wat valt hier vanuit BusinessRules
perspectief over te zeggen?

PeterKalmijn

Peter is thoughtleader bij Atos met een stevige

achtergrond in zowel requirements engineering

als verificatie en validatie. Hij heeft een speciale

focus op Business Rules & Decision

Management en de toepassing daarvan binnen

Business Process Management.

Hij is voorzitter van de Business Rules

Community van Atos en tevens bestuurslid van

het Business Rules Platform Nederland, het

BRPN.

door Reinoud de Leve en Hans Siebering
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Business Rules in gestructureerde natuurlijke taal worden
vastgelegd, kunnen de verschil lende belanghebbenden de
Business Rules zonder problemen lezen en valideren, wat
zeer gewaardeerd wordt. De Business krijgt hierdoor meer
controle over de eigen Business Rules. De
werkzaamheden van de Rule Modeler komen in zeer grote
mate overeen met de werkzaamheden van een
Requirements Engineer. Een Requirements Engineer zal
maar weinig hoeven bij te leren om ook de rol van Rule
Modeler op zich te nemen.
De Rule Engineer is meer technisch georiënteerd en
vertaalt de eenduidige Business Rules in een formaat dat
door de Rule Engine kan worden verwerkt, waarbij de Rule
Engineer geen inhoud of interpretatie toevoegt. De Rule
Engineer zal vooral kennis moeten hebben van de Rule
Engine en de syntaxis van de taal waarin de Business Rule
voor de Rule Engine moeten worden uitgedrukt.”

Wat verwacht je dat er de komende vijf jaar op
het gebied van Business Rules zal veranderen?

“In de eerste plaats verwacht ik dat over vijf jaar de focus
volledig is verschoven van Business Rules naar Business
Decisions. Niet de regels, maar de beslissingen zijn
cruciaal; de regels zijn ondergeschikt aan de beslissingen.
Business Rules ondersteunen het nemen van die
beslissing. In die volgorde. Nu ligt de focus vaak nog te

veel op de Business Rules zelf, maar deze hebben alleen
een praktische en toegevoegde waarde als je ze nodig
hebt voor een beslissing. Neem bijvoorbeeld een
overeenkomst: een organisatie moet een aantal
beslissingen nemen. bijvoorbeeld of de tegenpartij
voldoende kredietwaardig is. De regels bepalen of iemand
kredietwaardig genoeg is.
In de tweede plaats zullen de bedrijfsprocessen veel
dynamischer zijn geworden. Er zal veel minder sprake zijn
van één vooraf gedefinieerd proces. De vervolgstap van
het proces wordt daarbij op basis van regels bepaald. Je
ziet dit nu al bij bijvoorbeeld bij Case Management.”

Verliest de Business daarmee niet de grip op de
processen?

“Grip op processen wordt juist versterkt door grip op
regels. We zullen uiteindelijk meer gaan vertrouwen op
regels dan op processen. Een proces blijft nog steeds
nuttig als denkgereedschap, maar over vijf jaar zal well icht
algemeen aanvaard zijn dat er eigenlijk geen proces
bestaat. Het is een virtuele creatie omdat een proces in
wezen een serie afspraken (regels) is om iets in die
bepaalde volgorde uit te voeren. Naarmate je meer in de
vorm van regels bouwt, vervagen de contouren van het
proces en blijven alleen de grote processtappen zichtbaar.
De betonnen kanalen, die we nu processen noemen,
zullen er niet meer zijn. Consequent toepassen van regels
leidt tot meer tevredenheid, zonder iets af te doen aan
flexibil iteit en voorspelbaarheid.”

Dit lijkt erg op waar kennistechnologen al zo’n 15
jaar geleden ookmee bezig waren. Wat is het
verschil tussen de Business Rules van nu en de
kennistechnologie van 15 jaar geleden?

“De onderliggende techniek is niet wezenlijk verschil lend.
Kennistechnologie werd 15 jaar geleden veelal
beschouwd als iets ingewikkelds. Het was het domein van
de knappe koppen. De regels werden geschreven in een
taal die weinig toegankelijk was voor de gebruikers van
het systeem. Het nodigde niet uit om zelf iets aan de
regels toe te voegen. Daarbij kwam dat kennistechnologie
zich vooral op de geavanceerdere afleidingen richtte. Daar
heeft maar een kleine groep klanten behoefte aan.
Tegenwoordig worden Business Rules steeds meer
geschreven in een taal die ook voor gebruikers goed te
lezen is en worden er in de meeste toepassingen van
Business Rules redelijk eenvoudige Rule Engines
toegepast. Ook aan het gebruikersinterface is veel
veranderd.
Een andere reden dat Business Rules technologie is
doorgebroken is dat zaken als Object Oriëntatie en Service
Oriented Architecture (SOA) ondertussen gemeengoed
zijn. Zo kunnen we nu een belisservice - met bijbehorende
regels - creëren en goed ontsluiten. De geautomatiseerde
beslissing kan zo vanuit verschil lende applicaties worden
aangeroepen, of binnen verschil lende processen
gebruikt. Vijftien jaar geleden zaten we nog middenin de
Client Server Architectuur.”

In de opvoedkunde wordt een onderscheid
gemaakt tussen het opvoeden volgens regels en
volgens principes. Met een principe geeft een
ouder richting zonder voor alle specifieke
situaties te vertellen hoe het kindmoet
handelen. Verwacht je een ontwikkeling van
Business Rules naar Business Principes?

“Het is een interessante gedachte. Voorlopig hebben we
geen technieken die dit geautomatiseerd ondersteunen.
Dat is nu het handwerk van regelmodelleurs. Mogelijk dat
toepassing van fuzzy logic ooit iets betekenen kan in deze
richting.
Voor de meeste bedrijven is het hebben van grip op de
regels en beslissingen al voldoende. Het snel kunnen
toevoegen en veranderen van regels geeft het bedrijf de
mogelijkheid om in te spelen op veranderingen in de
markt. En dat is wat telt. Business Rules kunnen aan de
behoefte hiertoe op een vrij eenvoudige manier invull ing
geven. Business Rules maken de belofte van agil ity waar.”

Bu siness Ru l es ma ken Bu sin ess Ag il ity wa a r

Peter Kalmijn
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VliegendeGeest
De Italiaanse schrijver PrimoLeviwas een chemicus. Hij schrijft in zijn
boek ‘Het periodiek systeem’ hoe eenoud-collegavanhem, Bruni,
verteldedat hij eens een recept voor een roestwerende chromaatverf
hadgevondenwaar eenabsurd ingrediënt in zat: ammoniumchloride,
salmiakzout, de oudealchemistischeVliegendeGeest vande tempel
vanAmmon, bij uitstek geschikt om ijzer te doen roesten inplaats van
het tegen roest te doenbeschermen.

Col u mn

Nadat hij zijn meerderen en oudgedienden op de afdeling
om uitleg had gevraagd reageerden deze verbaasd en een
beetje geprikkeld. Deze verf was altijd met dat zout erin
gemaakt en het stond hem, een groentje, niet fraai om
kritiek te hebben op de praktijkervaring in de fabriek en
moeil ijkheden te zoeken met deze vragen. Als er in het
recept salmiakzout stond, betekende dat dat het ergens
goed voor was. Waarvoor wist niemand meer, maar hij
moest het niet in zijn hoofd halen om het weg te laten,
want ‘je kunt nooit weten’.

Dit raakte bij Levi een gevoelige snaar. Hij had zelf tien jaar
voorheen in dezelfde fabriek gewerkt….hij was zelf degene
die verantwoordelijk was geweest voor de invoering van
dit recept. Hij was blijkbaar nog de enige die wist waar het
goed voor was, namelijk dat deze toevoeging slechts
eenmalig bedoeld was geweest voor een grote partij verf
die door een fout in de controles niet vloeibaar was
geworden. De Vliegende Geest werd daarna voor de
zekerheid altijd toegevoegd. Mogelijk nog steeds.

Elke requirements engineer, ervaren en beginnend, weet
dat dit soort situaties aan de orde van de dag is.
Softwaresystemen veranderen voortdurend. Het is later
niet altijd meer duidelijk was wat de noodzaak was van

bepaalde functionaliteit. Nieuwe functionaliteit maakt
andere overbodig, maar: niet altijd meteen. Of alle tijd en
energie is nodig om de nieuwe zaken in te voeren zodat er
geen tijd overblijft om de oude weg te halen. Het is
bovendien eng. ‘Je kunt nooit weten’.

De natuurkundige ‘Wet van de toenemende entropie’,
ofwel de wet van de toenemende wanorde, l i jkt ook in de
ICT te gelden. Computersystemen worden alleen maar
complexer, nooit eenvoudiger.
Hier l igt een schone taak voor de requirements engineer.
Enerzijds kan hij (of zij) voortijdig helpen voorkomen dat
de complexiteit van een systeem uit de hand loopt.
Anderzijds kan hij bijdragen aan het terugdringen van de
complexiteit. Beide situaties vergen een kritische blik, het
vermogen om te verbazen en een creatieve geest. Het is
niet eenvoudig om iets eenvoudiger te maken. Twee
voorbeelden.

Een overheidsorgaan maakt gebruik van interfaces met
andere overheidsorganen. Bij een aantal interfaces wordt
een datum vastgelegd ter kennisgave dat de interface is
verwerkt. Er is echter één interface waarbij twee datums
worden vastgelegd: één datum meldt dat het bericht is
ontvangen en de ander meldt dat het bericht is verwerkt.
Waarom? Omdat toen de interface werd gebouwd er nog
geen goede foutafhandeling was. Die is er nu wel. De
tweede datum is niet meer nodig. Een eerste poging om
een van de datums te schrappen eindigde in een lange
discussie met de ontwikkelaars. Daardoor werd wat leek
op een eenvoudige handeling toch een tijdrovende
bezigheid. Een compromis werd bereikt. De interface kon
eenvoudiger worden opgezet. Maar de tweede datum

HenkBoer

Henk is senior informatie-analist

en procesanalist bij Atos TS

Insurance midden. Hij heeft als

analist in allerlei sectoren gewerkt,

de laatste jaren vooral in de

zorgverzekeringssector.

Belangrijk in zijn werk, op het grensvlak van

business en IT, zijn een kritische geest, helder en

begrijpelijk taalgebruik en het vermogen om

zaken terug te brengen tot de essentie.

Enerzijds kan de requirements Engineer
voortijdig helpen voorkomen dat de

complexiteit van een systeem uit de hand
loopt. Anderzijds kan hij bijdragen aan
het terugdringen van de complexiteit.

Beide situaties vergen een kritische blik,
het vermogen om te verbazen en een

creatieve geest. Het is niet eenvoudig om
iets eenvoudiger te maken.

door Henk Boer
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bleef.

Bij dezelfde instelling wordt maandelijks een specificatie
opgesteld met aan zorgverzekeraars te betalen bedragen.
Dit is een ingewikkelde operatie die bestaat uit drie delen.
Dat was nodig omdat men had bedacht dat de verzekeraar
eerst een lijst zou ontvangen en getekend moest
terugzenden alvorens tot betaling overgegaan kon
worden. Later kwam men tot het inzicht dat dit ook voor
de business een tijdrovende bezigheid zou worden en
daarom wordt er gewoon in één keer betaald.
Ondertussen bestaat er een complex systeem waarin niet
alleen fouten optreden, een deel van de fouten zit ook nog
in het deel van de applicatie dat achteraf niet nodig was
geweest. Bovendien is het testen en het oplossen van de
fouten zeer tijdrovend. Gelukkig staat er een redesign
gepland. Maar deze staat met de laagste prioriteit
onderaan een lange lijst…

Bovenstaande voorbeelden gaan over zaken die achteraf
niet (meer) nodig blijken. Er zijn ook gevallen waarin
doelbewust gekozen wordt voor complexiteit.

Een zorgverzekeraar heeft na de invoering van de
basisverzekering een nieuw type brief bedacht dat naar de
klant wordt gestuurd. De verrekeningsbrief. Op elk
moment dat er iets wijzigt in de polis van de klant of als er
een declaratie binnen is, kan dit betekenen dat de klant

extra, of juist minder, moet betalen. Of dat de klant geld
terugkrijgt. In elk van deze gevallen krijgt de klant een
brief met de nieuwe financiële situatie.
Wat bleek: er waren klanten die binnen twee weken negen
van dit soort brieven kregen. (Een foutje in de
polisadministratie dat een dag later wordt hersteld
betekent al twee brieven.) Tevens bleken er hardnekkige
fouten in de brief te zitten. En de brief kon ook gelijk
arriveren met de normale maandelijkse acceptgiro.
De afdeling Polisadministratie verzocht dringend om de
brief niet meer te sturen. Dit leverde namelijk meer vragen
op bij de klant dan antwoorden. De afdeling Schade echter
was van mening dat de klant ‘recht had op actuele kennis
van zijn financiële situatie’ en dat de brief behouden
moest blijven. Er is vervolgens driekwart jaar besteed aan
het herontwerpen van de brief. Die zag er goed uit en
bevatte geen fouten. Dat dan weer wel.
Maar was de brief wel nodig? Nee. Dat is mijn bescheiden
mening. Op zijn minst zou men met dezelfde inzet andere
zinvollere verbeteringen hebben kunnen doorvoeren.

De wet van de toenemende entropie betekent ook dat het
opruimen van de wanorde minstens zoveel entropie
veroorzaakt als dat je juist probeert op te ruimen. Met
andere woorden: het opruimen vergt inzet en kost geld.
De hamvraag is dus: hoeveel is een vereenvoudiging je
waard? Hoe hard wil je daarvoor lopen? In de
bovenstaande gevallen waren de discussies en analyses al
zo omvangrijk dat de moed al snel in de schoenen zinkt.
Een klant vraagt hier ook zelden om. Sterker nog, het is de
bedoeling dat je bezig bent met die schitterende nieuwe
plannen waardoor je hiervoor eigenlijk geen tijd
overhoudt. De voorbeelden tonen dat je hiermee niet de
gemakkelijkste weg neemt en dat je ook niet altijd succes
hebt.
Maar in ons beroep zitten we juist in de positie waarin we
oog hebben voor het effect van beslissingen van de
business op de onderhoudbaarheid van de IT-systemen.

En daarom is dit waarin de goede requirements engineer
zich kan onderscheiden. Hij of zij verbaast zich. Hij is
voortdurend kritisch over wat nodig is en wat niet, en
durft dit ter discussie te stellen. Gevraagd en ongevraagd.
De verbaasde Bruni vroeg zich af wat het nut was van de
Vliegende Geest in de roestwerende verf. Het is deze
mentaliteit die ertoe kan bijdragen dat de systemen
onderhoudbaar blijven. Weg met de Vliegende Geest. Hup
met de Kritische Geest!

Vl ieg end e G eest
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Wat is waar?
Vaak denken mensen dat beslissingen berusten op feiten,
maar is dat wel zo? “Als u geen geld in de parkeermeter
werpt, behoort u een boete te krijgen” houdt Frank
Buytendijk het publiek voor. De vraag is op welke feiten de
conclusie is gebaseerd. In een interactie met de zaal blijkt
dat men veelal uit berekening geld in de parkeermeter
werpt. De kans op en de kosten van een boete acht men te
groot. Men betaalt ook wel om rompslomp te voorkomen,
omdat het moet of omdat het geld ten goede komt aan de
stad. Dit zijn allemaal geen feiten, maar percepties. De
logica op basis waarvan men geld in de parkeermeter
werpt, berust niet op feiten, maar op percepties.
Verschil lende personen kunnen verschil lende percepties

hebben van de werkelijkheid. Feiten zijn voor iedereen
gelijk. In onze postmoderne tijd heerst de gedachte dat we
geen toegang tot de feiten hebben. We hebben alleen
percepties.

In de huidige tijd hebben we zoveel data verzameld en
zulke enorme datasets gecreëerd, dat het ondoenlijk is
geworden om de data over verschil lende systemen
voortdurend te synchroniseren. De verschil lende
systemen krijgen daardoor hun eigen perceptie van de
werkelijkheid. Zij gaan zich steeds meer als individuen
gedragen en vertonen ook disfunctioneel gedrag. Ze
‘spreken’ niet altijd de waarheid. Ze zijn ‘slordig’ of
overdreven ‘precies’.

Wat is echt?
Veel analisten maken de fout
hun modellen voor de
werkelijkheid te houden. Doet
er zich iets voor dat buiten het
model valt dan is dat een fout
of een afwijking. Ze zien niet in
dat een afwijking ook een
voorbode kan zijn van een
verandering. Een voorteken
dat de modellen niet meer
overeenkomen met de
werkelijkheid. Analisten
gedragen zich als de mannen
in Plato’s Grotmythe die de
schaduwen op de muur voor
de werkelijkheid hielden,
terwijl de voorwerpen die de
schaduwen veroorzaakten zich
achter hen bevonden.

Wat iswaar, echt, goed?
Dedrie vragendiewe
meermoeten stellen
Inde afsluitendepresentatie vanhetDREAMevent betoogt Frank
Buytendijk dat business- en informatieanalistenwat vaker zouden
moeten reflecterenover hunvakgebied.Wat dat betreft, kunnen zij
nogheelwat lerenvande filosofie. De filosofie leert hendat er
verschillendemanieren zijn omnaar dewerkelijkheid te kijken, ieder
met zijn eigen logica.Maar de filosofie stelt vooral demeest
fundamentele vragenvoor eenbusiness- en informatieanalist aande
orde.Wat iswaar?,Wat is echt? enWat is goed?

Keynote Fra nk Bu ytend ijk

door Reinoud de Leve

Frank Buytendijk
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Analisten kijken vaak naar de modellen op hun
beeldscherm, terwijl het werkelijke leven zich om hen
heen afspeelt. Analisten zouden daarom veel meer
aandacht moeten hebben voor afwijkingen ten opzichte
van hun modellen. Sterker nog, zij zouden bewust
afwijkingen moeten introduceren om te zien hoe hun
systeem daar op reageert.
Hoe sterk men het model voor de werkelijkheid houdt,
blijkt vaak uit de foutboodschappen die een systeem
geeft. Als een betaalautomaat een betaalpas niet kan
verwerken, meldt het systeem dat er iets mis is met de
pas. Terwijl de pas moeiteloos gebruikt kan worden bij
andere betaalautomaten.

Wat is goed?
Computersystemen kunnen kennelijk onwaarheid
‘spreken’. De vraag is nu of computersystemen ook goed
of slecht kunnen zijn in morele zin. Een computersysteem
heeft geen intenties en zou daarmee ook geen moreel
gedrag vertonen. Echter wie de YouTube filmpjes bekijkt
van Computer anger en ziet met hoeveel agressie mensen
soms hun systeem te lijf gaan, moet toch concluderen dat
veel mensen dat anders beleven. Dat komt omdat een
proces een belofte inhoudt. Als men netjes de stappen uit
het proces volgt, krijgt men het resultaat dat men beoogt.
Computersystemen die zich daar niet aan houden, breken
de belofte. Je niet houden aan je belofte is slecht of
immoreel. Computers blijken zodoende moreel en
immoreel gedrag te kunnen vertonen.

De belangrijkste vragen over goed en slecht in de IT
hebben betrekking op het gebruik van gegevens. Kun je er
bijvoorbeeld bezwaar tegen hebben dat de politie
gegevens van TomTom gebruikt voor het effectiever
inzetten van snelheidscontroles? Als burgers zouden we
het moeten toejuichen dat de politie middelen gebruikt
om effectiever te werken. Snelheidscontroles dienen de
veil igheid in het verkeer. Dat is toch een goed doel. Als

consument kan ik daar anders tegen aankijken. Als
consument betaal ik jaarlijks een behoorlijk bedrag en stel
mijn reisinformatie beschikbaar aan TomTom, opdat ik en
andere weggebruikers met een TomTom betere
informatie krijgen over waar er files staan. TomTom houdt
zich mogelijk niet aan onze overeenkomst en levert
zonder ons erover te informeren aan een derde partij . Je
niet houden aan een overeenkomst is immoreel. Hiermee
zien we dat tegen het verstrekken door TomTom van
gegevens aan de overheid vanuit verschil lende rollen
anders kan worden aangekeken. Kennelijk kan iets dat
vanuit het perspectief van de burger moreel is, vanuit het
perspectief van de consument immoreel zijn.
Met veel humor past Frank Buytendijk zijn filosofische
vragen toe op het vakgebied van de Business- en
informatieanalist. Hij laat ons zien dat zekerheden vanuit
een filosofisch perspectief lang niet zo zeker zijn als ze
voorheen wel leken. We verwarren nogal eens percepties
met feiten, onze modellen met de werkelijkheid en
vergeten dat iets vanuit het ene gezichtspunt goed kan
lijken, maar vanuit een ander gezichtspunt fout is.

Wa t is wa a r, ech t, g oed ? De d rie vra g en d ie we meer moeten stel l en

Veel analisten maken de fout hun
modellen voor de werkelijkheid te

houden. Doet er zich iets voor dat buiten
het model valt dan is dat een fout of een

afwijking. Ze zien niet in dat een afwijking
ook een voorbode kan zijn van een

verandering.
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(Hoofdsponsor)

www.rulearts.com
RuleArts bedient wereldwijd zeer grote organisaties, met
name in de financiële sector en overheid, met het eerste
en meest succesvolle “General Rule Book System”.
RuleXpress is een repository-gebaseerde omgeving
waarin bedrijfsexperts zonder IT achtergrond hun
vocabulaire, regels en requirements op een voor hen
intuïtieve manier kunnen vastleggen, traceren naar bron
en implementatie, analyseren en publiceren.

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

(Hoofdsponsor)

www.beinformed.com

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

Thanks to Be Informed’s unique approach to dynamic
case management, the next wave after business process
management, organizations using Be Informed often
report cost savings of tens of percents. Further benefits
include a much higher straight-through processing rate
leading to vastly improved productivity, and a reduction
in time-to-change from months to days.

(Facil itator)

www.atos.net
Atos is an international information technology services
company with an annual revenue of EUR 8.7 bil l ion and
78,500 employees in 42 countries. Serving a global client
base, it delivers hi-tech transactional services, consulting,
systems integration and managed services.

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




