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Monuta kent zowel een uitvaartbedrijf dat ongeveer
15.000 uitvaarten per jaar verzorgt als een
verzekeringsbedrijf met meer dan 1,3 miljoen
verzekerden. Als informatieanalisten zijn wij voor beide
bedrijven werkzaam om de brug tussen Business en IT
te slaan.

Donderdag 8 oktober zijn wij  samen met nog twee
collega’s  vol verwachting naar Vianen afgereisd om
geïnspireerd te worden door en te leren van de
ervaringen van vakgenoten. Dit is wat ons betreft goed
gelukt.

De keynote ‘Systems thinking for business analysts’ was
een heldere, gestructureerde inleiding tot het
systeemdenken. De theorie was niet nieuw voor ons, wel
was de context waarin het werd geplaatst verhelderend.
Als onderdeel van een business analyse traject voor het
uitvaartbedrijf hebben we begin 2015 de ‘Soft Systems
Methodology’ toegepast om met business
vertegenwoordigers op een gestructureerde manier vast
te stellen wat we met elkaar verstaan onder het primaire
uitvaartproces.

Voor de verzekeringsorganisatie zijn we op dit moment
werkzaam binnen het programma “De Rode Loper”
waarin de klantbeleving centraal staat. We zijn onze
organisatie zo aan het wijzigen dat de klant via de
verschillende kanalen (mijnomgeving, telefonisch,
schriftelijk, …) op een consistente en relevante manier
nog beter geholpen kan worden. De veranderingen in de
processen en in de systemen die deze gewijzigde
processen moeten ondersteunen worden gerealiseerd
binnen meerdere scrumteams.
Met bovenstaande in ons achterhoofd hebben we een
aantal mooie tracks kunnen bezoeken waarin we

geïnspireerd en soms ook bevestigd werden.

Een kort verslag van de tracks die we samen of
individueel hebben bezocht:

Track De requirements liggen voor het
oprapen in het bedrijfsproces
We zijn op dit moment intensief bezig met de
bedrijfsprocessen binnen onze organisatie. Dit was dan
ook een aangewezen track voor ons om te volgen. De
theorie rondom procesmodellering bevestigde ons in
onze huidige manier van werken. Dat is altijd prettig. De
gestructureerde wijze om vervolgens van processen tot
requirements te komen en de toepassing hiervan binnen
een Agile omgeving had meerwaarde voor ons en
kunnen we toepassen binnen onze werkzaamheden.

Track Zingeving voor Requirements
Engineers
Omdat ook binnen Monuta gescrumd wordt was deze
sessie voor ons als informatieanalisten erg leerzaam. De
gegeven lessen willen we ons dan ook zeker aantrekken
om onze werkwijze verder te verbeteren. Lessen zoals
‘het moet kleiner’, niet vooraf één uniforme manier willen
bedenken voor alle teams en ’Drijf taakconflicten op de
spits, maar handel de persoonlijke conflicten af‘. Het is
belangrijk scrumteams op te bouwen met vertrouwen in
elkaar zodat het veilig is te kunnen falen (‘safe to fail’)
zodat er groei mogelijk is en creativiteit wordt
gestimuleerd. Voorwaarde is dat je als team bij elkaar
kunt zitten. Arjen sprak over een gekraakte
vergaderkamer. Zo hebben wij wel een projectkamer
maar had deze onvoldoende bureaus. Om die reden
hebben wij wat bureaus ‘geleend’ uit een ander deel van
het pand om als team bij elkaar te kunnen zitten.
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Arjen had zijn tips verpakt in mooie verhalen, daarmee
het belang van het vertellen van verhalen onderstrepend.

Track Specification by Example: methoden,
technieken en tools – Workshop
In deze drukbezochte sessie van bol.com werd op
enthousiaste wijze een tipje van de sluier opgelicht over
hoe binnen bol.com wordt omgegaan met Specification
by Example. Binnen Monuta zijn we op dit moment bezig
om de analysefase beter af te stemmen op de sprints;
hoe houden we de analyse zo klein als mogelijk zonder
in te boeten aan kwaliteit. Dit sluit mooi aan bij de
voorbeelden uit deze workshop.
De inspectie met de 3 amigo’s (bijvoorbeeld een tester,
ontwikkelaar en een materiedeskundige) zien we als een
mooi alternatief voor het vmodel waarin de verificatie als
een waterval verloopt.

Track De Sokkenshow – Workshop
Leuke actieve workshop. In de inleiding werd
aangegeven dat het van belang is dat de kernwaarden
van de organisatie via ‘heilige woorden’ en daaruit
voortvloeiende leidende principes terugkomen in de
processen en de organisatie en worden ervaren door de
medewerkers en klanten. Wij mochten zelf met deze
theorie aan de gang in een sokkenfabriek. Hier mochten
we de inrichtingsprincipes in de praktijk waar maken. Het
leidende principe van het groepje waar ik deel van
uitmaakte was ‘In 1 keer goed’. We hebben ons proces
hierop ingericht en dit ook kunnen waarmaken. De
leveringen waren in één keer goed. Het aantal
geplaatste orders hebben we echter niet binnen de tijd
kunnen afhandelen. Maar ja, dat was ook niet onze
primaire doelstelling, want beter te laat dan niet in één
keer goed, tenslotte!

Track Instrumenten uit de UXpraktijk bij het
opstellen van requirements
Deze laatste track van de dag was interessant en
leerzaam. De technieken die gebruikt worden in de UX
praktijk kunnen zeker helpen bij het komen tot goede
processen.
In het programma ‘De Rode Loper’ stellen we de klant
centraal. Om dit ook daadwerkelijk te doen zien we zeker
voordelen om de werkwijzen uit de UXpraktijk toe te
passen binnen ons analyseproces: Geen story zonder
scenario, geen scenario zonder klantreis, geen klantreis
zonder persona.
Bij het verfijnen van de user story’s en de ontwerpen
helpt het de volgende vragen aan onszelf te stellen: Wat
wil de persona bereiken? Wat kan de persona doen?
Hoe wil de persona dat doen?

Wat we geleerd hebben zullen we zeker meenemen in
onze dagelijkse praktijk en integreren in onze
werkaanpak. Wij zijn een continu lerende organisatie, en
houden daarmee ons vak levend en levendig.

We kijken dan ook met voldoening terug op het DREAM
event 2015.
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De ontvangst was gastvrij. Niet alleen dankzij de
bekende gezichten, maar ook het lekkers bij de koffie
droeg hier zeker aan bij. Dit jaar waren er de meeste
inschrijvingen tot nu toe, ongeveer 350. In mijn ogen een
heel mooi aantal voor een evenement als dit en ook voor
de locatie, Van der Valk hotel Vianen. Het was een
sfeervolle menigte zonder dat het te druk of te vol was.

Ook dit jaar waren alle 3 de BAcertificeringsrichtingen
vertegenwoordigd, IIBA, IREB en BCS. Dit laat goed zien
dat het DREAM event een breed draagvlak en een grote
reikwijdte heeft.

Paul Turner verzorgde de keynote en hij sprak over
Systems Thinking for Business Analysts, een discipline
om zaken in hun geheel te bezien en hiermee niet alleen
naar de IT facetten van een vraagstuk te kijken. Dit was
een leuke, interactieve sessie met aansprekende
anekdotes. Zijn conclusie was dat je als BA zelf de regie
in handen moet houden bij het bepalen waar je naar
kijkt.

Ik ben naar vier breakoutsessies geweest. Voor mij was
de sessie Gamification door Erik Kuiper het meest
verfrissend en vernieuwend. De mogelijkheden, werking
en toegevoegde waarde van het spelelement zijn goed
uiteengezet en Erik heeft duidelijke handvatten geboden
voor de toepassing ervan. Het toevoegen van
Gamification aan het instrumentenpalet van een BA is in
mijn ogen zeker waardevol en concreet zie ik
interessante mogelijkheden om dit in te zetten bij het
eliciteren van requirements.

De afsluitende plenaire sessie heb ik aan me voorbij
laten gaan omdat ik gekozen heb om een rondje langs
de stands te maken. Dit was ook heel interessant en ik
heb natuurlijk teveel besproken om nu op te noemen. Ik
vond het een heel leuke en interessante dag waar ik
wederom nieuwe inzichten en contacten heb opgedaan
en kijk al uit naar volgend jaar!
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