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Gefrustreerd zoeken we onder iedere steen naar
aanwijzingen om incomplete en veranderende
requirements te voorkomen. Aan de Universiteit Utrecht
krijgen we regelmatig vragen als “Hoe komen we achter
wensen die niet tijdens het voortraject besproken worden
zoals eenvoudige software configuratie?”.

Helaas bestaat er geen opleiding tot helderziende. Wel
zijn er héél veel methoden die beloven je te helpen
perfecte requirements te formuleren. Compleet,
ondubbelzinnig, in tegenwoordige tijd, etcetera. Maar is

dit wel nodig? Opmerkelijk genoeg zijn er aanwijzingen
dat projecten met requirements die veel veranderen
helemaal niet minder succesvol zijn of meer kosten dan
projecten met requirements die niet of weinig
veranderen. In een recente studie uit Noorwegen [1]
waren projecten die requirements het vaakst
veranderden naar aanleiding van nieuwe informatie
succesvoller dan projecten met weinig of geen
veranderde requirements. Deze projecten leverden in
minder tijd hogere kwaliteit software tegen lagere kosten.

Voortschrijdend inzicht
Niets zo veranderlijk als requirements. Dat is vervelend. En duur.
Althans, dat zeggen we graag tegen elkaar. In theorie voorkomt ieder
uur dat je steekt in requirements engineering minimaal tien uur onnodig
werk. Maar hoe erg we ons best ook doen om scherpe requirements te
formuleren, er is altijd íéts wat anders moet. Soms met desastreuze
gevolgen.

Requirements "engineering"?
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Het Quality User Story Framework van de Grimm Methode definieert 13 karakteristieken van een goede user story.
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Maar hoe zit het dan met al die rapporten die beweren
dat requirements wél de oorzaak zijn? Ieder jaar vullen
duizenden IT managers een enquête in van de Standish
Group. Zij stellen vervolgens het wereldberoemde
“Chaos Report” op ter verklaring van gefaalde en te duur
uitgevallen IT projecten. Jaar na jaar zijn incomplete en
veranderende requirements de boosdoeners. Dat
iedereen de schuld geeft aan requirements, betekent niet
dat ze daadwerkelijk de schuldige zijn. Hooguit dat ze de
meest voor de hand liggende zondebok zijn. Voor veel IT
managers komt het wel goed uit requirements de schuld
te geven…

Het heeft er alle schijn van dat het beter is om de chaos
te omarmen dan te proberen de controle te krijgen door
orde te scheppen. Wat mij betreft beperkt dit inzicht zich
niet tot veranderende requirements. Bij het creëren en
opstellen van requirements is streven naar perfectie een
nutteloze exercitie. Dat valt uit gangbare requirements
kwaliteitsraamwerken echter niet op te maken. De ISO
29148 Requirements Engineering standaard introduceert
bijvoorbeeld 13 karakteristieken voor een wellformed
requirement en stelt dat “checking for these
characteristics is critical to avoiding requirements
changes”. Naast de discutabele aard van het beoogde
doel van deze karakteristieken, zijn er bar weinig
aanwijzingen dat deze criteria daadwerkelijk een
positieve invloed hebben. Veel verder dan dat incorrecte
requirements leiden tot incorrecte software komen we
eigenlijk niet. Tegelijkertijd bestaan er wel studies met
resultaten die tegen “algemeen geaccepteerde”
richtlijnen indruisen: requirements formuleren in passieve
of ontkennende zin heeft geen negatieve invloed op het
softwareontwikkelingsproces [2, 3]. Blijkbaar zijn
software developers prima in staat zelfstandig te
handelen in belang van het product. Als de requirements
correct zijn, maakt het eigenlijk niet zoveel uit hoe ze zijn
opgeschreven. En hoe zit het dan met al die andere
kwaliteitscriteria als unambiguous, feasible of conflict
free? Helaas geldt voor dit soort criteria dat het vrijwel
onmogelijk is om hun impact ondubbelzinnig vast te
stellen. De huidige onderzoeksbudgetten en beperkte
wetenschappelijke interesse van softwarebedrijven en

medewerkers maken het vrijwel onmogelijk de
benodigde grootschalige studies uit te voeren.

Heeft het überhaupt zin om requirements te engineeren?
Het is van belang om de faciliterende rol van
requirements engineering in het achterhoofd te houden.
Het is in de eerste plaats belangrijk de te ontwikkelen
software af te stemmen richting klant en/of eindgebruiker.
In de tweede plaats wil je de requirements effectief intern
communiceren. De intrinsieke kwaliteit van de
requirements is hierbij eigenlijk van ondergeschikt
belang. Als het werkt, dan is het voldoende. Deze manier
van kijken naar requirements sluit goed aan bij het agile
gedachtegoed. Op eenzelfde wijze proberen we bij de
Universiteit Utrecht ons kwaliteitsraamwerk voor user
stories aan te prijzen. Het Quality User Story Framework
van de Grimm Methode is gebaseerd op een kritische
analyse van honderden user stories, waarna we 13
karakteristieken hebben geformuleerd waarvan wij
gezien hebben dat het misgaat in de praktijk
(http://garmlucassen.nl/grimm). Ze zijn echter niet
allemaal ontegenzeggelijk relevant voor iedere user
story. We raden daarom aan jouw user stories pas aan
een karakteristiek te toetsen als je voor jezelf het nut
ervan kan rechtvaardigen ongeacht de beperkte invloed
op software succes. Een voorbeeld: het komt het
professionele imago van een projectbureau ten goede
wanneer zij op een consistente, uniforme wijze user
stories communiceren richting de klant. Bovendien
doorlopen stakeholders een verzameling user stories
sneller wanneer je ze formuleert volgens één template.
Voor een startend game development bedrijf met vijftig
user stories is dit criterium “uniformity” verwaarloosbaar.
Externe stakeholders krijgen de user stories toch nooit te
zien.

Voortschrijdend inzicht

De huidige onderzoeksbudgetten en
beperkte wetenschappelijke

interesse van softwarebedrijven en
medewerkers maken het vrijwel

onmogelijk de benodigde
grootschalige studies uit te voeren.

Voorbeeld van het type foutmeldingen dat de Grimm User Story Tool in
Jira plaatst bij de user story: “As a Tentant, i want to resolve complaints
without intervention from the superintendent and indicate why
(optional)”

Nog een voorbeeld van foutmeldingen. Nu bij user story: “Move login
button to top right”

http://garmlucassen.nl/grimm
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Na het kiezen van een kwaliteitsraamwerk is het handig
intern een achterliggende bedrijfsfilosofie te
communiceren voor het selecteren van de relevante
kwaliteitscriteria. Hierdoor ontstaan er zelfsturende
teams die op basis van dit uitgangspunt kunnen
beslissen over hun eigen kwaliteitsstandaard. Zelf ben ik
fan van 37signals’ filosofie: optimize for happiness.
Levert het expliciet vastleggen van dependencies tussen
requirements weinig voordelen maar veel onvrede op in
één van de teams? Dan kan dat team zelfstandig
beslissen dit kwaliteitscriterium niet langer toe te passen.
Een simpele methode ter verzekering dat requirements
de stakeholders blijven dienen.

Tools
Hoewel het belang van kwaliteitscriteria voor
requirements onzeker is, blijft het onderwerp
onverminderd populair. De aanhoudende groei van
DREAM is een duidelijk signaal. Ook voor
wetenschappers blijft het verbeteren van requirements
engineering practices een belangrijk streven. Ieder jaar
zijn er verschillende congressen en workshops om de
voortgang te bespreken: RE, REFSQ, AIRE, MoDRE en
ga zo maar door. In de afgelopen 15 jaar hebben zij
minimaal 20 tools ontwikkeld die fouten in requirements
detecteren. De kans dat je ooit gehoord hebt van de

namen QuARS, UIMA of SREE is echter minuscuul, laat
staan dat je ze ooit hebt gebruikt. Dat is ook niet zo gek,
aangezien slechts een derde van die 20 nog beschikbaar
is. De rest is van het internet verdwenen en de
ontwikkelaars zijn onbereikbaar. Ontzettend zonde en
helaas is deze kennisvernietiging onvermijdbaar
vanwege de volgende dynamiek:
1 Vrijwel alle tools hebben als doel gebruikers te

ondersteunen perfecte requirements te creëren. Aan
het begin van het project doen de ontwikkelaars
grote beloften op basis van grootse visies van de
toekomst. Als het project eenmaal gestart is, blijkt de
ongestructureerde taal van requirements nog steeds
moeilijk te doorgronden met de huidige kunstmatige
intelligentie. In theorie is het zonder technologische
singulariteit zelfs onmogelijk [4]! Ondanks deze
tegenslag vordert het project gestaag en levert het

Hoewel het belang van
kwaliteitscriteria voor requirements

onzeker is, blijft het onderwerp
onverminderd populair.

Automatische groepering van user story concepten op basis van hun betekenis.
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Voortschrijdend inzicht
team na een jaar versie 1 op. De onderliggende
technologie is echter verre van perfect en produceert
slechts in de helft van de tijd nuttige rapporten.
Gebruikers verliezen snel interesse.

2 De ontwikkelaars laten zich niet zo makkelijk uit het
veld slaan en gaan op zoek naar manieren om de
tool output te verbeteren. Versie 2 introduceert een
interface om de output te corrigeren, accepteert
alleen requirements in een controlled natural
language die de tool beter kan ontleden of vereist
van de gebruiker dat zij iedere requirement
handmatig van extra informatie voorziet zodat de
tool beter begrijpt wat er staat. Één probleem:
gebruikers hebben helemaal geen zin om deze extra
stappen te doorlopen, laat staan dat ze er tijd voor
hebben! De paar overgebleven gebruikers van
versie 1 omarmen de innovaties van versie 2 niet.

3 Na vier jaar loopt het project teneinde en de
uiteindelijke resultaten vallen tegen. Omdat het
huidige academische systeem vooral nieuwe
resultaten beloont, besluiten de ontwikkelaars zich
op andere projecten te storten. De tool is nog steeds
te downloaden via de projectwebsite, maar de
verouderde tool ondersteunen voor mensen die de
tool even willen proberen zonder financieel te
ondersteunen kost veel tijd en energie. Niet veel
later is de tool verdwenen.

Aan de Universiteit Utrecht proberen we dit scenario te
voorkomen. Zo erkennen we dat het onmogelijk is
bepaalde requirements defecten te detecteren op een
betrouwbare wijze. Daarom probeert onze tool het niet
eens. In plaats daarvan richt de Grimm User Story Tool
(http://aqusa.nl) zich op simpelere problemen die we met
bijna 100% nauwkeurigheid kunnen opsporen. Denk
hierbij aan het vinden van user stories met een
ongebruikelijke structuur of markeren van misplaatste
details in de story zoals “Note: ask Jennifer in accounting
for details”. Daarnaast probeert de Grimm Tool zo min
mogelijk opdringerig te zijn door te integreren met je
huidige werkwijze. In plaats van extra stappen te
introduceren in je requirements workflow, plaatst de tool
automatisch een reactie in populaire issue trackers als
Jira wanneer er iets valt aan te merken op je user story.
Vervolgens is het aan jou om iets met deze informatie te
doen.

De eerste prestatiemetingen van de tool tonen aan dat
door de Grimm User Story Tool te introduceren in je
team, het aantal user story defecten afneemt met 40%.

Daarnaast blijkt dat ogenschijnlijk simpele
kwaliteitsdefecten vaak een symptoom zijn van een
drastischer onderliggend probleem. De Grimm Tool
detecteert bijvoorbeeld de haakjes in “As a Visitor, I want
to get messages from the system (tricks etc)”. Het ligt
voor de hand om de tekst (tricks etc) te verwijderen om
de tool tevreden te stellen. Maar juist het stukje (tricks
etc) bevat de belangrijkste informatie. Na overleg besluit
het team meerdere afzonderlijke stories te formuleren:
één voor iedere type bericht dat bezoekers kunnen
ontvangen. Dit neveneffect op de user story kwaliteit
hadden we niet voorzien. Ondanks deze positieve
resultaten gaven betatesters niet aan dat de kwaliteit
van hun user stories daadwerkelijk was toegenomen.
Één van de deelnemers verklaarde dit als volgt: “Ik denk
dat er wel verbetering is. Het kwaliteitscijfer is misschien
hetzelfde gebleven, maar mijn verwachting is anders
geworden”. Dat hadden we ook niet voorzien…

Het is alleen nog wel de vraag of we de val van het
academische systeem kunnen voorkomen. De ontvangst
van de tool is tot dusver positief, maar de
gebruikersaantallen moeten flink groeien om op lange
termijn levensvatbaar te blijven. Met dit in het
achterhoofd werken we nu aan een opgefriste interface
voor de Grimm Tool en ontwikkelen we aanvullende
technologie om meer waarde te creëren voor gebruikers.
Hierbij zetten we sterk in op het visualiseren van user
stories op een voor nontechnische stakeholders
behapbare manier. Zo generen we bijvoorbeeld
functionele modellen op basis van de user stories in een
sprint of epic. De output is niet 100% accuraat, maar
produceert wel een representatieve illustratie van het
systeem. In de eerste evaluaties geven project managers
aan dat ze de visualisaties kunnen gebruiken om op
simpele wijze de opbouw van een applicatie uit te leggen

We erkennen dat het onmogelijk is
bepaalde requirements defecten te

detecteren op een betrouwbare
wijze. Daarom probeert onze tool

het niet eens.

Gegenereerd model van concepten en relaties tussen de concepten op
basis van een automatische analyse van een verzameling user stories.

http://aqusa.nl
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aan nontechnische stakeholders. Neem contact op met
g.lucassen@uu.nl om de tools uit te proberen, of als je
als organisatie überhaupt interesse hebt om bij te dragen
aan wetenschappelijk onderzoek. We waarderen input
vanuit de praktijk namelijk ontzettend!
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Garm Lucassen is promovendus aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoeksresultaten verklaren

waarom user stories überhaupt effectief zijn en beschrijven richtlijnen voor het creëren van betere

user stories. Op het moment ontwikkelt hij samen met het bedrijfsleven visualisatietools die het

makkelijker maken een diepgaand gesprek te voeren over een verzameling user stories. Mail naar

g.lucassen@uu.nl voor toegang tot bètaversies en meer informatie over hoe jouw organisatie op een

laagdrempelige manier kan bijdragen.

Daarnaast organiseert Garm in samenwerking met prof. dr. Sjaak Brinkkemper tweemaal per jaar de

cursus software product management. Gedurende tien sessies leren cursisten hoe software product

management effectief in te vullen in een snel veranderende, Agile werkomgeving. Lees meer over de

cursus en het behalen van het ISPMA Foundation Level Certificate op

http://www.softwareproductmanagement.org/
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