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Colofon
DREAMagazine is een tijdschrift over Requirements Engineering. Het wil een platform zijn voor het uitwisselen en uitwerken van ideeën
over het vakgebied.
DREAMagazine verschijnt onregelmatig. Dit is nummer 13. Deze en de andere edities zijn te vinden op www.dreamevent.nl.
Reacties en bijdragen kunnen gestuurd worden naar dreamagazine@dreamevent.nl.
Redactie: Linda Haak, Reinoud de Leve, Johan Oldenziel en Hans Siebering.
Deze editie is tot stand gekomen dankzij bijdragen van: Geertje Appel, Nataša Divljak, Lynda Girvan, Peter Kalmijn, Guido van Laar, Hidde
Nieuwenhuijsen, Penny Pullan en Edwin Stoop.

Dit DREAMagazine is opgemaakt met Scribus 1.4.4 Open Source Desktop Publishing.

In dit nummer van het DREAMagazine besteden we veel aandacht aan DREAM16. We praten na met Hidde
Nieuwenhuijsen en Nataša Divljak over hoe zij DREAM16 hebben beleefd, wat voor hen de hoogtepunten

waren en wat ze hebben gemist. We hebben een interview met beide keynote speakers. Geertje Appel en Linda

Haak praten met Lynda Girvan na over hoe de wereld van de business analist is veranderd in een agile

omgeving. Johan Oldenziel en Reinoud de Leve praten met Penny Pullan na over stick figures, scribbly figures

en hoe je je toolset als visueel analist opbouwt. Verder schrijft Peter Kalmijn een boeiend verhaal over zijn

ervaringen bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Linda Haak leert ons hoe je op verschillende

manieren meer uit een retrospective kunt halen. Guido van Laar beschrijft zijn kijk op ketenmonitoring
en hoe dat kan worden ingezet om verstoringen nog verder terug te dringen. We hebben de vaste rubrieken Net

gezien en Versus. Beide hebben Visualisatie, het onderwerp van DREAM16, als thema. Ten slotte vonden wij dat in

een nummer waarin het beeld centraal staat een beeldverhaal niet kon ontbreken. Edwin Stoop
(www.sketchingmaniacs.com  home of visual believers) heeft daar op een bijzondere wijze vorm aan gegeven.

De organisatie van DREAM17 is al in volle gang. Het hoofdonderwerp van DREAM17 is
Customer Experience en Digital Transformation. Daarnaast is er ruimte om over andere

onderwerpen te spreken. Er is een call for papers geopend. Alles daarover is te lezen op de
site (http://www.dreamevent.nl/index.php/callforpapersdream17). Een voorstel voor een

presentatie kunnen jullie voor 1 maart sturen aan de programmaraad
(programmaraad@dreamevent.nl).

De mensen die DREAM17 al in hun agenda hebben staan, wijzen we er op dat de datum is
gewijzigd in 3 oktober in plaats van 5 oktober.

Alles weten over visual thinking?

In maart komt het boek ‘Visual thinking’ van Willemien Brand uit. Wij interviewden haar in ons

vorige nummer. Speciaal voor de lezers van DREAMagazine zal Willemien Brand vragen

beantwoorden over Visual thinking. Willemien Brand heeft een grote staat van dienst in visual

thinking. Dus brand los met al jullie vragen: dreamagazine@dreamevent.nl.

Mailto:dreamagazine@dreamevent.nl
www.dreamevent.nl
Mailto:dreamagazine@dreamevent.nl
http://www.dreamevent.nl/index.php/call-for-papers-dream17
mailto:programmaraad@dreamevent.nl
http://www.sketchingmaniacs.com
mailto:dreamagazine@dreamevent.nl
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Do you think the characteristics of a good
business analyst have changed with the
transition towards Agile?

Yes and no. An agile BA is still a BA at heart and should
continue to utilize the skills and toolkit that they have
always had. I think the main difference is the agile
mindset.

We need to be Tshaped. Which skills are good
to combine with analysis? So what can be in
our horizontal line?

BA’s have always been TShaped and this is why we
have so many various combinations of BA such as
business process BA, IT system BA, business system
BA. They are all business analysts but with a different
horizontal line. It is the core (vertical line) that defines the
BA and which the Diploma in BA has focused on. The
skills that work really well in the horizontal line, and
which would be great for BA’s to expand into, include
things such as:

• User experience
• Architecture
• Technical writing
• Testing

Business analysts have
always been Tshaped
Lynda Girvan was a key note speaker at the DREAM event in October
2016. Her talk about Agile and Business Analysis was received very
well, and led to many discussions about Agile and BA work afterwards.
Lynda discussed what it means to be an Agile BA and how as an Agile
BA you can bring value to your organisation through having the right
mindset and a comprehensive toolkit that includes using visual models.
After the event we (Geertje Appel & Linda Haak) talked with Lynda about
some aspects we heard in her talk.

Agile Busines Analysis

by Geertje Appel and Linda Haak
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You mentioned Lean thinking as a very
important characteristic to be an Agile BA. For
me (Linda) that was a new insight, I always was
thinking about Lean in the context of the
processes of the system I was analyzing. Do
you recommend that each BA becomes a Lean
Six Sigma Green Belt?

I don’t think BAs need to be Six Sigma qualified although
that would be another skill to add to their horizontal
toolkit. Lean is important because the agile mindset is
underpinned by Lean thinking and so BAs need to be
aware of it. Everybody should think about continuous
improvement, this helps organizations and individuals
move forward. So definitely Lean should be within the
core skillset of a BA.

Do you see an Agile BA as a coach in projects,
to help teams to understand Agile and become
more Agile as project/organization?

In agile projects using Scrum it is the Scrum master’s
role to ensure that the process is being followed and to
coach the team. In reality it is the teams’ responsibility to
do this too. So I don’t think the BA should be responsible
for coaching others but if they can, they should help.

Don’t forget that adopting agile is a transformational
change for many organizations. Such change requires
many skill sets to ensure the change is embedded and
the BA skill set is certainly one that adds value here.

Just curious: It was nice to see how Penny
Pullan made notes of your presentation and
used that in her presentation. Are you going to
do something with that visualization?

Penny made a wonderful visualization of my presentation
which I was very grateful for. I retweeted the visualization
on LinkedIn and Twitter as I thought it captured the
elements of the agile BA nicely. I’m planning to use it to
write a blog post that summarizes the points made within
my keynote talk that we can put on the Assist KD web
site. Once my book, Agile and Business Analysis, is
published in February 2017 I think I will use it again to
highlight some of the content within the book.

Do Agile BAs need more visual tools than let’s
say the traditional BA? Which visualization
tools/methods do you prefer?

I don’t think Agile BAs need more visual tools than a
traditional BA, however, they do need to apply the use of
visuals differently. Visuals or models should be a
collaboration tool in their own right.
Scott Ambler introduced the agile modeling in 2002 in his
book ‘Agile modeling’ (see also agilemodeling.com)
which was the first serious look at light weight strategies
for using models as visual aids. There are many models
and tools that could be used but the most important thing
to consider when producing a model or visualization is:

• Who is the model for?
• Why do they want/need a model?
• When do they want the model produced?

Then, when these questions have been answered, then
do just enough, just in time to meet the needs. For
example a model or visualization developed

Interview with Lynda Girvan

Don’t forget that adopting agile is a
transformational change for many

organizations. Such change requires
many skill sets to ensure the change
is embedded and the BA skill set is
certainly one that adds value here.
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collaboratively on a flip chart is probably good enough in
many cases.

I’m a big fan of rich pictures and you will see from my
keynote that I use visuals a lot to describe my ideas and
concepts. Somehow, drawing them by hand seems to
engage people more as they feel that it is incomplete.
Models and visual tools utilized to capture requirements
should never really be complete. They should be a way
of collaborating with others and extracting ideas and
concepts.

Even in Agile environments, we still have
requirements, what kind of requirements
specification methods do you prefer?

I don’t like to be too prescriptive about requirement
strategies as every project is different. I don’t believe
there is a one size fits all. User stories are not really
requirements; they are a placeholder for a conversation.
They shouldn’t be signed off or form a contract of what
will be delivered between the customer and development
team. This ‘signoff’ process has caused so many
problems with more traditional/linear approaches to
delivery and this is one of the areas that agile
development has tried to change.

However the business problem still needs to be
understood and business constraints still need to be
documented as this sets the goalposts for what can be
achieved within the boundaries of the projects. These
high level business requirements still need to be
documented in a format that can be agreed upfront. They
set the environment for a successful project:

• Technical requirements
• Legal constraints
• Regulations
• Security architecture

User stories are not the correct format for requirements
such as those mentioned above. While I’m a big fan of
user stories I do not think that stories alone can provide
enough context for large scale projects where there is
high complexity. This needs to be combined with
appropriate visualization techniques to improve
engagement and understanding.

I do not advocate a big upfront requirement approach
either. I believe functional requirements should be
developed iteratively.

One of the strategies I employ is to separate
requirements from system documentation. If you
separate these elements, it provides the freedom to use
whatever requirements approach and format to meet the
need of the project rather than trying to find an approach
which meets both, very different needs. System
documentation can then be minimized to just enough to
support and maintain the system. Requirements
engineering can use many different techniques and
formats to engage customers and end users in identifying
ideas and concepts. This should provide all the audit you
need to satisfy the bureaucrats within an organization
too.

You were at the DREAM event all day, did you
notice any differences between BAs in the
Netherlands and BAs in the UK?

I noticed that in the Netherlands BAs seem to be very IT
requirement focused. While this is also the case in the
UK, the BA role extends into analyzing business
problems and the business situation. BAs in the UK often
work on any change project which may be purely process
improvement or people change where no IT is involved.
Also interesting to notice is that in the UK I see more
female BAs than in the Netherlands.

I also noticed that in the Netherlands, and within the UK,
the term Agile BA is misunderstood. People seem to think
that it is a different kind of BA, another specialist role.
This is not true.

An Agile BA is a BA who has a core set of BA skills,
including an Agile mindset, and who can apply this
thinking and skill set to any kind of problem that requires
analysis skills. If we specialize too much then they we
lose the value of the BA profession.

Agile Busines Analysis

Models and visual tools utilized to
capture requirements should never

really be complete. They should be a
way of collaborating with others and

extracting ideas and concepts.

Lynda's book

Agile and

Business

Analysis will

be available

22 February

2017.
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Retrospective
De retrospective is in Scrum erg belangrijk. Het is elke keer een mooi
moment om als team stil te staan bij de resultaten van de afgelopen
periode en plannen voor verbetering te maken. Als scrummaster vind ik
dit één van de leukste en meest interessante gebeurtenissen. Daarom
ondersteun ik graag andere teams bij hun retrospective. Om die
bijeenkomsten zo plezierig mogelijk te laten verlopen, met veel ruimte
voor creativiteit en verbeteracties, heb ik verschillende werkvormen, die
ik graag met jullie deel.

Wat is een retrospective?
De retrospective vindt plaats aan het eind van de sprint.
Het team inspecteert zichzelf op het gebied van mensen,
tools, processen, en bedenkt daar een verbeterplan bij.
De retrospective herhaalt zichzelf en komt gedurende het
hele project terug. Hiermee is er continu aandacht voor
verbetering. De retrospective wijkt daarmee ook af van
de projectevaluatie in Prince 2, die slechts eenmalig en
aan het einde van het project plaatsvindt.

Werkvormen
Voor elke retrospective vraag ik aan het team of er een
specifiek onderwerp is om aandacht aan te besteden.
Daarna pak ik mijn favoriete websites erbij voor
inspiratie, en gevoegd bij mijn eigen ervaring bepaal ik
zo de werkvorm. Bij de keuze van de werkvorm laat ik
me naast het onderwerp, vaak ook leiden door de
interesses van teamleden en de wijze waarop ze open
staan voor creativiteit. Een paar van mijn favoriete
werkvormen:

Het weerbericht
Hoe werkt het:
Als facilitator teken je op het bord een wolk met onweer,
een wolk met regen, een wolk, en een zonnetje. Dan
vraag je aan alle deelnemers om aan te geven hoe zij de
afgelopen sprint hebben ervaren.

Geschikt voor:
Dit is een opstarter van de retrospective. Deze vorm is
een variant op de smilies waarbij je het team vraagt hoe
ze de sprint ervaren hebben. Het idee erachter is dat het
weer niet van 1 op de andere dag totaal omslaat. Als het
weer momenteel heel slecht is, dan zal het morgen
hoogstwaarschijnlijk niet stralend zijn. Het benoemen van
de verandering (gaan we de richting de zon of dreigen er
onweerswolken) biedt vaak voldoende handvatten om
een verbeterplan te definiëren. Want dat is het grote
verschil met een echte weersvoorspelling: met een
retrospective kun je het toekomstige resultaat sturen,
terwijl het weer zich juist niet laat plannen.

door Linda Haak

Scrum

De retrospective wijkt af van de
projectevaluatie in Prince 2, die

slechts eenmalig en aan het einde
van het project plaatsvindt.
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Retrospective

Sti l le mindmap
Hoe werkt het:
Als team maak je gezamenlijk een mindmap over een
bepaald onderwerp (bv het deploymentproces, de
product backlog). Eerst leg je het concept van
mindmappen uit (associëren, korte termen, plaatjes).
Dan laat je de teamleden gezamenlijk in stilte hun gang
gaan. Als iedereen klaar is, kun je bespreken wat er staat
en daar weer op voortborduren.

Geschikt voor:
Met mindmappen help je teamleden hun eigen
gedachten te ordenen. Door het in stilte te doen, hebben
de teamleden ruimte in hun hoofd om dit te doen en
worden ze niet onderbroken door anderen. Hiermee
komen ook de stillere types uit de groep aan bod. Een
voordeel van mindmapping is dat er direct groeperingen
worden aangebracht.

De zeilboot
Hoe werkt het:
Op het bord teken je een zeilboot met een anker, een
wolk met wind en een ijsberg. De zeilboot staat voor het
team. De wind is de voortstuwende kracht, het anker
houdt het team tegen om verder te komen, en de ijsberg
zijn de risico’s in de toekomst. Aan het team vraag je om
voor elke factor items op te schrijven die daarbij horen.
Deze hang je op de juiste plek en bespreek je
gezamenlijk. Hiermee krijgt het team inzicht in haar
functioneren krijg je input voor het bepalen van acties.

Geschikt voor:
Begin je net nieuw als scrummaster en wil je in een
sessie weten hoe het project en team draait, dan is dit de
ideale werkvorm. Het werkt ook goed als je al wat langer
meedraait: bijvoorbeeld om eens uit de details te stappen
en te kijken naar het geheel en wat verder weg in de
toekomst.

Tweet my sprint
Hoe werkt het:
Het idee is dat iedereen “Twitter” (tweets) berichten
schrijft op postits. Een tweet is een kort bericht, met
bijvoorbeeld smilies, een # over een bepaald onderwerp
(bijvoorbeeld #story317) en @ om iemand te benoemen
of aan te spreken (@scrummaster of @team).

Iedereen mag zoveel tweets schrijven als hij/zij wil en
deze worden op de muur opgehangen. Daarna bespreek
je de tweets en ontdubbel je ze. De volgende stap is dat
iedereen mag ‘retweeten’ en ‘liken’. Daarmee reageer je
op andere tweets, geef je aan waar je het meeeens bent
en bedenk je actiepunten.

Geschikt voor:
Als je niet een specifiek onderwerp hebt waar je het over
wil hebben, dan is dit een leuke werkvorm. Het is ook
goed bruikbaar om na een sprint complimenten uit te
delen.

Superhelden
Hoe werkt het:
Je verdeelt het team in 2 of 3 groepen, elke groep krijgt
een groot vel papier en stiften. De opdracht aan elke
groep is: teken het scrumteam als superheld, inclusief
superkrachten én zwaktes. Daarna laten de groepen aan
elkaar hun superheld zien en leggen ze hun kracht en
zwakte uit.

Dan schuift de getekende superheld door naar de buren.
Die krijgen de opdracht om een helper te maken voor de
superheld, die de zwaktes kan opheffen. Eigenlijk
bedenken ze daarmee oplossingen en acties om de
zwaktes van het team op te lossen. Ook het resultaat van
deze sessie bespreek je gezamenlijk en je kiest
gezamenlijk de acties uit om te gaan doen.

Geschikt voor:
Met de superhelden retrospective werk je aan het team.
Het laat zien wat de sterktes en zwaktes van het
scrumteam zijn. Dat maakt de deelnemers trots en zorgt
ervoor dat iedereen zich bewust is van de zwaktes en
welke verbeterpunten daarbij horen. Het is leuk om de
posters mee terug te nemen naar de werkplek en daar
op te hangen. En bij een mooie tekening kun je er zelfs
voor kiezen om één van de superhelden als teamlogo te
gaan gebruiken.
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Scrum
Filmrecensie

Hoe werkt het:
Stel dat de afgelopen sprint een film was, wat voor
recensie zou dat dan opleveren? Met die vraag kun je je
teamleden een aantal deelvragen stellen:
• Wat is het genre (horror, comedy…)?
• Wat is het thema? (23 woorden)
• Was er een twist (bv een ‘bad guy’)?
• Was er een einde zoals happyend, cliffhanger?

Had je het verwacht?
• Wat was je persoonlijke hoogtepunt?
• Zou je het aan een collega aanbevelen?

Na afloop leest elk teamlid zijn/haar eigen recensie voor.
Die recensies vat je samen op een bord, waarna je
erover kunt discussiëren.

Geschikt voor:
Filmrecensies schrijven vraagt om op een creatieve
manier naar je sprints te kijken, en is leuk voor de
afwisseling. Doordat je teamleden persoonlijke
evaluaties laat maken, geeft deze retrospective een goed
inzicht in hoe verschillend de teamleden een sprint
ervaren.

Zo zie je dat elke werkvorm zijn eigen charmes heeft.
Door ze af te wisselen inspecteer je verschillende
elementen van het scrumteam. Soms kies je voor een
methode die wat meer “in stilte” is en die meer groepeert.
Op andere momenten kies je juist voor een methode die
veel complimenten met zich meeneemt, of wil je graag
een beroep doen op het teamgevoel en zo een passende
superheld verzinnen. Belangrijk blijft het om af te
wisselen in de werkvormen. Zo houd je het team scherp
en voorkom je dat de retrospectives saai worden.

Daarom blijf ik op zoek naar nieuwe werkvormen voor
komende retrospectives. Want ook een retrospective kan
je weer inspecteren, aanpassen en verbeteren. Doe dit
door bijvoorbeeld met je collega scrummasters een
retrospective over je retrospectives te houden!

Favoriete websites:
http://www.plansforretrospectives.com
http://www.funretrospectives.com

Linda Haak is Agile & Requirements consultant bij

Ordina. Zij adviseert klanten over de transitie naar

Agile en DevOps werken d.m.v. trainingen, workshops

en coaching. Binnen Ordina traint zij collega’s op het

gebied van Agile, Scrum en requirements engineering.

Momenteel is Linda gedetacheerd bij de Rechtspraak

als Scrummaster & Agile coach. Linda is tevens

redacteur van het DREAMagazine.

Door werkvormen af te wisselen
inspecteer je verschillende

elementen van het scrumteam.

http://www.plans-for-retrospectives.com
http://www.funretrospectives.com
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During the session, you taught us to draw
scribbly figures instead of sticky ("anorexia")
figures. Why should we draw scribbly figures
instead of sticky figures?

That’s a great question! I’d far rather that people drew
stick figures and use visual representations than just use
words. I find that we can do better. You see, people don’t
look really like sticks. I certainly don’t! Anyone who was
that thin wouldn’t be healthy. They would be at death’s
door. There’s another reason: as analysts we are very
used to using stick men in our diagrams. UML allows
them to be used as symbols for actors, even to represent

systems! Try drawing a stick man to represent a system
with a senior business executive in a meeting and see
what happens  they would think you were crazy. Instead,
draw boxes for IT systems and draw humanlike shapes
to represent people. Squiggly, scribbly people do have
the basic human shape and, beyond that, they are really
easy to draw and really forgiving in case your pen slips.

What I suggest is that we need to bring the human side
into our business analysis work. After all, we work with
people and, while we need to be pretty good at the
logical side, we achieve with and through people. We
need to engage people, to bring in our personalities and
laugh and learn together. Remember the story of Kim

Be brave and enjoy it!
Penny Pullan was a key note speaker at the DREAM event in October
2016. Her talk was a drawing lesson. She advocated using scribbly
figures, instead of the widely used anorectic stick figures. This gave rise
to much discussion afterwards on Twitter.

Drawing lesson

by Johan Oldenziel and Reinoud de Leve
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that I shared at the DREAM conference? Kim had tried
for weeks to convince her business users to sign off her
process models, drawn out in perfect BPMN. When she
made her process models more human by using little
squiggly people, and squiggly cows, the business users
signed off everything in under an hour. Try it and see!

What are criteria for good figures?

Good figures? Why is it that we business analysts want
to aim for perfection? Well, I think that good figures are
ones that are recognisable and reflect the essence of
what they represent. They don’t need to have everything
visible. I tend to leave out noses and eyes and ears as
our brains are quite able to see the essence of a person
with only an oval for a face. So I would say that perfect
figures drawn by a computer would be too much, too
perfect and therefore lacking character and the human
touch. That’s not helpful. Good figures are ones which
engage people and draw them in, perhaps making those
who look at them smile.

You taught us to draw a bicyclist and a person
in a wheelchair. Is there a base set of figures
an analyst should be able to draw? And what
requirements are there for these base figures?

Yes, the base figure is just a squiggle for a body, an oval
for a head, and arms and legs. Of course you can add in
whatever else you want to! As I showed you at the
DREAM conference, they are very flexible. You don’t
need to have a prepared set of figures. Just practice
drawing the basic, core figure and come up with your
own variations. Try things that would be particularly
useful for your own work context.

Do you have hints for
beginning drawing
analysts?

Yes. Just do it. Look at the
world around you and work out
what shapes things are based
on. Here are some clues:
• Rectangle: fridge, washing

machine, window, painting,
book, laptop, mobile phone
(with rounded corners)

• Circle: pond, fishbowl
• Oval: head, balloon, eye

Once you know the underlying shape, then add one or
two details to make it clear. Add a handle to a rectangle
to create a door. Add a few markings to make another
rectangle into a football pitch. You don’t need all the
detail, just enough to communicate. You can add a word
underneath to make it completely clear.

To get you going with a set of images that are very useful
for analysts, sign up at my site:
www.graphicsmadeeasy.co.uk for a free template each
week for three months. It’s a step by step course which
breaks down each template into very simple starter
shapes. Everything is straightforward, no more
complicated than writing individual letters of the alphabet.

How can you develop your image set?

Look around. Try some books on sketch noting or
graphic facilitation. Come and spend a day with me
learning how to draw lines, figures and create your own
largescale poster. Use your graphics and continue
learning. While many people feel very worried that they
will look silly, in reality, I find that others find graphics
really engaging and fun. So be brave and enjoy it!

Interview with Penny Pullan

We need to engage people, to bring
in our personalities and laugh and

learn together.

https://www.bol.com/nl/p/analyse-van-organisatieproblemen/1001004001676522/
http://www.graphicsmadeeasy.co.uk


DREAMagazine FEBRUARI 201712

Plaatje uitleggen
Als je ergens van overtuigd bent dan zal je vinden dat je gelijk hebt.
Maar wat als iemand het dan totaal niet met je eens is? Dan kan het er
wel eens heet aan toe gaan. In deze rubriek zoeken we de uitersten op.
We nemen een stelling, graven ons aan weerszijden in en verzamelen
munitie om elkaar mee te bestoken. Dan kan de strijd losbarsten. Het is
aan u om een oordeel te vellen: is er een winnaar of eindigt de strijd
onbeslist? Deze keer luidt de stelling:

“Als je een plaatje niet uit kunt leggen aan een blinde kun je het wel
meteen weggooien”

Bent u het ermee eens? Of toch niet?

Versus

Toen we aan Sjir Nijssen vertelden dat het DREAM event
over visualiseren ging, stelde hij dat als je een plaatje
niet uit kunt leggen aan een blinde je het plaatje wel
meteen kunt weg gooien. Het feit dat je iets tekent dat je
niet in woorden kunt uitleggen, betekent dat je het zelf
nog niet goed begrijpt. Toch gebruiken we tekeningen
juist net vaak om dingen te verduidelijken die we in
woorden nauwelijks kunnen overbrengen. Is een
tekening krachtiger dan een tekst of juist andersom? Een
plaatje zegt meer dan duizend woorden. Geldt dat voor
iedereen of zijn sommige mensen visueel en andere
auditief ingesteld?

We hebben uiteenlopende reacties gekregen op deze
stelling. Ze waren soms filosofisch van aard en kozen
niet altijd partij. Ook werd er kritiek geuit op het poneren
van een stelling zonder de context te schetsen. We
zullen die opmerking ter harte nemen en ons beraden op
de vorm van deze rubriek. Wij komen erop terug.

NEUTRAAL
“Ooit een mathematicus  aanhanger
van predicaten logica  horen zeggen:
‘Een plaatje
zegt meer dan duizend woorden; je
weet alleen niet welke woorden’.”

Waarop gereageerd werd met: “Voor
mij is het meestal de vraag: welk
plaatje?”

Als je een plaatje niet uit kunt leggen aan een blinde kun je het wel meteen
weggooien.
Als je een plaatje wel kunt uitleggen aan een blinde dan kun je het ook weggooien.
Immers de blinde heeft sowieso niets aan een plaatje.

Maar goed, ik geef toe een plaatje zegt vaak meer dan 1000 woorden, maar er zijn
helaas plaatjes die niet (makkelijk) uit te leggen zijn.
En toch zijn plaatjes voor mij vaak veel beter dan vele woorden.
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EENSONEENS

Versus

Vaak verduidelijkt een plaatje het
praatje.
Soms is er geen praatje bij een
plaatje:

Om een goed plaatje te kunnen tekenen,

moet je eerst zelf goed begrijpen wat je

tekent.

Pas als je iets aan een kind (of blinde)

kunt uitleggen, begrijp je het zelf goed

genoeg om er

een plaatje van te maken.

Steve Jobs: “Als je plaatjes nodig hebt,

dan toont dat aan dat je niet weet waar je

het over hebt”.

Grafisch vormgegeven informatie is
bij uitstek geschikt om verbanden
weer te geven, iets dat soms lastig
is in tekst. Probeer maar iets
uitsluitend tekstueel te beschrijven
als dit meer dan 2000 woorden
vereist, met meerdere onderlinge
verbanden. Suc6!

Een afbeelding van de boom maken
is lastiger dan dit tekstueel
beschrijven, deze informatie aan
een blinde beschrijven is vanuit de
afbeelding net zo lastig als vanuit
de tekst. Wat is een boom, wat zijn
bladeren en waarom zijn ze blauw
terwijl je groen verwacht? Wat is
blauw, groen en rood? Etc.

Gebruik de juiste weergave om je
doel te bereiken. Als je iets niet
begrijpt kan je je boodschap toch
niet overbengen.

Poneer bovenal nooit een stelling
zonder context. Platgeslagen
eendimensionale vraagstukken
behoren toe aan mensen die niet bij
machte zijn om context te
schetsen en of te interpreteren.

De enige juiste reactie op de
stelling is doorvragen naar context,
doel en inhoud.

Een intrigerende stelling! Ben het met de

stelling eens, maar we merken

tegelijkertijd dat plaatjes werken. Hoe

kan dat? Mijns inziens omdat het met

plaatjes sneller communiceren is. Je kan

alles van het plaatje in principe best in

concepten overbrengen maar dat duurt

erg lang. Hoewel het eindresultaat (de

overgebrachte boodschap) denk ik

minder ambigu zal zijn. Soms wil je iets

helemaal niet zo precies overbrengen,

maar ligt de nadruk meer op snelheid,

dan werken plaatjes erg goed.

Een plaatje is als een anekdote: een

verpakt argument. Hoe beter het plaatje

of de anekdote hoe beter het argument

overkomt.

Ik zit toevallig net op een klus waar ze

fact base modeling toepassen. Dat is het

gedachtegoed van oa Sjir Nijssen.

Wat ik daar zie is inmiddels een erg groot

en complex model. Dan heb je behoefte

aan een visuele presentatie van (een deel

van) het model. Op zich ben ik het wel

eens met de stelling, maar een plaatje

maakt de complexiteit wel beter

uitlegbaar en begrijpbaar. Dus een plaat

voor de praatplaat: zeker onmisbaar.
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Ontdekken

Net gezien
De lol van (ver)dwalen is om onverwacht een prachtige plek te
ontdekken. En mocht je zelf moeite hebben om zo’n plek te vinden, dan
zijn er gelukkig altijd mensen die je de goede richting willen wijzen. Dat
is wat wij met deze rubriek willen doen. Hier zetten we de wegwijzers
neer om jullie de plekjes op internet te laten ontdekken waar het goed
toeven is voor de requirements engineer. Deze keer: Visualisatie.

Heb je zelf nog mooie plaatsen bezocht die je wilt delen? Laat het ons
weten: dreamagazine@dreamevent.nl.
door Johan Oldenziel

Visualisatie
Bij mijn zoektocht naar trends in visualisatie zie ik dat we
op verschillende niveaus kunnen praten en schrijven
over visualisatie.

Ik onderscheid hierin de volgende groepen:
1 Visual thinking
2 Mindmappen en visualiseren van notities
3 Scherm prototyping

Visual thinking
Op het net is er veel te vinden over Visual thinking. Dan
Roam was met zijn boek ‘The back of the napking’ een
soort pionier. Voor mensen die het boek niet gelezen

hebben, zijn er tal van filmpjes1 om zich snel bij te laten
praten. De aanpak2, 3, 4 van Dan Roam is gestructureerd
en biedt daardoor houvast. Zeker als je eerste schreden
nog moet zetten in Visual Thinking. Naast Dan Roam is
David Sibbet ook een naam op het gebied van Visual
thinking. Er zijn verschillende filmpjes over zijn ideeën
over Visual meetings, maar daar zaten geen aanraders
onder.

Wat moet je met Visual Thinking als je niet kunt tekenen?
Het antwoord is simpel: Leer tekenen. En dat blijkt veel
minder moeilijk dan men vaak denkt. In twee video’s leert
de Big Picture je de 7 basis elementen van visualiseren5

en hoe je daar zelf je eigen visuals aan kunt toevoegen6.
Voor wie er ondanks de presentatie7 van Penny Pullan
toch nog stick figures wil tekenen is er een filmpje om

1https://youtu.be/kdMHZae_Kn0

2https://youtu.be/kSpBxwkRZjE

3https://youtu.be/TEWUXivDU3k

4https://youtu.be/oZjFlCkW7UU

5https://youtu.be/S5DJC6LaOCI

6https://youtu.be/H0QZbwqp4lg

7http://graphicsmadeeasy.co.uk/

8https://youtu.be/jLETLMfZ6gQ

9https://youtu.be/7TXEZ4tP06c

10https://imindmap.com/blog/7everyday
challengesthatmindmappingcanhelpyouto
overcome/

Mailto: dreamagazine@dreamevent.nl
https://imindmap.com/blog/7-everyday-challenges-that-mind-mapping-can-help-you-to-overcome/
https://youtu.be/kdMHZae_Kn0
https://youtu.be/kdMHZae_Kn0
https://youtu.be/kSpBxwkRZjE
https://youtu.be/kSpBxwkRZjE
https://youtu.be/TEWUXivDU3k
https://youtu.be/oZjFlCkW7UU
https://youtu.be/TEWUXivDU3k
https://youtu.be/oZjFlCkW7UU
https://youtu.be/S5DJC6LaOCI
https://youtu.be/H0QZbwqp4lg
http://graphicsmadeeasy.co.uk/
https://youtu.be/jLETLMfZ6gQ
https://youtu.be/7TXEZ4tP06c
https://youtu.be/S5DJC6LaOCI
https://youtu.be/H0QZbwqp4lg
http://graphicsmadeeasy.co.uk/
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betere stick figures te tekenen8. En tenslotte leert
Graham Shaw9 je in kwartiertje een hele serie cartoon
hoofden te tekenen waarmee je echt indruk kunt maken.

Mindmappen en visualiseren van notities
Hierbij gaat het er om een verhaal of een gedachte
associatief vast te leggen in beelden. Hier zit een hele
industrie achter, van allemaal bedrijven die tools
aanbieden. Van de groep die ik bekeken heb, vond ik de
blogs van iMindMap10 het interessantst.

Het tekenen van mensen/ laptops en alle andere nodige
voorwerpen is iets wat je vooral moet doen, zoals ook
Sean Griffin vertelt11 in zijn presentatie over Visual
Thinking. Maak eerst maar iets, het hoeft niet mooi te
zijn.

Mocht je wel mooi personen willen tekenen, dit filmpje12

leert het je in een kwartiertje!

Een andere techniek om je notities beter leesbaar te
maken is sketchnoting. Voor mijn gevoel is sketchnoting
minder gestructureerd dan mindmappen en gaat het
meer om “leuk” opschrijven. Voor diegenen die er aan
willen beginnen is howtogetstarted13 een mooi begin.
Veel andere blogs op sketchnote army14.

Scherm
Een scherm kun je visualiseren middels een prototype of
een wireframe. In mijn onderzoek ben ik wel onder de
indruk geraakt van (de reclame van) iRise. Zie een
introductie van iRise op Modern Analyst15.

Op de website van iRise zelf wordt nog meer toegelicht,
bijvoorbeeld in dit blog16. Vooral de samenwerking met
andere tools als Jira en HP QualityCenter spreken mij
aan. Is hun reclame zo goed?

Over de vraag wanneer prototype en wanneer een
wireframe als type mockup te kiezen, bestaat deze
weblog op UsabilityGeek17. Deze log waarschuwt voor de
hoge kosten van iRise.

Naast iRise is ook Balsamiq18 een tool om wireframes te
maken – met een gratis proefversie.

Vanuit deze weblog een mooie doorlink naar een artikel
van Jared Spool19. Een prototype bestaat om de
mogelijkheden en wensen te onderzoeken, niet persé om
de uiteindelijke oplossing te vinden!

Kortom, weer voldoende – maar ook veel reclame – op
Internet te vinden over visualisatie.

Net gezien

11https://www.youtube.com/watch?v=vcW1_lnRes

12https://www.youtube.com/watch?v=7TXEZ4tP06c

13https://www.smashingmagazine.com/2014/11/how
togetstartedwithsketchnotes/

14http://www.sketchnotearmy.com

15http://www.modernanalyst.com/Resources/Articles
/tabid/115/ID/1614/iRiseRequirements
Visualization.aspx

16https://www.irise.com/blog/2016/6/28/put
wireframingandprototypingintheirplace

17http://usabilitygeek.com/whentoprototypewhen
towireframefidelity/

18http://www.balsamiq.com

19https://articles.uie.com/pitfalls_prototyping/

http://www.balsamiq.com
http://usabilitygeek.com/when-to-prototype-when-to-wireframe-fidelity/
https://www.irise.com/blog/2016/6/28/put-wireframing-and-prototyping-in-their-place
http://www.modernanalyst.com/Resources/Articles/tabid/115/ID/1614/iRise-Requirements-Visualization.aspx
http://www.sketchnotearmy.com
https://www.smashingmagazine.com/2014/11/how-to-get-started-with-sketchnotes/
http://www.balsamiq.com
http://usabilitygeek.com/when-to-prototype-when-to-wireframe-fidelity/
https://www.irise.com/blog/2016/6/28/put-wireframing-and-prototyping-in-their-place
http://www.modernanalyst.com/Resources/Articles/tabid/115/ID/1614/iRise-Requirements-Visualization.aspx
http://www.sketchnotearmy.com
https://www.smashingmagazine.com/2014/11/how-to-get-started-with-sketchnotes/
https://articles.uie.com/pitfalls_prototyping/
https://articles.uie.com/pitfalls_prototyping/
https://www.youtube.com/watch?v=7TXEZ4tP06c
https://www.youtube.com/watch?v=vcW1_l-nRes
https://imindmap.com/blog/7-everyday-challenges-that-mind-mapping-can-help-you-to-overcome/
https://www.youtube.com/watch?v=7TXEZ4tP06c
https://www.youtube.com/watch?v=vcW1_l-nRes
https://youtu.be/jLETLMfZ6gQ
https://youtu.be/7TXEZ4tP06c
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Stripverhaal
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http://www.sketchingmaniacs.com
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De Praktijk

Een zeer belangrijke taak in de strafrechtketen is het
forensische onderzoek, meestal in opdracht van het
Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Het NFI
verzamelt en analyseert met behulp van technisch en
(natuur)wetenschappelijk onderzoek bewijsmateriaal bij
misdrijven, zoals DNA, bloedsporen, kledingvezels en
kogelhulzen, maar ook verdovende middelen en mobiele
telefoons. Het NFI heeft verschillende
deskundigheidsgebieden, zoals bijvoorbeeld Wapens en
Munitie, Explosieven, Serologie/DNA, Haren en Textiel,
Verdovende Middelen, (zware)Verkeersongevallen,
Toxicologie en ook Computeronderzoek. De
waarheidsvinding staat centraal bij de ongeveer 80.000
Forensische onderzoeken per jaar.

Innovatie
Ook in het forensisch onderzoek staan de ontwikkelingen
niet stil. Doorlopend worden nieuwe en meer
geavanceerde technieken en manieren bedacht en
gevonden om zo de misdaad voor te blijven, en ook oude
misdaden alsnog op te lossen. Zo heeft het NFI de
afgelopen jaren steeds meer ColdCases zoals de
'Schiedammer Parkmoord’ of 'Vaatstra' op kunnen lossen

dankzij nieuwe technieken. De afgelopen 25 jaar zijn zo’n
1000 moord en doodslag zaken nooit opgelost. Deze
staan – samen met ongeveer 500 andere zeer ernstige,
onopgeloste misdrijven – te boek als cold cases. Door
gebruik te maken van bij voorbeeld DNA
verwantschapsonderzoek dat enkele decennia terug nog
niet bestond, kon opnieuw worden gerechercheerd en de
dader achterhaald. De Nationale DNAdatabank speelt

Het NFI verzamelt en analyseert met
behulp van technisch en

(natuur)wetenschappelijk onderzoek
bewijsmateriaal bij misdrijven, zoals
DNA, bloedsporen, kledingvezels en
kogelhulzen, maar ook verdovende

middelen en mobiele telefoons.

Wat doet een Business/Informatie Analist bij het Nederlands
Forensisch Instituut (NFI), vroeg mij laatst iemand op een borrel.
Tja, naast al dat spannende en interessante van forensisch
onderzoek verbleekt ICT al snel. Immers bijna iedereen heeft wel
afleveringen van CSI Investigation gezien  en dat is echt COOL.
Tijd om te kijken hoe de rol van Business en Informatie Analyse
bijdraagt aan het opsporen en identificeren van de dader.
door Peter Kalmijn

Met BPMN en UML
forensisch onderzoek
ondersteunen

https://www.youtube.com/watch?v=EqFwqedUZHE
https://www.rtl.nl/gemist/crime-scene-investigation/
http://politiek.tpo.nl/2016/06/09/gedreven-waarheidsvinders-interview-dick-gosewehr-en-harrie-timmerman/
http://www.destemming.eenvandaag.nl/justitie/40352/cold_case_teams_bewaar_politiegegevens_zeventig_jaar
http://www.volkskrant.nl/archief/dna-onderzoek-vaatstra-zet-trend~a3318559/
https://www.atnfi.nl/artikelen/nieuws/2016/08/24/eliminatiedatabank-voor-toeleveranciers-dna-onderzoek
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hier een belangrijke rol in. En de databanken van twintig
Europese landen zijn ook nog eens aan elkaar
gekoppeld, waardoor de kans op een match verder
groeit. November 2016 is de 10.000e internationale
DNAmatch gerapporteerd.

Bewijsvoering
Tijdens de rechtszaak is het uiterst belangrijk dat het
gehele onderzoek en ook de bewijsvoering navolgbaar
en bewijsbaar sluitend is. Dat gebeurt door zeer goede
verslaglegging van het gevolgde onderzoek en de
resultaten en de interpretatie en uitleg van de resultaten.
Aan het einde van ieder onderzoek worden een
deskundigen oordeel en een rapport opgesteld. Dat
rapport met al wat is gevonden en wat dat betekent
wordt naar de opdrachtgever (bijvoorbeeld het OM)
gestuurd en gebruikt bij de verdere rechtsgang.

Dat dit alles niet zonder ICT realiseerbaar is wordt al snel
duidelijk. Temeer omdat het NFI ook een kanteling
doormaakt van een productgerichte naar een veel meer
procesgerichte organisatie. Dit raakt bestaande
processen en ingesleten werkwijzen, en vereist ook een
andere sturing. Mijn bescheiden bijdrage richt zich vooral
op het ontwerpen van de IT ondersteuning van de
onderzoeken voor de soms sterk verschillende
deskundigheidsgebieden. En op de daarbij gebruikte
instrumenten en robots en de rapportage.

Business modelleren
Mijn belangrijkste ‘tools’ zijn vooral mijn elicitatieskills die
ik inzet bij het analyseren van de bedrijfsprocessen en
het ontwerpen van de benodigde softwareondersteuning.
Mijn softskills vind ik daarvoor onontbeerlijk en daarom
ontwikkel ik die steeds verder. Gelukkig ben ik van
nature een netwerker, en ook erg nieuwsgierig en
belangstellend, wat het betrekken en aanhaken van de
materie experts enorm vergemakkelijkt. Wie praat er niet
graag over zijn vak, zijn passie? Ik ben graag een
geïnteresseerd oor. Ik vraag wel gericht, maar soepel
door en focus mij op een gegeven moment op het
gedeelte waarvoor de ICT ondersteuning gewenst is. Zo
krijg ik het bedrijfsproces in kaart, en ook de verandering,
die nodig is om het volgende stuk forensische innovatie
te ondersteunen. Dat nieuwe bedrijfsproces modelleer ik
met de Business Process Modelling Notation (BPMN),
een formele visualisatie, die met weinig uitleg
gemakkelijk door de materie deskundigen en ook het
management wordt begrepen.

Per BPMN activiteit beschrijf ik het doel van de activiteit,
wie die activiteit uitvoert, de input en de output, en ook
de handelingen en bedrijfsobject mutaties of transities,
die binnen de activiteit plaats vinden. Dat geeft in de NFI
context voldoende helderheid en basis voor validatie. De
bedrijfsobjecten maken deel uit van het centraal
beheerde NFI Canonieke DataModel (CDM). Dit CDM is
in lijn met het strafrechtketen CDM van het ministerie
Veiligheid en Justitie. Nieuwe definities van
bedrijfsobjecten en begrippen beschrijf ik bij voorkeur
met een plaatje of foto's er bij. Dat spreekt omdat je er
een concreet en tastbaar beeld bij krijgt: het is vaak een
object, dat je in de dagelijkse laboratoriumpraktijk
daadwerkelijk in handen hebt. Dat is in de afgelopen
projecten goed bevallen omdat het meteen een tastbaar
en concreet beeld oplevert van waarvoor een begrip

Nederlands Forensisch Instituut

Het NFI maakt een kanteling door
van een productgerichte naar een

procesgerichte organisatie.

https://www.security.nl/posting/465636/Bijna+225_000+personen+in+Nederlandse+dna-database+NFI
http://www.blikopnieuws.nl/nieuws/246784/10000e-internationale-dna-match-gerapporteerd.html
http://www.blikopnieuws.nl/nieuws/246784/10000e-internationale-dna-match-gerapporteerd.html
https://overheid.vlaanderen.be/sites/bz.vlaanderen.be/files/documenten/organisatieontwikkeling/procesmanagement/BPMN_core_2.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-veiligheid-en-justitie/inhoud/diensten-en-instellingen
http://www.bpmn.org/
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precies staat. Deze aanpak wordt erg gewaardeerd door
de business en andere betrokkenen.

Vinger
De validatie van het BPMN procesmodel doe ik 'met de
vinger op de landkaart'. Dat lijkt luchtig, maar heeft een
bewust gezocht effect. Het spreekt de tastzin aan
(concreet) en door visueel de vinger op een BPMN
activiteit te leggen wordt het gemakkelijker om alleen
over die activiteit te praten. En ook gemakkelijker om het

gesprek zo nodig bij te sturen door op een heel
natuurlijke manier focus aan te brengen. Je hoort mij
soms vragen 'hoort dit bij deze activiteit, of misschien al
bij de volgende?'.

Na validatie met de afdeling en de formele vaststelling is
dit mijn basis om de ICT ondersteuning te modelleren. Zo
heb ik dat ook bij het project 'Directe PCR' aangepakt.
Voor mij is het belangrijk om de juiste context en ook een
breed gedragen beeld te hebben, voordat ik naar de ICT
ondersteuning ga kijken. Bij 'gewoon maar ergens
beginnen;' voel ik mij erg ongemakkelijk. Een gevalideerd
gemeenschappelijk beeld en heldere communicatie is
voor mij essentieel voor een goed resultaat.

Een goede zet was om bij alle modelleringsactiviteiten in
overleg met de ITarchitecten meteen sterk op het
businessvocabulaire in te zetten. De SBVR is het
normenkader, dat je hier bij helpt. Doordat ik hier een
belangrijk punt van heb gemaakt verminder ik daarmee
in de toekomst de kans op misverstanden en ruis in de
communicatie en de ontwerpen. Immers als je iets altijd

Door visueel de vinger op een
BPMN activiteit te leggen wordt het
gemakkelijker om alleen over die

activiteit te praten.

De Praktijk

Door de nieuwe DNA technologie heeft het

gerechtelijk (forensisch) onderzoek van

geweldsmisdrijven de afgelopen tien jaar een

spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. Met

behulp van de DNA vermeerderingstechniek

(PCR) is het mogelijk geworden van miniem

kleine hoeveelheden biologisch sporen

materiaal een DNAprofiel te bepalen. Door

vergelijking van DNAprofielen van biologische

sporen aangetroffen na een misdrijf, met DNA

profielen van verdachten en slachtoffers kan

een uitspraak gedaan worden over de herkomst

van de sporen en een bijdrage geleverd worden

aan de oplossing van een misdrijf.

https://www.youtube.com/watch?v=vB7PAK7mwS0
https://vimeo.com/15378582
https://vimeo.com/15378582
http://www.omg.org/spec/SBVR/1.3/
http://www.omg.org/spec/SBVR/
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met één en het zelfde begrip aanduidt, dan bevordert dit
de kwaliteit en helpt dit aan alle kanten. Bijvoorbeeld ook
bij het definiëren van Business Rules en
taakomschrijvingen. Nadat ik de begrippen heb
afgestemd met en laten goedkeuren door de
verantwoordelijke van het bedrijfsonderdeel worden de
begrippen definitief toegevoegd aan het NFI
gegevenswoordenboek en het NFI Canonieke
Datamodel. Deze aanpak wordt door de klant (business
en IT) erg gewaardeerd.

De ICT ondersteuning modelleren
Voor het ontwerp van de ICT implementatie gebruik ik
UML. UML Use Case Modellen zijn bij NFI de standaard
hiervoor. Bij het modelleren relateer ik een of meerdere
Use Cases aan elk van de 'laagste' niveau BPMN

activiteiten. Dat bevordert de consistentie en het begrip.
De Use Case gaat over de ICT ondersteuning, niet over
de andere handelingen, die binnen de BPMN activiteiten
uitgevoerd worden. Het Use Case model wordt gebruikt
voor de softwareondersteuning en voor de communicatie
met de automaten en de robots in de verschillende NFI
laboratoria. Hierbij komt mijn jarenlange
modelleringservaring en ervaring als ‘4GL
bouwer/ontwerper’ in industriële omgevingen goed van
pas. Die ondersteuning modelleer ik als dat nodig blijkt in
meer detail met Klassediagrammen en Statustransitie
diagrammen. Soms detailleer ik de gewenste afloop in
nog meer detail met Activiteitendiagrammen en
Volgordediagrammen. Bij voorbeeld voor de
communicatie met de DNAAnalyse robots, die worden
ingezet binnen het DirectePCR proces. Daarmee
kunnen in één keer meer dan 90 DNA analyses tegelijk
uitgevoerd kunnen worden.

Aan de muur naast mijn werkplek hangt een groot class
diagram van het belangrijkste gedeelte van de
persistente interne database structuur van de NFI
kernapplicatie. Dit helpt mij enorm om de structuur en de
basispatronen van werken binnen het NFI te zien en te
begrijpen. Voor de functionele UML ontwerpen val ik hier
graag op terug. Je ziet mij vaak voor deze muur vullende
print staan en met de ontwikkelaars 'met de vinger op
deze landkaart' van gedachten wisselen over de beste
implementatie van bepaalde functionaliteiten. Ook hier
werkt voor mij dat ik over dingen visueel kan
communiceren. Als beelddenker is dat voor mij erg
belangrijk.

Nederlands Forensisch Instituut

"Het Canonieke Datamodel is de basis van

interoperabiliteit binnen het NFI en dient als

uitgangspunt voor de definitie van de XML

berichten die via de ESB (Enterprise Service

Bus) worden uitgewisseld. Beide componenten

zijn onmisbaar voor het succesvol

implementeren van de Service Gerichte

Architectuur (SOA) van de

Informatievoorziening van het NFI." zegt Henk

Plugge, de Enterprise Architect van het NFI.

http://www.businessrulesgroup.org/brmanifesto/BRManifestNederlands.pdf
http://www.sparxsystems.com/resources/uml2_tutorial/uml2_usecasediagram.html
http://www.uml.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth-generation_programming_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth-generation_programming_language
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Procesinnovatie
Een ander bijzonder project waar ik aan werk is
NFiDENT, een onderdeel van het innovatieprogramma
Remote Forensics. Doel hiervan is om
onderzoekstechnieken die nu nog plaatsvinden in het
laboratorium uiteindelijk naar de plaatsen delict te
brengen. De technologische ontwikkelingen laten dat
inmiddels toe. Het ‘oude’ proces voor een drugsanalyse
duurde soms 22 dagen. Veel tijd gaat verloren aan
transport: de drugsmonsters moeten verpakt en
getransporteerd worden. Met NFiDENT doen de
forensisch politiemedewerkers de testen zelf. De
gegevens worden naar het NFI gestuurd waar een
deskundige de resultaten, vaak de zelfde dag nog,
analyseert en beoordeelt en het deskundigenrapport
opstelt. Deze veranderende werkwijze heeft implicaties
voor zowel de bedrijfsprocessen als ook de bestaande IT
ondersteuning. Ook hier blijkt de aanpak om allereerst de
bedrijfsprocessen met BPMN te verhelderen en te
beschrijven, en pas na brede consensus de IT
ondersteuning met een UML Use Case model uit te
modelleren goed te werken.

Tooling
Helemaal super is het dat ik het tool Enterprise Architect
SPARX tot mijn beschikking heb. Dit tool beschikt over
een repository, waarmee je verbindingen kunt leggen
tussen dingen en schema’s, Use Cases en dergelijke. Ik

hoef mij nu even niet te behelpen met Word, Excel en
Visio. Je kunt bijvoorbeeld iets centraal aanpassen wat
dan meteen wordt doorgevoerd in alle Use Cases waar
dat specifieke element in voorkomt. Vanuit mijn ervaring
met Enterprise Architect een andere vergelijkbare tools
zoals ARIS, IBM Rational Rose weet ik dat het niet om
het tool gaat, maar 99% om de (visuele) modellering
skills gaat. En dan niet om volledig methodisch juist te
moeten modelleren, maar helemaal te gaan voor het
gedragen begrip. En nooit uit het oog te verliezen dat al
deze mooie modellen slechts een enkel en praktisch doel
dienen: de onderlinge communicatie, afstemming en
eenduidig gemeenschappelijk begrip te ondersteunen.
En dat langdurig te borgen.

Repository
Vanuit de centrale repository van Enterprise Architect
genereer ik mijn ontwerpdocumentatie in Word formaat.
Door handig gebruik te maken van de mogelijkheden en
rapportageinstellingen kan ik het ontwerp bijna helemaal
automatisch samenstellen en als Word document
verspreiden. Review commentaar krijg ik terug met
Wordannotaties in het ontwerpdocument. Dat verwerk ik
weer in het centrale model, de repository.

Motiverend
Een goede Business Informatie Analist is geïnteresseerd
in het bedrijf waar hij/zij is ingezet. Het helpt mij dat ik
van nature een netwerker ben. Ik stap gemakkelijk op
mensen af en zoek de persoonlijke relatie. En ik sta
enorm open voor nieuwe ervaringen en inzichten.
Persoonlijk vind ik het enorm motiverend om bij te mogen
dragen aan de rechtsorde in een wereldwijd
vooraanstaand en innovatief forensisch instituut: Het
Nederlands Forensisch Instituut, het NFI, een belangrijk
onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De Praktijk

Peter K.J. Kalmijn  IT Consultant bij Atos Europe,

visueelruimtelijke denker, is gespecialiseerd in business

information analysis, samen met verificatie, validatie en

testen. Hij heeft een bijzondere interesse in automated

decisioning, decision analysis en business rules. Hij

combineert dit met zijn verregaande kennis en ervaring

met analyse en testen. Peter publiceerde papers en

artikelen, spreekt bij gelegenheid op evenementen en

seminars, en geeft trainingen. Hij besteedt zijn energie aan

de ontwikkeling van de centrale Nederlandse eoverheid

en de ondersteuning van de business information analysis

(BIA) competence binnen Atos Nederland.

Een goede Business Informatie
Analist is geïnteresseerd in het

bedrijf waar hij/zij is ingezet.

https://www.forensischinstituut.nl/Kennis-en-innovatie/innovatie/Remote Forensics.aspx
https://www.forensischinstituut.nl/pers_en_publicaties/Nieuws/nieuwsarchief/2016/NFI-politie-en-OM-verkennen-mogelijkheden-mobiele-analyse-apparatuur.aspx
http://www.nu.nl/binnenland/4333842/nfi-wil-agent-zelf-dna-onderzoek-laten-doen.html
http://www.sparxsystems.eu/start/home/
http://www.sparxsystems.com.au/enterprise_architect_user_guide/13.0/model_repository/configuration_management.html
https://nl.linkedin.com/in/pkalmijn
http://nl.atos.net/nl-nl/home.html
https://www.scribd.com/user/16695418/Peter-K-J-Kalmijn
http://www.softwareag.com/corporate/products/aris_alfabet/bpa/overview/default.asp
http://www-03.ibm.com/software/products/nl/rosemod
http://practicalanalyst.com/visual-modeling-a-critical-skill-for-business-analysts/
http://practicalanalyst.com/visual-modeling-a-critical-skill-for-business-analysts/
https://www.linkedin.com/company/nederlands-forensisch-instituut
https://www.linkedin.com/company/nederlands-forensisch-instituut
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Iedereen die in Nederland met de trein reist of het
nieuws volgt, merkt welke gevolgen technische
mankementen aan het spoor kunnen hebben. Hier geldt
de wet ‘risico is kans maal effect’: ook al zijn de ICT
systemen robuust en is de kans klein dat er iets faalt, het
effect van falen op het treinverkeer is bijna altijd enorm.
ProRail is daarom actief bezig om de kans op ICT
storingen steeds verder terug te dringen en de omvang
van de gevolgen te verkleinen. Naast maatregelen als
moderniseren en disaster tolerant maken van
rekencentra, zet ProRail monitoring van de ICTsystemen
in.

Al doende hebben we bij ProRail gemerkt dat het onder
monitoring brengen van ICTsystemen nieuwe
problemen met zich mee brengt: meer dan eens ontstaat
een overvloed aan meldingen waar beheerders niet altijd
iets mee kunnen. Ook komt het voor dat de monitoring
geen problemen signaleert, terwijl de afnemers van de
ICTdiensten wel degelijk problemen ervaren.

Verbeteracties werden ingezet vanuit de bestaande
meldingen en beredeneerd vanuit de beschikbare ICT
componenten en beheertooling. Grote aantallen
onterechte meldingen werden weggefilterd en meldingen
die wél een indicatie zijn voor echte problemen werden
geaccentueerd. Deze verbeteracties leidden deels tot
resultaat. Echter ook na het wegfilteren bleven veel
echte meldingen onopgemerkt door de nog steeds grote
hoeveelheid niet ter zake doende meldingen. De
bestaande manier van monitoring en de bestaande
verbeteracties droegen dus onvoldoende bij tot het
terugdringen van verstoringen.

ICTdiensten worden steeds meer afhankelijk van een
samenstelling van ICTsystemen, de zogenaamde
ketens. Daardoor wordt het moeilijker overzicht over het
functioneren van de ICT te behouden. Een goede
monitoring van de ketens wordt steeds belangrijker.

Om de bestaande problemen met monitoring te
overwinnen, heeft ProRail een nieuwe kijk op monitoring
ontwikkeld, waarin de ICTdienstverlening aan de
bedrijfsprocessen de kern is.

Doel van ketenmonitoring
Het doel van ketenmonitoring is in één zin: de afnemers
merken niets of anders zo weinig mogelijk van falende
ICT. ‘Niets merken van’ betekent in de praktijk: een
falende ICTfunctie eerder ontdekken én eerder oplossen
dan het moment waarop de afnemer die nodig heeft. ‘Zo
weinig mogelijk merken van’ betekent in de praktijk: het
herstel beginnen voordat de afnemer last heeft van het
falen. Zo beperk je de tijdsduur van de hinder voor de
afnemer.

Ook moet de monitoring op tijd gebeurtenissen
detecteren die duiden op afnemende prestatie en uitval
van één of meer parallelle takken van meervoudig
uitgevoerde systemen. Beide bedreigen immers de
dienstverlening op langere termijn.

In dit artikel wordt de term monitoring gebruikt voor het
real time bewaken van het functioneren van de ICT en
van gebeurtenissen die op korte termijn om actie vragen.
Het bewaken van trends en het opstellen van statistieken
van systeemgedrag worden soms ook onder monitoring
geschaard, maar bij ProRail rekenen wij dat onder de
term ‘Analyseren’. Analyse gaat meer over de langere
termijn en monitoring vindt plaats in het hier en nu.

Een nieuwe kijk op
ketenmonitoring
Ieder bedrijf is bekend met de last die ICTverstoringen kunnen
veroorzaken. Bij ProRail hebben die verstoringen soms grote gevolgen
voor het treinverkeer. Een nieuwe kijk op ketenmonitoring wordt ingezet
om verstoringen nog verder terug te dringen.

Ketenmonitoring

door Guido van Laar

Het doel van ketenmonitoring is in
één zin: de afnemers merken niets
of anders zo weinig mogelijk van

falende ICT.
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Nadenken over risico’s
De paradigmaverschuiving in de nieuwe kijk op
monitoring is dat we vooraf nadenken over de risico’s
voor de ICTdienstverlening als gevolg van falen, in
plaats van na inbeheername met monitoring reageren op
onverwacht systeemgedrag. Vooraf nadenken over
risico’s geeft focus op het bepalen wat we wel en niet
moeten monitoren en welke herstelactie we voorzien bij
iedere melding van de monitoring. Monitoring van een
gebeurtenis is alleen zinvol als er een zinvolle
herstelactie te bedenken is bij die gebeurtenis.

ProRail is dan ook bezig met een traject waarin
ketenmonitoring al tijdens ontwikkeling wordt mee
ontworpen en daarna ‘getest en wel’ aan de beheerders
wordt aangeleverd. We zetten met deze nieuwe kijk op

ketenmonitoring een deel van de Non Functional
Requirements om in concrete ontwerprichtlijnen.

Service Level Agreements
Bij een benadering met focus op de dienstverlening lijkt
de Service Level Agreement (SLA) een goed startpunt.
De praktijk leert ons echter dat SLA’s nauwelijks een
bruikbare basis bieden voor de inrichting van
ketenmonitoring. Ze beschrijven percentages up time en
reactietijden, maar bieden weinig houvast voor
praktische ontwerpkeuzes voor de monitoring.

De nieuwe kijk op ketenmonitoring neemt een andere
weg, die overigens wel degelijk leidt tot de naleving van
de SLA’s. Die andere weg neemt als startpunt dat we
onszelf als ICTdienstverleners verantwoordelijk weten
voor de kwaliteit die we de afnemers bieden. Hoe goed
willen we zelf onze ICTdienst aan de afnemers leveren?
Welke onderbrekingen in die dienstverlening willen we
zelf voorkomen? Vanuit dit verantwoordelijkheidsbesef
wordt in zo goed mogelijk overleg met de afnemers
nagegaan wat de impact is van ICTverstoringen op de
ondersteunde bedrijfsprocessen.

Succesruimte
Voor het vaststellen van de impact van ICTverstoringen
zijn goed hanteerbare criteria nodig. Tijdens de zoektocht
naar goede criteria stuitten we op het NASA Fault Tree
Handbook. Bij de NASA ontstond ten gevolge van een
aantal mislukte ruimtemissies de noodzaak tot een goed
concept voor het vaststellen van de relatie tussen falen

De paradigmaverschuiving in de
nieuwe kijk op monitoring is dat we
vooraf nadenken over de risico’s
voor de ICTdienstverlening als

gevolg van falen, in plaats van na
inbeheername met monitoring

reageren op onverwacht
systeemgedrag.

Succesruimte en de vijf Succesniveaus
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van de techniek en het al dan niet slagen van een
ruimtemissie. Het concept dat zij daarvoor ontwikkelden,
past wonderwel op ICTdienstverlening en is de centrale
gedachte geworden van onze nieuwe kijk op monitoring.

NASA introduceert in haar handboek het begrip
Succesruimte. Dit begrip Succesruimte gaat over de
vraag in hoeverre het slagen van een ruimtemissie wordt
beïnvloed door falende componenten. De focus ligt
steeds op de vraag of de missie succesvol kan worden
voortgezet en niet op de falende componenten zelf. Die
focus is ook voor ICTmonitoring essentieel.

De figuur op de vorige pagina licht het begrip
Succesruimte en de vijf Succesniveaus nader toe en laat
zich het gemakkelijkst verklaren door de tekstballonnen
van rechts naar links te lezen, van Totaal Succes naar
Totaal Falen.

Het concept Succesruimte geeft concrete niveaus die per
gebruikersfunctie met de afnemers kunnen worden
besproken en waarop de monitoring kan worden
ingericht. Niet alle vijf niveaus zijn altijd van toepassing.
Het aantal nuttige niveaus hangt met name af van de
diversiteit en de urgentie van de functies, het aantal
betrokken ICTsystemen en de al dan niet toegepaste
redundantie.

De monitoringomgeving meet de essentiële
gebeurtenissen (de volgende paragrafen beschrijven hoe
die te kiezen) en bevat speciale algoritmiek die per
gebeurtenis en combinatie van gebeurtenissen de
statusovergangen in de Succesruimte bepaalt.

Dit concept heeft niet alleen aansprekende niveaus, het
helpt ook om te bepalen wie met welke urgentie moet
worden gealarmeerd. Zonder dit concept is de verleiding
groot bij ieder falen waarvan de impact niet geheel
duidelijk is, gelijk maar een sms naar de ICTdirecteur te
sturen. Met dit concept wordt duidelijk dat het alarmeren
van de hogere managementlagen pas nodig is als het
niveau Minimaal Aanvaardbaar Succes wordt bereikt.

Eindgebruikersperspectief
Bij het opzetten van de monitoring van de essentiële
gebeurtenissen beginnen we bij de juiste werking van de
gebruikersfuncties die bepalend zijn voor de
dienstverlening. We passen hiervoor end to end

monitoring toe, ook wel het eindgebruikersperspectief
genoemd.

We laten de monitor de belangrijkste gebruikersfuncties
meten op zo’n manier dat dit inzicht geeft in de
daadwerkelijke bruikbaarheid van de keten. We meten
die functies waarvan het falen direct invloed heeft op het
Succesniveau van de dienstverlening: is het mogelijk om
in te loggen, is het mogelijk toegang te krijgen tot een
bepaald webformulier, leidt een aanvraag voor informatie
aan een aangrenzend ICTsysteem tot een verwacht
antwoord? Zowel de beschikbaarheid van deze functies
als de performance ervan wordt gemeten.

Het monitoren van de gebruikersfuncties kan in principe
op drie manieren, afhankelijk van de gebruiksfrequentie
van de keten: periodieke nabootsing van de
gebruikersfuncties, opvangen van foutmeldingen van de
applicaties en door een combinatie van beide.

Periodieke nabootsing is zinvol wanneer de
gebruiksfrequentie redelijk laag is, bijvoorbeeld met een
interval van 15 minuten of meer. In dat geval is
periodieke nabootsing met een frequentie vanaf
bijvoorbeeld 5 minuten zinvol. We kiezen het interval
ruim korter dan de gemiddelde gebruiksfrequentie,
rekening houdend met de gemiddelde hersteltijd. Het
gaat er immers om dat de falende functie eerder wordt
ontdekt en hersteld dan het moment dat de afnemer die
nodig heeft.

Periodiek nabootsen doet de monitor door aanvragen te
doen die representatief zijn voor het normale gebruik en
gedrag van het ICTsysteem. Die aanvragen worden
gedaan vanuit de locaties in het netwerk die het ICT
systeem zelf ook gebruikt. Dat maakt dat de metingen
alle ICTcomponenten raken en daadwerkelijk inzicht
geven in het functioneren van de keten. Met deze
eindgebruikersmonitoring snijdt het mes aan twee
kanten: falen wordt opgemerkt, ook als de onderliggende
componenten zich niet ongezond melden én het
voorkomt dat we álle componenten onder monitoring
moeten brengen. Op deze manier zijn we op een
betrouwbare manier ‘met grote stappen snel thuis’.

Bij het periodiek nabootsen van gebruikersfuncties
detecteert de monitor in de tussenliggende periodes
eventueel falen niet. In dat geval kan het gebeuren dat
de componentmonitoring (zie de volgende paragraaf)
een falen als eerste meldt en dat pas later ook de
eindgebruikersmonitoring zijn melding geeft.

Opvangen van foutmeldingen van de applicaties ligt voor
de hand wanneer de gebruiksfrequentie hoog is,
bijvoorbeeld meer dan eens per minuut. In dat geval kan
de monitor gebruik maken van de applicatielogging
waarin dat falen wordt vastgelegd. De monitor merkt dan
het falen op hetzelfde moment als de gebruiker. Je wint
dan de tijd die anders verloren gaat aan het telefoontje
naar de helpdesk.

Een combinatie van beide biedt uiteraard de voordelen
van beide manieren.

Ketenmonitoring

Bij de NASA ontstond ten gevolge
van een aantal mislukte

ruimtemissies de noodzaak tot een
goed concept voor het vaststellen
van de relatie tussen falen van de
techniek en het al dan niet slagen

van een ruimtemissie.

http://garmlucassen.nl/grimm
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Componentperspectief
De volgende stap in het opzetten van de monitoring is de
componentmonitoring. De keuze welke ICT
componenten gemonitord moeten worden, wordt in de
nieuwe kijk niet primair bepaald door de vraag wat er
allemaal op componentniveau fout zou kunnen gaan.
Ook hier is de focus op de dienstverlening essentieel.
We onderscheiden drie aspecten bij de
componentmonitoring.

1 De ICTcomponenten, waarvan bekend is dat ze
direct invloed hebben op het Succesniveau, moeten
worden bewaakt. Sommige componenten leiden bij
falen onmiddellijk tot Totaal Falen voor de complete
ICT keten, andere (vooral bij uitval van redundantie)
leiden tot één van de hogere Succesniveaus.

2 De componentmonitoring hoeft niet alles waar te
nemen, want als alles goed is doordacht, bewaakt
de eindgebruikersmonitoring de meeste risico’s al.
De componentmonitoring moet t.b.v. het
herstelproces vooral net voldoende informatie
bieden om te achterhalen in welke hoek van de
ICTketen er iets mis is.

3 Er vinden in de ICTsystemen gebeurtenissen
plaats die in het hier en nu geen invloed hebben op
het Succesniveau, maar waarvan de betreffende
technisch beheerder wel een melding moet
ontvangen. Ook het monitoren van deze
gebeurtenissen verdient aandacht en moet worden
verzorgd door dezelfde monitoringomgeving. Ze
worden echter niet getoond op het dashboard (zie
volgende paragraaf) en ook niet meegenomen in het
berekenen van het Succesniveau.

Situation awareness
Om kordaat te kunnen reageren op verstoringen in welk
proces dan ook, is het nodig dat er een goed inzicht
bestaat in de toestand van dat proces. Inzicht in wat er
faalt, wat nog wel in orde is, en welke relatie er is tussen
falende componenten en falende eindgebruikersfuncties.
Dit overzicht over de situatie heet ook wel Situation

awareness.

Ondersteuning van de Situation awareness ontbreekt in
de traditionele monitoring, waar vaak alleen de
individuele foutmeldingen op een scherm verschijnen en
de onderlinge relaties door tijdrovend zoekwerk
achterhaald moeten worden.

Situation awareness bereiken we door op een dashboard
overzichtelijk alle drie vormen van informatie in hun
onderlinge samenhang te tonen: Succesniveau,
Eindgebruikersmonitoring en Componentmonitoring. In
één oogopslag is zo te zien wat het niveau van
dienstverlening is, welke gebruikersfuncties zijn
aangetast en welke componenten daar schuldig aan zijn.

Guido van Laar
Guido van Laar begon in 1979 zijn

loopbaan als elektronicaontwikkelaar bij

de Nederlandse Kabel Fabriek. De

automatisering deed al snel zijn intrede

en zo verschoof de aandacht naar het

ontwikkelen van ICTsystemen. Eind

jaren tachtig deed hij zijn eerste grote

automatiseringsproject als projectleider

bij de nieuwbouw van het Academisch

Ziekenhuis in Utrecht. Daarna leidde hij

ICTontwikkelprojecten voor het

Nederlandse Spoor.

Sinds 1998 is hij ICTarchitect bij ProRail,

waar hij de laatste jaren met name

betrokken is bij de uitdagingen die horen

bij het beheer van grote ICTsystemen.

Situation awareness bereiken we
door op een dashboard overzichtelijk

alle drie vormen van informatie in
hun onderlinge samenhang te tonen:

Succesniveau,
Eindgebruikersmonitoring en

Componentmonitoring.



DREAM16 27

Ketenmonitoring

Een concreet voorbeeld
De nieuwe kijk op monitoring hebben we toegepast op een van ICTketens van ProRail: de ICTketen

die het Incidentproces ondersteunt. Dat is het proces dat de afhandeling verzorgt van de incidenten die

plaatsvinden langs het spoor, zoals aanrijdingen, ontsporingen en brandjes. (Niet te verwarren met

ICTIncidenten in de ITILbetekenis.) Deze keten dient hier als concreet voorbeeld van het bijzondere

nut van het samenbrengen van het Succesniveau en de onderliggende Eindgebruikers en

Componentmonitoring in één samenhangend concept en weergegeven op één overzichtelijk

dashboard.

We hebben gezocht naar een indeling van het dashboard die dat overzicht ook daadwerkelijk zou

kunnen bieden. Het ontwerp van dat dashboard is nog in ontwikkeling en we verwachten dat hier en

daar nog aanpassingen nodig zullen zijn. We hebben gezocht naar een goede combinatie van overzicht

en de mogelijkheden die de beschikbare tooling ons biedt. Een goede optie was de ketenplaat zelf te

nemen als onderlegger. Maar om voor alle te monitoren ICTketens eenzelfde layout te bereiken,

hebben we toch gekozen voor een abstractere weergave.

Bijgaande figuur toont het dashboard zoals we dat op dit moment operationeel hebben voor het

Incidentproces. De tekstballonnen verklaren de diverse onderdelen van het dashboard.
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Het DREAM event is alweer een maand geleden als we Hidde
Nieuwenhuijsen en Nataša Divljak spreken. Beiden hebben het kleine
rode aantekenboekje bij zich dat tijdens het event is uitgedeeld. Er wordt
af en toe druk in gebladerd op zoek naar een aantekening die ze tijdens
de presentaties hebben gemaakt. “Fijn zo’n handzaam boekje” merkt
Hidde op: “Ik zie dat ik dat een paar keer heb opgeschreven.”

Dubbelinterview

Jullie zijn beiden al vaker op het DREAM event
geweest. Wat maakt het DREAM event voor
jullie waardevol?

Hidde: “Dit was voor mij alweer de vierde keer. DREAM
is het enige congres dat ieder jaar standaard in mijn
agenda staat. Als het maar even kan, probeer ik er bij te
zijn. In mijn ogen is het echt een vakcongres. Er zijn altijd
wel een paar inhoudelijk interessante presentaties die mij
inspireren, mij dingen leren of instrumenten meegeven
waarmee ik in mijn werk iets kan. Verder geeft het me
ook een goed beeld van hoe de markt rond requirements
engineering en business analyse zich ontwikkelt. En
tenslotte is het natuurlijk leuk om iedereen weer eens te
zien. Ik zou het niet graag willen missen.”

Nataša: “Voor mij was dit het tweede event. Vorig jaar
was ik er voor het eerst. Het DREAM event vind ik een
goede plek om te horen wat de nieuwe ontwikkelingen
zijn. Ik ontmoet er ook veel oudcollega’s. Sommige
mensen zie ik alleen maar in oktober op het event.”

Lynda Girvan opende dit jaar met een
presentatie over Agile en Business analysis.
Wat vonden jullie van haar presentatie?

Nataša: “Ik vond het een goede opening. Ze is een
ervaren spreker en dat merk je. Het is ook een
onderwerp dat veel mensen bezighoudt. Wat doe je als
business analist in een agile omgeving? Volgens Lynda
Girvan verdwijnt de rol business analist, maar blijft de
activiteit business analyse gewoon bestaan. Er blijft dus
behoefte aan mensen die een goede business analyse
kunnen uitvoeren. Wel moet dat veel meer op een Agile
manier. Je zult als business analist just enough en just in
time moeten kunnen leveren.”

Hidde: “Zij was zeker een goede spreker met een goede
presentatie. Ik vond haar verhaal wel minder
vernieuwend dan ik vooraf had verwacht. Het leek een
beetje op een pleidooi om ook als business analist de

door Reinoud de Leve en Hans Siebering

Sommige mensen zie ik alleen maar
in oktober op het event.

Je zult mij de komende tijd
geen stick figures meer
zien tekenen
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agile werkwijzen toe te passen. Lynda gaf tijdens haar
presentatie aan dat we het ons niet meer kunnen
permitteren om een half jaar de tijd te nemen voor het
begrijpen van een probleem. Daar zullen veel
opdrachtgevers het mee eens zijn. De vraag is of dat
reëel is, in elk geval voor bepaalde typen opdrachten, en
vooral ook hoe je dat doet zonder al te veel in te leveren
op kwaliteit en toegevoegde waarde. Om bijvoorbeeld te
bepalen wat ‘just enough’ is moet je als business analist,
in elk geval tot op zekere hoogte, inzicht hebben in het
grotere geheel. Ik vraag me dus af: welke competenties
en instrumenten zijn bij uitstek nodig om business
analyses binnen de agile benadering sneller en
effectiever te kunnen uitvoeren en wat zijn belangrijke
aandachtspunten hierbij?”

Wat vonden jullie van de presentaties uit de
parallel sessies?

Hans Lenting: Hoe analyseer ik het
verschil tussen emotie en feit?

Hidde: “Voor mij was de presentatie van Hans Lenting,
van het Zilveren Kruis, een van de hoogtepunten van
DREAM 2016. Zulke presentaties zie ik graag vaker
terug op het DREAM event.”

Nataša: “Het was een heel herkenbare case, die hij
beschreef. Hij moest onderzoeken waardoor de
systemen van Zilveren Kruis in december zo traag waren
geweest. Klanten hadden vaak pas de volgende dag of

soms zelfs de dag daarna bericht gekregen dat hun
wijzigingen waren verwerkt. ICT weersprak dit. Volgens
hen was de performance van de systemen de hele
maand december juist goed geweest. Toen Hans Lenting
dit moest onderzoeken was de drukte van december
alweer voorbij. Ze hadden nog wel van alle wijzigingen
de timestamps in de database. Met die gegevens konden
ze in een tool voor process mining naspelen wat er in
december was gebeurd. Daarbij zagen ze dat de
performance van het systeem het grootste deel van de
tijd inderdaad goed was geweest, maar er waren ook
momenten geweest dat alles vastliep.”

Hidde: “Dit was ook een mooi voorbeeld van hoe je op
een creatieve manier ‘tooling’ kunt inzetten om bepaalde
business analyse taken sneller en beter te kunnen
uitvoeren. De business analist analyseert in
samenwerking met de betrokkenen én met
ondersteuning van visuele hulpmiddelen de ervaren en
feitelijke situatie. Vervolgens worden, met behulp van de
tooling, de uitkomsten van de analyse op toegankelijke
wijze inzichtelijk gemaakt voor de verschillende

Nataša Divljak en Hidde Nieuwenhuijsen

Welke competenties en
instrumenten zijn bij uitstek nodig om

business analyses binnen de agile
benadering sneller en effectiever te

kunnen uitvoeren en wat zijn
belangrijke aandachtspunten hierbij?

Bij dit voorbeeld hadden meerdere
partijen voor een deel gelijk. Dat

maakt zulke situaties complex. En
zo’n visueel hulpmiddel is dan

fantastisch.
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betrokkenen. Bij dit voorbeeld hadden meerdere partijen
voor een deel gelijk. Dat maakt zulke situaties complex.
En zo’n visueel hulpmiddel is dan fantastisch. Als je dit
op een andere manier boven tafel had willen krijgen, had
je dat gegarandeerd veel meer tijd gekost.”

Nataša: “De kracht is ook dat je het kunt laten zien aan je
opdrachtgevers en gebruikers. In de process mining tool
kun je het proces van iedere wijziging volgen als een
balletje dat zich langs een aantal punten beweegt.

Doordat je het ziet gebeuren is het overtuigender.”

Hidde: “Hij liet tevens zien dat je deze tool als business
analist ook voor andere dingen zou kunnen inzetten. Je
kunt er bijvoorbeeld mee laten zien dat het proces lang
niet altijd verloopt zoals is afgesproken. Je ziet dan in de
tool dat sommige balletjes van de voorgeschreven route
afwijken. Nu zijn we vaak erg afhankelijk van de woorden
van mensen en de documentatie. Maar die wijken vaak
gedeeltelijk af van de werkelijkheid. Zo’n tool kan daarom
een zeer waardevol instrument zijn. Ik kijk er naar uit om
het zelf ook toe te kunnen passen.”

Bas Zweeris: UX Workflow nieuwe
kaartautomaat

Nataša: “Ik vind usability erg interessant. Bas Zweeris
vertelde over hoe ze het ontwerp van de nieuwe
kaartautomaat voor de NS hadden gemaakt. Het was
een goede, flitsende presentatie in een hoog tempo. Het
was heel informatief. Ze lieten bijvoorbeeld ook filmpjes
zien hoe ze reizigers hadden betrokken bij de eerste
ontwerpen. Dan zie je dat gebruikers het systeem heel
anders gaan bedienen dan de ontwerpers voor ogen
hadden.”

"Ze wilden graag weten hoe toeristen
op de nieuwe kaartautomaat zou

reageren. Het probleem is alleen dat
je niet eenvoudig toeristen op het

station herkent. Daarvoor hadden ze
een inventieve oplossing verzonnen.

Ze hadden alles vertaald in het
Tsjechisch. Daardoor was iedere
Nederlander een soort toerist.”
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Nataša Divljak en Hidde Nieuwenhuijsen

Hidde: “Dat is wat Steve Krug, de schrijver van ‘Don’t
make me think’ ook heel duidelijk zegt: je denkt dat je het
weet wat de gebruiker wil of nodig heeft, maar je weet
het niet. Je bent zelf niet de gebruiker.”

Nataša: “Ze wilden ook graag weten hoe toeristen op de
nieuwe kaartautomaat zouden reageren. Het probleem is
alleen dat je niet eenvoudig toeristen op het station
herkent. Daarvoor hadden ze een inventieve oplossing
verzonnen. Ze hadden alles vertaald in het Tsjechisch.
Daardoor was iedere Nederlander een soort toerist.”

Fil ip Hendrickx: De benefit map als
visueel kompas voor Lean strategie

uitvoering

Hidde: “Filip Hendrickx had een heel goede presentatie
waarin hij verschillende instrumenten uit de Lean set
toelichtte aan de hand van een praktijksituatie. Naar
aanleiding van deze presentatie heb ik me bijvoorbeeld
afgevraagd of we de waste gedachte uit Lean ook
zouden kunnen toepassen op onze eigen business
analyse processen. Als business analist produceer ik bij
grote trajecten heel veel (hulp)bestanden waarvan ik
uiteindelijk een aanzienlijk deel niet, of maar beperkt,
gebruik voor het eindresultaat. Zowel het produceren als
het beheren van die bestanden kost echter tijd, dus daar
ligt wellicht een kans om tijd te besparen. Toch denk ik
dat je in ons vak vaak pas achteraf kunt vaststellen dat
iets waste is. Hiervoor is namelijk inzicht nodig, dat je
pas in een later stadium hebt. Als business analist zul je
bijvoorbeeld vaak eerst een brede groep medewerkers
moeten interviewen om te bepalen wie relevante kennis
heeft en wie de key stakeholders zijn. Een deel van die
gesprekken en aantekeningen zullen dan achteraf
overbodig blijken te zijn, maar hebben in dat proces wel
een functie gehad. Toch is het nodig om te kijken hoe
business analyses sneller waardevolle output kunnen
opleveren. Ik verwacht dat bepaalde instrumenten uit de
Lean methodiek hierbij kunnen ondersteunen. Naar
aanleiding van deze presentatie heb ik in ieder geval zin
om me daar verder in te verdiepen.”

Wat vonden jullie van de afsluitende
presentatie van Penny Pullan “How can I use
visualisation to be a better business analyst in
the week ahead?”

Hidde: “Het was eerder een korte workshop tekenen, dan
een presentatie, maar voor veel business analisten wel
heel bruikbaar. Ik vond dit in elk geval een verrassende

en prettige afsluiting van het congres. Na vijf presentaties
ben ik eerlijk gezegd behoorlijk gaar maar het kostte me
weinig moeite om mijn aandacht erbij te houden. De
afsluiting van vorig jaar vond ik eerlijk gezegd te zwaar.”

Nataša: “Penny Pullan vroeg ons om een poppetje te
tekenen. De meeste mensen tekenden een stick figure.
Zij noemt dat een anorexiapoppetje. Daarna liet ze ons
zien hoe je heel eenvoudig een poppetje met een lijfje
kon tekenen.”

Hidde: “Ons werk bestaat voor een belangrijk deel uit
presenteren van onze (tussentijdse) bevindingen aan de
stakeholders. Met deze poppetjes kom je net iets beter
voor de dag. Het gaat vaak om aandacht krijgen en
houden, en daar helpt dit bij. Je zult mij de komende tijd
geen stick figures meer zien tekenen.”

Nataša: “Wat ze ons eigenlijk in haar presentatie liet zien,
was dat tekenen niet moeilijk is. Iedereen kan wel een
beetje tekenen. Je moet vooral leren om je te beperken
tot de essentie. Dan is het niet moeilijk om een poppetje
in een rolstoel of op de fiets te tekenen. Iemand vroeg
haar toen om een decision maker te tekenen. Dat kun je
natuurlijk niet tekenen, maar dat geeft niet. Dan schrijf je
het er gewoon onder.”

Hidde: “Ik vond het overigens goed dat Remco Lagarde
zich hardop afvroeg of we als business analist misschien
beter moeten leren schrijven. Dat kan op verschillende
gebieden voordeel opleveren, zoals de kwaliteit van de
deliverables, de doorlooptijd en wellicht zelfs de relatie
met de stakeholders. Bovendien past ‘kort en bondig’
kunnen formuleren prima binnen de agile benadering.

"Ik denk dat je in ons vak vaak pas
achteraf kunt vaststellen dat iets

waste is. Hiervoor is inzicht nodig,
dat je pas in een later stadium hebt."

"Ik vond het goed dat Remco
Lagarde zei dat we misschien
gewoon beter moeten leren

schrijven.”
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