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Themanummer
‘Verhalen’

I ntrod u ctie th ema

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

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

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

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

Verhalen geven betekenis aan de wereld
om ons heen.
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Dewerkgroep voor het verbeteren van het requirementsproces kwam
elkemaand eenmiddag bij elkaar. Elke sessie werd besteed aan het
definiëren van processen, verantwoordelijkheden en templates. Met
name die templates kostten veel tijd. Internetprojecten vragen nu
eenmaal een andere nadruk dan backoffice-automatisering. Voor
changes kan niet een hele verzameling documentenworden geschreven,
maar voor de nieuwbouwvan bedrijfskritische systemenwas dit wel
degelijk de bedoeling. Elke volgendewerkgroepsessie leverdeweer
nieuwe verzoeken op omde templates aan te passen. Zo duurde het een
half jaar voordat de templates klaarwaren en er in een project voor het
eerst een visiedocument-nieuwe-stijl werd geschreven.
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delen. Dat deed de mensheid al toen we nog in
berenvellen rond het vuur voor de grot zaten. Dat is hoe
mythen, sagen en legenden zijn ontstaan. Verhalen geven
betekenis aan de wereld om ons heen.

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

beschrijft een dag uit haar werk als requirements
engineer. Een dag om jaloers op te worden.

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