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Veel analisten die ik tegenkom merken dat de eisen die
gesteld worden aan hun werk, veranderen. Ze vragen
zich af hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan.
Sommige analisten zien die veranderingen als
bedreiging en anderen zien het als kans om hun werk
nog beter te doen. Ik heb de meest gehoorde kansen en
bedreigingen op een ri j gezet en geef vervolgens mijn
visie op de veranderingen die agile teweegbrengt.

Bedreigingen
In een agile omgeving wordt heel anders over
requirements gedacht dan we gewend zijn. Ik noem de
voornaamste bedreigingen die daar voor ons het gevolg
van zijn.

1 Geen requirementsfase
Tot voor kort begon een softwareontwikkeltraject met een
requirementsfase. Dit was een duidel i jk afgebakende
fase aan het begin van het project. We moesten samen
met de business stakeholders al le requirements boven
water halen. Ons werk was daardoor duidel i jk
gepositioneerd. Ontwerpers, ontwikkelaars en testers
konden pas aan de slag nadat wij de requirementsfase
hadden afgerond.
In een agile project bestaat geen afzonderl i jke
requirementsfase. We worden tegenwoordig geacht om
de requirements gefaseerd aan te leveren. Om de 2 tot 4
weken heeft het ontwikkelteam een nieuwe set
requirements nodig. We moeten die requirements just in
time aanleveren en mogen niet te ver vooruit werken.

Wat betekent dit voor ons?
We krijgen geen ti jd meer om de requirements goed op
een ri j te zetten en een gedegen werkwijze te volgen. We
staan voortdurend onder (ti jds)druk om iedere sprint
weer te zorgen dat het ontwikkelteam voldoende input
kri jgt met daarbij al le detai l informatie die ze nodig
hebben. Ondanks die ti jdsdruk moeten die requirements
natuurl i jk van goede kwaliteit zi jn. Een hele opgave voor
ons, requirementsanalisten.

2 Analist niet als afzonderlijke rolonderkend
Velen van ons hebben de functie (requirements)analist.
Het is een beroep, een discipl ine binnen de
softwareontwikkeling. Organisaties hanteren allerlei
verschil lende benamingen voor onze functie zoals
businessanalist, informatieanalist en
requirementsengineer, maar we beoefenen allemaal het
vakgebied requirementsengineering.
In een agile omgeving bestaan slechts drie rol len,
ontwikkelaar (ofwel teamlid), product owner en scrum
master. Er wordt gewerkt in multidiscipl inaire teams. De
teamleden moeten gezamenli jk al le kennis en
vaardigheden bezitten die nodig zi jn voor de ontwikkeling
van het systeem. Bovendien dragen zij
teamverantwoordeli jkheid voor het eindresultaat en dat is
inclusief het helder kri jgen van de requirements.

Wat betekent dit voor ons?
Wij worden minder zichtbaar en misschien zelfs
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overbodig. In een agile omgeving hebben we niet langer
de rol requirementsanalist maar zijn we teamlid. We
hebben niet langer als taak om de requirements op te
stel len, maar zijn samen met de andere teamleden
verantwoordeli jk voor het opleveren van het gewenste
systeem. Het is maar de vraag of een agile team ons
daar voor nodig heeft. Dat hangt van de competenties
van de andere teamleden af.
Ons bestaansrecht wordt verder bedreigd door de
product owner. Een product owner is de business
stakeholder die verantwoordeli jk is voor het succes van
het systeem. Daarmee is hi j ook verantwoordeli jk voor
het overdragen van de requirements aan het
ontwikkelteam. Een deel van het uitvoerend werk kan hij
delegeren aan een gebruiker of aan een
requirementsanalist, maar daarmee kri jgt onze rol toch
minder gewicht.

3 Minder requirements documenteren
Eén van onze grootste uitdagingen was alti jd om de
requirements volledig en eenduidig te specificeren. Dat
viel niet mee omdat je nooit zeker weet of je
requirements gemist hebt en omdat gedocumenteerde
requirements anders gelezen kunnen worden dan je
bedoeld had. We hebben de afgelopen decennia al lerlei

methoden, technieken en best practices tot onze
beschikking gekregen om kwalitatief goede requirements
op te stel len.
Agile hecht geen waarde aan volledige en eenduidige
specificaties en documenteert überhaupt minder dan we
gewend zijn. Veel meer dan een eenvoudige product
backlog met user stories (en misschien wat informatie
voor functioneel beheerders) hoeft er niet vastgelegd te
worden over requirements. Mondelinge communicatie
geniet in agileomgevingen immers de voorkeur boven
schriftel i jke.

Wat betekent dit voor ons?
Een substantieel deel van ons werk vervalt. User stories
bestaan uit eenvoudige zinnen die de product owner en
de gebruikers zelf kunnen opstel len. De kennis en
vaardigheden die we hebben opgebouwd om
requirements SMART en volledig te formuleren, helpen
ons niet langer. Dingen die vroeger vanzelfsprekend
waren, zi jn dat in agile niet meer. Een gedegen
requirementsanalyse en uitgebreide documentatie zi jn
bi jvoorbeeld niet langer wenseli jk.

Kansen
Naast bedreigingen biedt agile ook kansen voor
requirementsanalisten. Ik noem de drie belangri jkste.

1 Veel aandacht voor requirements
Met de komst van agile is de focus komen te l iggen op
het leveren van zoveel mogeli jk business value.
Requirements staan daarom bij agi le in het middelpunt
van de belangstel l ing. Dat requirements cruciaal zi jn voor
het succes van een softwareontwikkelproject wisten wij al
lang. Nu maakt ook agile dat onmiskenbaar duidel i jk.

Wat betekent dit voor ons?
We hoeven de opdrachtgever en de projectleden niet
meer van het belang van requirements te overtuigen.
Iedere sprint worden immers nieuwe requirements
geïmplementeerd. Als deze niet helder zi jn, wordt dat bi j
de demo aan het einde van de sprint direct zichtbaar
voor al le belanghebbenden.

2 Requirements integraal onderdeelvan agile
Requirements zijn onlosmakeli jk verbonden met agile,
meestal in de vorm van user stories. Ze zitten door heel
het proces verweven. Requirements vormen een
integraal onderdeel van Scrum. De product backlog met
daarin de requirements heeft een centrale plek binnen
Scrum en is het voornaamste stuurinstrument voor de
business. Tijdens alle Scrum-meetings spelen user
stories een prominente rol, denk aan de sprintplanning
meeting, daily scrum en sprint review meeting (demo).

Wat betekent dit voor ons?
Requirements verdwijnen niet meer onderin de la, maar
iedereen werkt er intensief mee. Waar vroeger veel
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ontwikkelaars de requirementsdocumentatie maar half
lazen, implementeren ze nu user stories. Waar vroeger
projectleiders op basis van summiere informatie (o.a.
requirements) en veel aannames een planning maakten,
worden sprint- en releaseplanningen nu voortdurend
bijgesteld als er voortschri jdend inzicht is.

3 Business pakt de cruciale POrolonvoldoende op
Voorlopig hebben we in de prakti jk nog te maken met
een business die IT-projecten graag overlaat aan IT’ers.
Ze wil len er zelf zo min mogeli jk ti jd aan besteden. Een
medewerker nagenoeg ful l time vri jmaken om de product
ownersrol naar behoren in te vul len, is er zelden bij .
Laat staan dat de verantwoordeli jke manager (de echte
product owner) zich intensief met de ontwikkeling gaat
bemoeien.

Wat betekent dit voor ons?
Wij zi jn vaak de aangewezen persoon om het gat dat de
business laat val len, op te vul len. Daarmee helpen we
zowel de business als het ontwikkelteam uit de brand.
Het ontwikkelteam heeft een vertegenwoordiger van de
business nodig. Iemand die ze kan vertel len wat de
behoeften van de business zijn en aanspreekpunt is voor
al hun vragen. De business is bl i j dat ze werk aan een
professional kan overlaten. Ze moet weliswaar input
leveren, maar kan zich toch voornameli jk concentreren
op haar eigen werk.

Gevolgen voor analisten
De kansen en bedreigingen overziend denk ik dat ons
werk en onze rol substantieel aan het veranderen is. Wij

zul len ons steeds meer als bruggenbouwer en steeds
minder als vertaler moeten gaan opstel len. We gaan de
business en de ontwikkelaars helpen om gezamenli jk de
requirements scherp te stel len. Een agile-ontwikkelteam
is immers een multidiscipl inair team, dat ook de
vaardigheid om de behoeften van de business te
doorgronden moet bezitten.

De business zal in de toekomst meer en meer grip wil len
kri jgen op haar ICT-projecten. Daarbij wil ze sturen op
ROI en zal dus haar strategische product ownerrol
steeds vaker gaan oppakken. In plaats van vertaler en
brug tussen de business en het ontwikkelteam, worden
wij veel meer bruggenbouwers. We gaan de werelden
van de business en de ICT'ers dichter bij elkaar brengen
en ze helpen om samen iedere sprint de business value
te maximaliseren.

Terug naar de vraag of agile een kans of een bedreiging
is voor requirementsanalisten.
Dat hangt van je ambitie en competenties af, zou ik
zeggen. Als je vast wilt houden aan een grondige
requirementsanalyse waarin je vooraf al le requirements
inzichtel i jk wilt maken en ondubbelzinnig vastleggen, dan
vormt agile een serieuze bedreiging voor je. Als je de
competenties die een agile omgeving van je verlangt niet
bezit of je niet snel genoeg eigen maakt, is agile ook een
bedreiging. Als je daarentegen bereid bent om de
business en ICT’ers dichter bij elkaar te brengen en te
helpen om iedere sprint de business value verder te
maximaliseren, dan is agile een geweldige kans om meer
betekenis aan je werk te geven.

Requirements spelen in agile een veel belangri jkere rol
dan in traditionele projecten, maar in een andere vorm
dan we gewend zijn. Iemand die het project op dat vlak
verder kan helpen kri jgt daarom meer waarde, met of
zonder formele analistenrol of afzonderl i jke
requirementsfase.

Wil je weten wat er van een moderne analist verwacht
wordt of hoe je zelf succesvol als agile analist aan de
slag kunt, lees dan mijn e-book 'De Agile Analist'. Je kunt
het gratis downloaden op http: //www.reaco.nl/agi le-
analist/.
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