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Waarom heb je voor dit artikel gekozen?
Ik las dit artikel toen we bezig waren met het selecteren
van sprekers voor het vorige DREAM Event. Ik had me
tot dan toe nog niet zo intensief bezig gehouden met
requirements engineering in een agile omgeving. Het
artikel was voor mij een eyeopener. Na het lezen ervan
stond het voor mij vast dat we Ellen Gottesdiener als
keynote spreker moesten uitnodigen. El len heeft mijn
verwachtingen zeker waar gemaakt. Ze gaf een heel
goede presentatie en verzorgde ook nog een
interessante workshop voor mensen die meer van haar
manier van werken wilden leren. Voor mij waren haar
optreden ti jdens het event, het artikel en de workshop de
trigger om me meer te verdiepen in de rol van
requirements engineering in een agile omgeving.
Volgens Gottesdiener is er niets tegenstri jdigs aan agile
requirements. Ook in een agile project moeten de
requirements zorgvuldig worden vastgesteld en vergt dat
soms veel analysewerk. De hoeveelheid analysewerk
bli jft min of meer geli jk. Al betoogt zi j wel dat sommige
problemen zich beter laten oplossen als je het probleem

stukje bij beetje oplost en dat daarom een agile aanpak
met zijn verschil lende iteraties een effectiever
benadering is dan de traditionele aanpak. Maar
requirements spelen ook in een agile omgeving nog
steeds een centrale rol.

El len Gottesdiener onderscheidt zelfs drie niveaus van
requirements. Die gelaagdheid deed me denken aan de
indeling die we kennen uit andere benaderingen van het
werken met requirements, zoals de indeling business-,
user- en system requirements. Hoewel we het hier
hebben over een heel andere indeling, zie ik wel
overeenkomsten in de functie ervan. De user stories die
je in een sprint real iseert, komen niet uit de lucht val len.

Elke methode kent een rol
die je requirements engineer
zou kunnen noemen
In deze serie interviews spreken Hans Siebering en Reinoud de Leve
telkens met een collega requirements engineer naar aanleiding van een
artikel dat hem of haar inspireerde. Deze keer spreken zij met Remco
Lagarde – organisator van het DREAM Event – over het artikel “Agile
Requirements: Not an Oxymoron” van Ellen Gottesdiener.

Interview met Remco Lagarde

door Reinoud de Leve en Hans Siebering

Er is er niets tegenstri jdigs aan
agile requirements

Requirements View
Big-View (Product)

Pre-View (Release) Define what product functionality to deliver in a given release, and obtain

agreement on the backlog items to deliver in the first few iterations in the

release.

Now-View (I teration) Identify enough requirements to deliver in an iteration to enable the team to

make a commitment for delivery.

Purpose
Gain an overal l understanding of what the product wil l be, and plan the

sequence of delivery. Agree on vision, scope, and time line for the entire

product.

A View To Agile Requirements By Ellen Gottesdiener
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Kun je iets meer vertellen over de verschillende
niveaus van requirements?
Ellen Gottesdiener onderscheidt drie views op
requirements met ieder een ander doel. Dat zi jn: de Big
View, de Pre-View en de Now-View.
In een agile aanpak hoef je niet al le product
requirements op voorhand helemaal helder te hebben,
zoals doorgaans wel het geval is bi j een traditionele
aanpak. Je moet echter wel de grote l i jnen van het
product dat je gaat ontwikkelen kunnen schetsen. Noem
het een vision. Je hebt zo’n vision nodig om het team te
kunnen focussen en om projectbudget te kunnen
regelen. De vision op het product en een hoog-over plan
hoe dit product te verwezenli jken vormen in de
terminologie van Ellen Gottesdiener de Big-View. In de
Big-View hebben requirements de vorm van een feature.
Het zi jn vri j abstract beschreven functies van het
systeem, die goed aansluiten bij de doelen van de
business. Gedurende het project zal de Big-View nog
evolueren. Het is heel goed mogeli jk dat uiteindel i jk een
bepaalde feature niet wordt gerealiseerd en een andere
feature die eerder niet in beeld was juist wel.

De Pre-View heeft een kortere ti jdshorizon dan de Big-
View. De Pre-View richt zich op wat er in de eerst
komende release wordt opgeleverd. In een agile project
wordt het product in een aantal releases opgeleverd,
waarbij iedere release een functioneel en technisch
samenhangend geheel vormt. Door deze samenhang
heeft een tussenti jdse release op zichzelf al waarde voor
de organisatie. Een release is het resultaat van een
aantal sprints.

De Now-View bestaat uit de user stories van de huidige
en de volgende sprint. Het bevat de user stories die het
team kan opleveren binnen de vaste doorloopti jd van de
sprint. De omvang van de sprints moet zo zijn dat het
team bli jft werken in een vast ritme.

Hoe verhouden deze drie niveaus zich tot
elkaar?
De user stories uit de Now-View zijn te traceren naar de
business requirements die de product owner heeft
vastgelegd in de Big View. Deze traceerbaarheid is
noodzakeli jk om te voorkomen dat de sprints de
verkeerde kant opgaan. Als er in een sprint user stories
worden gerealiseerd die niet zi jn te traceren naar de Big
View, gaat er iets verkeerd. De product owner is er voor
verantwoordeli jk dat het op te leveren product waarde
toevoegt aan de organisatie. De traceerbaarheid van de
user stories uit de Now-View (en Pre-View) naar de Big
View ondersteunt hem daarbij .

De conclusie van het artikel van Ellen
Gottesdiener is dat er geen tegenstrijdigheid zit
in de term agile requirements. Maar hoe zit dat
met de term agile requirement engineer?
Nu zou ik moeten zeggen dat daar wel een
tegenstri jdigheid in zit, want agile, of althans de agile
methode Scrum, kent de rol van requirements engineer
niet. Scrum doet niet aan special isaties. Ieder teamlid
zou in principe alles moeten kunnen. Zelf geloof ik daar
niet zo in. Ik geloof dat je alti jd special isatie zult houden.
Het testen van een systeem, het bouwen van een stuk
software, het ontwerpen van een architectuur of het
opstel len van een logisch model vragen nu eenmaal heel
verschil lende manieren van denken. Het is bi jna niet te
doen om alle hiervoor benodigde kennis en
vaardigheden te verenigen in één persoon. Dan zou zo’n
persoon zijn l inker en rechter hersenhelft en zowel zi jn
vrouweli jke als manneli jke eigenschappen volledig
moeten hebben ontwikkeld. Zulke mensen zijn maar dun
gezaaid.

Remco Lagarde

Je hebt een vision nodig om het team te
kunnen focussen en om projectbudget

te kunnen regelen
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Interview

De rol van requirements engineer valt in Scrum
overigens voor een deel samen met de rol van de
product owner. De product owner moet de requirements
voor het product helder en duidel i jk kunnen overdragen
aan het Scrum team. Zo helder en zo specifiek dat het
Scrum team begri jpt wat er moet worden gebouwd. De
product owner is echter meestal niet getraind in het
uitvoeren van analyses en hij ontbeert vaak technische
kennis. De product owner heeft ook vaak niet de ti jd die
nodig is om het resultaat uit te werken voor een
ontwikkelaar, een tester, etc. In theorie is de product
owner alti jd beschikbaar, maar ik moet het eerste project
nog zien waar de product owner elke dag aanwezig is.
Vaak zal daarom een requirements engineer als een
soort rechterhand van de product owner een deel van
deze taken op zich nemen. De requirements engineer
was overigens alti jd al een gedelegeerde taak. Hij werkte
alti jd al óf voor de business óf voor de IT uit wat er
gedaan moest worden. Bij agi le is dat niet anders. De
eisen, die voorheen aan requirements werden gesteld

worden er nog steeds aan gesteld. Het verschil is dat in
het verleden het requirementsproces volledig vooraf ging
aan het ontwikkelproces, terwij l bi j Scrum een deel van
de activiteiten paral lel wordt uitgevoerd. Er is meer
nadruk op communicatie, waardoor je niet meer al les
hoeft vast te leggen. Je hoeft niet meer door te gaan tot
de requirements niet meer ambigu zijn. Ze kunnen alti jd
ter plekke uitgelegd worden, omdat de auteur onderdeel
is van het team.

Ellen Gottesdiener
Ellen Gottesdiener is een internationaal bekende requirements Consultant. Ze heeft drie boeken geschreven:

• Requirements by Collaboration: Workshops for Defining Needs (2002)

• The Software Requirements Memory Jogger: A Pocket Guide to Help

Software and Business Teams Develop and Manage Requirements (2005)

• Discover to Deliver: Agile Product Planning and Analysis (201 2)

Ze heeft een benadering van requirements engineering ontwikkeld met zeven product dimensies:

• User: User sinteract with the product

• Interface: The product connects to users, systems, and devices

• Action: The product provides capabil ities for users

• Data: The product includes a repository of data and useful

information

• Control: The product enforces constraints

• Environment: The product conforms to physical properties and

technology platforms

• Quality Attribute: The product has certain properties that qualify its

operation and development

Ellen Gottesdiener was keynote spreker ti jdens het DREAM event van 2011 .

Ellen Gottesdiener

De product owner is meestal niet
getraind in het uitvoeren van analyses
en ontbeert vaak technische kennis



DREAM Event 7

De rol van requirements engineer blijft dus
volgens jou wel op één of andere manier
bestaan?
Als je al le methoden van de afgelopen 30 jaar neemt, die
aan de agile criteria voldoen, dan zie je dat er alti jd een
rol is die moet vastleggen, communiceren en boven
water kri jgen van behoeften. Dus een rol die je
requirements engineer kunt noemen. Een requirements
engineer moest behalve analytisch alti jd al
communicatief vaardig zi jn. Ik juich het toe dat er nu
meer aandacht is voor de samenwerking met de rest van
het team. Het is niet nieuw, maar er l igt meer nadruk op.

Lopen we niet het risico dat we te weinig
vastleggen en alleen nog maar mondeling
communiceren?
Minder vastleggen roept wel de vraag op hoe de
overdracht naar Beheer verloopt, vooral als dat niet
hetzelfde team is. Ook dat is gelukkig in Scrum geborgd:
de deliverables die nodig zi jn voor Beheer kun je
onderdeel maken van de backlog en uiteindel i jk van de
Definition of Done van een sprint, release of product.

Kun je iets vertellen over een Scrum project,
dat je meegemaakt hebt? In hoeverre werd wat
jij nu vertelt daar toegepast?
Eerl i jk gezegd hebben we in dat project veel van wat we
hiervoor hebben besproken niet of te laat toegepast. Het
was zeker geen voorbeeld project, maar ik heb er wel
veel van geleerd. Het begon met dat er toen ik op het
project kwam niet gewerkt werd met user stories maar
met use cases. Mijn ervaring is dat use cases minder
geschikt zi jn voor Scrum. Een use case bevat doorgaans
meerdere scenario’s. De use case is daarom vaak te
groot en al te ver in detai l uitgewerkt om in één sprint te
realiseren. Ik verwacht dat use case slices zoals we die
tegenwoordig kennen uit Use Cases 2.0 veel beter
aansluiten bij een werkwijze als Scrum.
De product owner was in eerste instantie ook niet
betrokken bij het aanbrengen van de drie niveaus in de
requirements. Er was geen traceerbaarheid van de user
stories uit een sprint naar de business features uit de Big
View. Doordat de samenhang ontbrak, werd het moeil i jk
om sprints te definiëren die business value toevoegen.
Bij het samenstel len van een sprint werd er heel veel
gediscussieerd. Later heb ik met de product owner de
gelaagdheid er wel ingebracht. Ik merkte dat dat wel
meer inzicht gaf, maar het was al te laat en deze actie is
uiteindel i jk helaas verwaterd.

Remco Lagarde

Remco Lagarde
Remco Lagarde is Competence Lead van de

competentie Business & Information Analysis bi j

Atos.

Hij is de initiatiefnemer, medeorganisator en

voorzitter van DREAM.

Remco is bijzonder vaardig in het vertalen van de

wensen van de klant/organisatie naar een optimale

oplossing met betrekking tot systeemdefinitie en/of

de productkeuze en/of processen. Door de

werkzaamheden bij de verschil lende bedri jven en

organisaties heeft Remco een brede ervaring in het

analyseren, vastleggen en uitdragen van de

informatiebehoefte, requirements en processen.

Daarnaast heeft hi j veel ervaring met het geven van

presentaties en trainingen en met het begeleiden

van organisaties en personen op het gebied van

requirements engineering / business analyse /

informatieanalyse / systeemanalyse, UML en het

gebruik van tools.

De rol van requirements engineer was
overigens alti jd al een gedelegeerde

taak.




