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We hebben een palet aan artikelen verzameld over dit

thema. We laten een aantal auteurs aan het woord over

hun visie en ervaring met requirements engineering

binnen een agile omgeving. In een nieuwe rubriek

waarin een expert vragen van lezers beantwoordt,

beantwoordt ditmaal hoogeleraar Rini van Solingen

lezersvragen over Scrum.

Zoals alti jd, zi jn we niet rigide met het onderwerp

omgegaan. Er is een artikel over Gamification van

Danny Oldenhave en Sti jn Hoppenbrouwers,

promovendus en promotor op dit onderwerp. En er is

een interview met Mirjam van den Berg, die heeft

toegelegd op de zachte vaardigheden in ons vak. Twee

artikelen gaan in op de in Nederland ontwikkelde

methode Ampersand. Het eerste is van de bedenker,

hoogleraar Stef Joosten. Het tweede vertelt over de

toepassing van de methode.

Heb ji j iets te vertel len, kun je een leuk artikel schri jven,

of heb je een talent voor tekenen en kun je het blad van

passende il lustratie voorzien? Dan komen we graag met

je in contact: DREAMagazine@dreamevent.nl

We hopen dat jul l ie plezier zul len beleven aan de

artikelen die we voor jul l ie hebben verzameld.

Voorwoord
Requirements engineers bewegen zich alti jd al tussen twee werelden:
de wereld van de business en de wereld van de IT. Tegenwoordig zien
we echter dat de regels binnen die twee werelden erg aan verandering
onderhevig zi jn. De IT wil steeds meer agile, iteratief, kort cycl isch gaan
werken. Veel meer nog dan voorheen komt de verantwoordeli jkheid voor
de oplossing bij het ontwikkelteam te liggen De functie van Requirement
engineer verdwijnt. De business wil vaak ook wel veranderen, maar wil
daarnaast ook haar zekerheden bli jven behouden. Zij wil vaak niet dat
er ook maar iets gebouwd wordt voordat we precies weten wat we gaan
bouwen en liefst ook nog wanneer het klaar is en wat het gaat kosten.
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(Serious) Games en Gamification

Games beginnen een steeds belangri jkere rol te spelen
in het bedri jfsleven. De term Serious Games komt steeds
meer voor binnen organisaties. Voorbeelden zijn
‘management games’ (zoals een scrum-, process-,
architecture- en information management game) en
simulaties bij e-learning. Het doel hierbi j is vaak het
kweken van awareness voor een bepaald onderwerp.
Serious games zijn spellen die een serieus doel hebben,
de speler weet bijvoorbeeld na het spelen van de game
meer over onderwerp X en kan dat direct toepassen in
zi jn dageli jkse werk.

Een andere term is gamification. Gamification wordt vaak
omschreven als het gebruik van elementen uit games om
de gebruikersbetrokkenheid en -ervaring te verhogen
(Deterding, 2011 ). Door middel van gamification worden
medewerkers gemotiveerd en gefacil iteerd in hun
dageli jks werk om te komen tot een gewenst(e)
(verandering in) gedrag. Bijvoorbeeld dat een

medewerker meer via een sociaal platform gaat
samenwerken in plaats van via e-mail . Dit gebeurt vaak
door de (nieuwe) manier van werken inzichtel i jker,
doelgerichter en leuker weer te geven. Voorbeelden
hiervan zijn: Chorewars (waarbij huishoudeli jke taken als
een opdracht uit een game worden weergegeven en de
speler ‘goud’ kan verzamelen voor het uitvoeren van
deze taken), Nike+ (het stimuleren van hardlopen door
het stel len van uitdagende haalbare doelen en het
behalen van punten voor het behalen van deze doelen)
en RuleXpress (waarbij kwaliteitsdoelen van de te maken
‘business rule’ inzichtel i jk gemaakt worden en de speler
direct feedback kri jgt hoe goed de rule is die hi j/zi j
gemaakt heeft in de vorm van een score). Deze
voorbeelden maken gebruik van elementen uit games
waardoor de spelers een gesteld (serieus) doel behalen.
De spelers voelen zich hierdoor meer betrokken met het
uiteindel i jke doel. Games, en elementen uit games,
kunnen deze gebruikersbetrokkenheid en –ervaring
verhogen, omdat games grote motivatoren zijn
(McGonigal, 2011 ). De elementen van deze motivatoren
zouden ook gebruikt kunnen worden in het requirements
proces.

Requirements Engineering
als een Spel
Games, iedereen heeft ze ooit gespeeld. Tikkertje, bordspellen,
kaartspellen tot aan (grote) onl ine games toe. Ook in het bedri jfsleven
worden games vaker in een werkcontext toegepast. Door het gebruik
van games of elementen uit games, raken werknemers beter
gemotiveerd én worden gefacil iteerd in hun dageli jks werk. In dit artikel
richten wij ons op hoe de requirements engineers ondersteund kunnen
worden door het inzetten van games en gamification.

Gamification

door Danny Oldenhave en Sti jn Hoppenbrouwers

Gamification kan zeer effectief zi jn
wanneer zij gebruikt wordt voor het
ondersteunen van kenniswerk.
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Gamification en het Requirements
Proces
Gamification kan zeer effectief zi jn wanneer zij gebruikt
wordt voor het ondersteunen van kenniswerk, zoals
requirements engineering, door dit kenniswerk te
benaderen als een game en hier elementen uit games op
toe te passen. Taken binnen kenniswerk kunnen
omschreven worden als doelgerichte interactieve
activiteiten, die vri jheid van handelen en besluitvorming
vereisen binnen duidel i jk gestelde kaders
(Hoppenbrouwers et al. , 2008). Games en het
requirements proces zijn zulke activiteiten.

Games bestaan uit een viertal verschil lende
eigenschappen (McGonigal, 2011 ; Schell , 201 0):
• Doel
• Regels
• Feedback
• Vri jwil l ige (en vaak speelse) houding

Deze eigenschappen zien we ook terug komen in het
requirements proces. Het requirements proces heeft een
vastgesteld doel (het verzamelen van alle eisen van de
stakeholders; en maakt deel uit van een groter einddoel,
het uiteindel i jke systeem), regels (waaraan de engineer
zich moet houden), feedback (bijvoorbeeld van de
stakeholders) en een vri jwil l ige houding (van zowel de

engineer als de stakeholders wanneer zij zich
committeren aan het requirements proces). Daarnaast
staat bi j het requirements proces samenwerking centraal,
dit is tevens het geval bi j de meeste games. Waar we bij
games als World of Warcraft, om een draak te verslaan,
samenwerken met verschil lende spelers met
verschil lende capaciteiten en expertises, moet er in het
requirements proces ook samengewerkt worden met
verschil lende mensen in verschil lende rol len (en
expertises) om zo de juiste requirements duidel i jk te
kri jgen.

Huidige Requirements Games
Een voorbeeld van een game, welke we nu al vaak terug
zien in het requirements proces, is het rol lenspel dat
vaak gespeeld wordt. De requirements engineer en de
stakeholders nemen elk hun rol aan en proberen in een
soort van rol lenspel (bi jvoorbeeld een ’doorloop‘) de

Danny Oldenhave & Sti jn Hoppenbrouwers

Bij het requirements proces staat
samenwerking centraal, dit is tevens
het geval bi j de meeste games.
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Gamification

requirements duidel i jk te maken om zo te zorgen dat het
systeem voldoet aan de behoeften van de organisatie.
Verder zi jn er ook verschil lende serious games, die
helpen bij het duidel i jk maken van het belang van het
requirements proces, zoals de ‘RE-O-Poly’ game (Smith
& Gotel, 2008). RE-O-Poly is een bordspel, gebaseerd
op monopoly, dat organisaties kennis laat maken met
requirements engineering en verschil lende best practices
daarbinnen. Doel van de game is het gebruiken van
requirements-werkwijzen voor het oplossen van
verschil lende (complexe) vraagstukken. De game brengt
mensen met weinig ervaring op het gebied van
requirements samen en men leert van elkaar en start een
dialoog over het requirements proces.

Een ander voorbeeld is de ‘Software Quantum Game’,
een serious game waarbij spelers requirements moeten
verzamelen (Knauss et al. , 2008). De voornaamste
uitdaging l igt er bi j deze game in om de niet relevante
requirements te vermijden en de juiste te verzamelen.
Deelnemers kunnen hulp inroepen door gebruik te
maken van een review. Die kan hulp bieden, maar deze
gaat ten koste van de ti jd voor het vinden van de juiste
requirements. Het belang van mondelinge communicatie,
reviews, alternatieve routes van het verkri jgen van
requirements en de impact van verschil lende
kwaliteitseisen worden op deze manier spelenderwijs
geïntroduceerd.

Gamificeren van het Requirements
Proces
Games en gamification kan men gebruiken bij het
ondersteunen van verschil lende aspecten van het
requirements proces. Om te beginnen kunnen serious
games gebruikt worden bij het verduidel i jken waarom het
requirements proces een van de meeste cruciale
stappen is binnen een ontwikkel proces (awareness) en
wat best practices zijn. Hier hebben we al een paar
voorbeelden van gegeven. Een ander voorbeeld is het
spelen van een spel waarin de impact van requirements
op het verloop van het ontwikkelproces duidel i jk wordt.

Een toepassing van gamification ti jdens het requirements
proces zelf, ter ondersteuning van de requirements
engineer en voor de borging en continuering van een
efficiënte werkwijze (sustainability) is mogeli jk. Door het
toepassen van een gamification oplossing, voor ti jdens
de meetings met de verschil lende stakeholders, kan de
‘wij vs. zi j ’ mental iteit doorbroken worden. Dat is mogeli jk
door het ‘spel’ samen met de stakeholders te spelen,
waardoor hun betrokkenheid toeneemt. Hiermee
bereiken we tevens het hogere einddoel: het neerzetten
van een epic systeem. De regels van een dergeli jke
gamification oplossing zijn duidel i jk: zowel de
requirements engineer als de stakeholders werken
samen om requirements op te stel len die voldoen aan de
behoeften van het uiteindel i jke systeem en de
organisatie, en dit al les binnen het bedri jfsbeleid en de
algemene wetgeving. Door feedback kunnen de
requirements engineer en de stakeholders inzicht kri jgen
of zi j dezelfde ‘taal ’ spreken en de requirements

Danny Oldenhave

Danny Oldenhave (1 984) is als Gamification

special ist werkzaam bij Atos. Op het gebied van

gamification heeft hi j al verschil lende opdrachten

gedaan bij verschil lende klanten.

Daarnaast is hi j op dit moment bezig met een

promotieonderzoek op dit zelfde gebied aan de

Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens dit

onderzoek stelt hi j de mens centraal en kijkt in

hoeverre elementen en de psychologie uit spellen

gebruikt kunnen worden om de doelgroep te helpen

in het dageli jks werk.

Samen met Atos en de Hogeschool van Arnhem en

Nijmegen biedt hi j als eerste in Nederland een

geaccrediteerde cursus aan op het gebied van

gamification.
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bijdragen aan het uiteindel i jke doel. Een voorbeeld
hiervan is een progress bar zoals LinkedIn die gebruikt en
waar de bar (balk) aangeeft in hoeverre een profiel
gevuld is. Door het scoren van punten ti jdens het
gesprek met de stakeholders, voor bijvoorbeeld het
samen eens worden over een requirement, kan een balk
gevuld worden. Door vooraf een doel te stel len (en daar
punten aan toe te kennen), wordt zowel voor de
requirements engineer als de stakeholders inzichtel i jk in
hoeverre dit doel behaald is.

Het gebruik van gamification om het requirements proces
zelf te ondersteunen kan grote voordelen opleveren voor
zowel de requirements engineer als de stakeholders.
Omdat gamification nog een vri j nieuw concept is, zi jn er
weinig tot geen voorbeelden van het gebruik hiervan op
het gebied van operationele requirements engineering.
Het introduceren van game elementen in dit proces zou
heel goed kunnen leiden tot een verbetering in het
requirements proces en daarmee in de kwaliteit van het
eindproduct. De toekomst zal het uitwijzen. Game On!

• S. Deterding et al. (2011 ): From game design
elements to gamefulness: Defining 'gamification'

• S. Hoppenbrouwers et al. (2008): Method engineering
as game design: an emerging HCI perspective on
methods and case tools

• E. Knauss et al. (2008): A Game for Taking
Requirements Engineering More Seriously

• J. McGonigal (2011 ): Reality is Broken: Why Games
Make Us Better and How They Can Change the
World

• J. Schell (201 0): The Art of Game Design: A Book of
Lenses

• R. Smith & O. Gotel (2008): Gameplay to Introduce
and Reinforce Requirements Engineering Practices

Danny Oldenhave & Sti jn Hoppenbrouwers

Stijn Hoppenbrouwers

Dr. Sti jn Hoppenbrouwers (1 970) is lector Model-

Based Information Systems aan de Hogeschool van

Arnhem en Nijmegen (Informatica, Media en

Communicatie) en universitair docent aan de

Radboud Universiteit (Informatiekunde).

Zowel in zi jn onderwijs als zi jn onderzoek houdt hi j

zich o.a. veel bezig met requirements engineering

en business modell ing. Zi jn onderzoek betreft met

name het doelgericht structureren van

communicatieprocessen in collaboratieve elicitatie,

formulering en validatie van requirements, en de

daaraan gerelateerde artefacten zoals use cases,

procesmodellen, informatiemodellen en

bedri jfsregels. Hierbi j staat de communicatie met en

tussen business stakeholders centraal, en wordt

vaak gamificatie toegepast.

Daarnaast houdt Sti jn zich in toenemende mate

bezig met innovatieve

samenwerkingsondersteuning, met name in e-

Health.
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Eén gesprek niet genoeg
Op 25 september 201 4 wordt in Nijkerk het vi jfde DREAM Event
gehouden. Deze keer is het thema ‘de kunst van het el iciteren’. Mirjam
van den Berg is één van de sprekers. Met haar bedri jf Bridging Minds
begeleidt zi j al jaren organisaties en personen bij het helder
communiceren over wensen en eisen in ICT projecten. Er is
tegenwoordig veel aandacht voor de vakinhoudeli jke kennis van de
analist. Daarbij wordt vaak vergeten dat juist de soft ski l ls bepalend zijn
voor het succes van het project. Als analist moet je de juiste vragen
weten te stel len. Je moet herkennen dat je over een oplossing aan het
praten bent in plaats van over wensen en eisen. Je moet weten
wanneer je moet doorvragen om voldoende helderheid te kri jgen. Twee
belangri jke redenen waarom het vaak mis gaat in het
requirementsproces zijn volgens Mirjam ‘the wrong people’ en ‘the
wrong skil ls’ . Dat zag ze laatst nog bevestigd in een onderzoek.

Interview met Mirjam van den Berg

door Reinoud de Leve en Hans Siebering
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Mirjam moet een beetje lachen als we haar vragen of zi j
ons iets kan vertel len over hoe zij tot haar special isme is
gekomen. “Op de training zou ik nu ‘Ja’ antwoorden” zegt
ze “en daarna even sti l bl i jven. Deelnemers raken
daarvan vaak even in verwarring. Het is niet het
antwoord dat ze verwachten. In de dageli jkse
communicatie stel len we veel vaker gesloten vragen dan
we ons bewust zi jn. Dat is ook helemaal niet erg.
Iedereen doet dat. Als analist moet je echter weten wat
voor soort vragen je stelt en wat het effect daarvan is op
het gesprek. Ik leer daarom deelnemers aan mijn
trainingen dat zi j zich ook mentaal op hun rol in het
gesprek moeten voorbereiden. Vaak zien we dat
analisten zich al leen inhoudeli jk op het gesprek
voorbereiden. Een mentale voorbereiding is minstens
even belangri jk om te voorkomen dat je belangri jke
informatie mist. ”

Structuur
“Een gesprek met een belanghebbende verloopt nooit
netjes van A tot Z. Deze springt vaak van de hak op de
tak. Als je je daar niet goed op hebt voorbereid, loop je
als analist het risico dat je net zo hard van de hak op de
tak meespringt. Je kunt al leen niet al le wensen en eisen
die je verzamelt maar op een grote hoop gooien. Je hebt
een bepaalde structuur nodig om je gesprek aan op te

hangen. Als iemand bijvoorbeeld een functie noemt die
het systeem moet bieden, horen daar vragen bij over de
kwaliteit van deze functie. Hoe goed moet de oplossing
de functie uitvoeren? Hoe vaak, snel, vei l ig, etcY? Als je
die vragen niet stelt, kun je geen goede oplossing voor
het probleem bouwen. De meeste analisten hebben de
neiging om meteen de diepte in te duiken. Dat is
helemaal niet erg, als je maar weet dat je er daarmee
nog niet bent. Je moet daarna minstens onderzoeken of
er nog andere functies zijn die de oplossing moet
bieden”.

In haar boek “Heldere wensen en eisen” onderscheidt
Mirjam vijf verschil lende soorten van wensen en eisen:

1 . Behoeften – Wat wil je bereiken?
2. Benodigdheden – Wat heb je nodig om dat te

bereiken? Vaak zijn dit producten
3. Functies – Wat moet een product doen?
4. Kwaliteiten – Hoe goed moet een product de functie

uitvoeren?
5. Randvoorwaarden – Binnen welke grenzen moet je

de oplossing realiseren?

“Met zo’n structuur in het achterhoofd kun je veel beter,
meer gestructureerd het gesprek met de klant voeren. De
structuur helpt je bi j het stel len van de juiste vragen:
Abstraherende vragen (Wat wilt u daarmee bereiken?)
als de behoefte nog niet duidel i jk is. Concretiserende
vragen (Welke stappen zijn daar voor nodig?) om de
diepte in te gaan en Laterale vragen (Welke andere
wensen heeft u?) om de breedte te verkennen.

Er zi jn natuurl i jk ook andere indelingen van
requirements, zoals Business, User en System

Mirjam van den Berg

Ik leer deelnemers aan mijn trainingen
dat zi j zich ook mentaal op hun rol in
het gesprek moeten voorbereiden.
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requirements. De indeling in Business, User en System
requirements biedt al leen minder houvast dan deze. Je
belandt al gauw in de discussie over of iets een Business
of een User requirement is. ”

Oplossingen
Vaak vindt ICT dat de Business niet in oplossingen moet
denken. Immers, de Business is van het ‘Wat’ en ICT is
van het ‘Hoe’. Volgens Mirjam creëer je onnodig een
soort tegenstel l ing als je je zo opstelt. Je kunt in plaats
daarvan ook dankbaar zijn dat iemand de moeite heeft
genomen om alvast over een oplossing na te denken. “Ik
kwam een keer bij een klant, een product manager, die
een hele ICT-architectuurplaat op het bord begon te
tekenen. Ik dacht nog “Waar gaat dit heen?”. Toen hij de
plaat af had, zei hi j : “Mirjam, wat ik nu wil is een interface
van A naar B.” Ik zei toen dat ik het me niet kon
voorstel len dat hi j dat werkeli jk wilde. Waarop hij mij
enigszins verbouwereerd aankeek. “Laten we het eens
omdraaien” begon ik “Stel je hebt die interface nu al. Wat
kan je dan wat je nu niet kan?” Toen begon hij me uit te
leggen wat hij met die interface wilde bereiken. “Oh” zei
ik “dus dat is wat je werkeli jk wilt. ” Ik heb nog een ti jd met

die man gewerkt. Op het laatst hoefde ik niets meer te
zeggen dan zag hij aan mijn bl ik al dat hi j weer met een
oplossing kwam. Het is niet erg als iemand met een
oplossing komt, als je het maar herkent en er op de juiste
manier mee omgaat. Het heeft nameli jk ook zo z’n
voordelen. Vaak komen je gesprekpartners uit de
prakti jk, soms zelfs uit de IT. De oplossingen die ze
aandragen zijn dan niet eens zo slecht, in ieder geval het
overwegen als oplossingsrichting waard.”

Eén gesprek is niet genoeg
“Soms heb je een goed gesprek met iemand gehad en
alles netjes verwerkt, maar als je later het resultaat laat
lezen komen zij met heel andere wensen en eisen.
Sommige analisten klagen daarover: “Ze weten nooit wat
ze wil len. Ze bli jven hun wensen en eisen maar
veranderen.” Ik ben daar juist alti jd bl i j mee. Beter dat het
nu komt dan pas als we het systeem testen. Op het
moment dat je over de wensen en eisen begint te praten,
begint er aan beide zijden – belanghebbende en analist –
een denkproces. De belanghebbende weet vaak op
voorhand nog niet precies wat haar wensen en eisen
zijn. Vragen van de analist helpen daarbij om dat
duidel i jk te kri jgen. Het is daarom vanzelfsprekend dat ze
op bepaalde wensen en eisen terug komen. Bovendien
wil de analist vaak ook nog een tweede gesprek omdat
er na afloop ook nog allerlei vragen bij hem of haar zijn
opgekomen.

Ik heb daarom graag zowel mensen uit de Business als

Interview

Hoe goed moet de oplossing
de functie uitvoeren?

Hoe vaak, snel, vei l ig, etcY?
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de ICT in mijn training. Dan gaan ze van elkaar beter
begri jpen waarom de wensen en eisen niet in één keer
goed zijn. ”

Doorvragen
“Ik zie in mijn trainingen vaak dat cursisten onvoldoende
doorvragen. Zij herkennen de woorden niet waarop ze
moeten doorvragen. Als iemand bijvoorbeeld begint over
gebruikersvriendeli jkheid, moet je doorvragen wat hij in
die situatie daaronder precies verstaat. Dat kan per
situatie nameli jk heel verschil lend zijn. Ik las eens in een
Business Plan dat men 30% volumegroei wilde bereiken.
Ik vroeg me meteen af volume van wat: het aantal
klanten, het aantal transacties, het aantal rekeningen? Je
kunt er zoveel bi j bedenken. Het bleek om het aantal
transacties te gaan. Ik vroeg toen hoeveel het er nu
waren, maar dat wisten zij niet. Je begri jpt dat je met
zo’n requirement dan feitel i jk niets kunt.

Ook zie ik wel dat men niet meer door durft te vragen uit
angst zich te diskwalificeren. Het onderwerp is misschien
al een paar keer ter tafel gekomen en nog steeds begri jp
je net niet helemaal wat er bedoeld wordt. Het is
belangri jk om in die gevallen toch door te vragen. Je kunt
het ook zo formuleren dat je niet direct zegt dat je het
niet begri jpt. Ik zeg weleens “Dat begrip hoor ik vaker,
maar wel in verschil lende betekenissen. Wat verstaan
jul l ie er nu precies onder?” Dan leggen ze het je uit
zonder dat je hebt laten bli jken dat je het begrip niet
kende. Het is soms zelfs een voordeel als je niet al les
precies weet. Je kunt dan makkeli jker doorvragen en
dwingt de belanghebbende om nog concreter te worden.
Het is daarbij zelfs een voordeel als je van buiten komt
en misschien heb ik er voordeel van dat ik een vrouw
ben. Mannen leggen nu eenmaal graag iets uit aan een
vrouw.”

Aannames
“Wat heel moeil i jk bl i jkt te zi jn, is om geen impliciete
aannames te doen; aannames die je niet bi j de ander
verifieert. Ik heb daar in mijn trainingen oefeningen voor.
Laatst had ik iemand in mijn training die me verzekerde
dat hi j nooit aannames deed. Zelfs zi jn col lega’s waren
daarvan overtuigd. Toch gleed hij er bi j de oefening over
uit. Je kunt het nog zo goed weten. Toch maken we
allemaal die fouten. Ik doe dat zelf ook nog wel eens dan
denk ik “Oh oh, Mirjam, dit was een aanname. Had je
toch nog even moeten verifiëren?”

Weten is nog niet doen
“Vakkennis kun je leren. Je kunt een boek lezen, er een
examen in doen en dan weet je het. Bi j soft ski l ls geldt
dat het er in moet sl i j ten. Als je het weet doe je het nog
niet in één keer goed. Ik begeleid daarom graag mensen
over een langere periode. Dan heb ik regelmatig een
gesprek met hen. Je ziet dan ook dat ze elkaar gaan
helpen. Dat levert vaak een duurzamer resultaat op dan
een losse training. Door de economische crisis waren de
budgetten voor trainingen op het gebied van soft ski l ls
lange ti jd bevroren. Men richtte zich voornameli jk op
vakinhoudeli jke kennis en certificeringen. Ik merk dat nu
de markt weer aantrekt. ”

Je kunt ook dankbaar zijn dat iemand
de moeite heeft genomen om alvast
over een oplossing na te denken.

Mirjam van den Berg studeerde Algemene Economie. Na haar studie trad ze in dienst bi j

een klein software bedri jf. Ze begon daar als Business Analist. Later reisde zij voor

hetzelfde bedri jf als Presales veel naar Turkije, Israël en Tsjechië. Ze bepaalde met de

klant hoe het systeem op zijn of haar specifieke wensen moest worden aangepast.

Vervolgens zette zij de testafdel ing op. “Dan ervaar je de requirements van de andere

kant. Als je geen goede requirements hebt, kun je ook geen goede testgevallen maken.”

Daarna ging ze werken bij een consultancy bureau en richtte ze voor een klant het

requirementsproces binnen een Prince2-omgeving in. Gedurende die periode werd het

haar steeds duidel i jker dat je wel een goed proces en goede templates kon hebben, maar dat je er zonder de

juiste soft ski l ls nog niet bent. Als Lead Consultant Requirements is zi j zich toen gaan richten op het trainen

van soft ski l ls voor requirement engineers in de ICT.

In 2011 richtte zi j haar eigen bedri jf Bridging Minds op. “Mijn kracht is dat ik het zelf gedaan heb. Ik weet

waarover ik praat. Er zi jn wel anderen die trainingen in Soft Skil ls geven, maar er zi jn er geen die net als ik uit

de prakti jk komen. Ik weet als iemand iets vertelt ook uit eigen ervaring waar hij of zi j het over heeft. ” Mirjam is

trainer en coach. Ze kan een workshop geven, maar het werkt beter om met een heel team een programma

met intervisie te volgen. Voordeel daarvan is dat er meer focus is: vreemde ogen dwingen om na de training

ook echt met de kennis aan de slag te gaan. Bovendien kost gedragsverandering ti jd.

Mirjam van den Berg
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Die vri jheid sluit mooi aan op het agile idee dat mensen
in interactie met elkaar een belangri jkere bijdrage
leveren aan het resultaat dan een gedefinieerde
werkwijze. In de prakti jk vinden mensen het echter vaak
lastig om - naast het verrichten van de werkzaamheden -
te bl i jven nadenken over hoe ze te werk zullen gaan en
hoe ze hun werk kunnen verbeteren. Je ziet dan dat er
klakkeloos wordt vertrouwd op voorgeschreven of
populaire technieken zonder dat de essentie ervan wordt
doorgrond. Je kunt dan ook zeggen dat de
professionaliteit en expertise tekort schieten om de
ruimte die door Scrum wordt geboden op een goede
manier in te vul len. Een vakgebied dat bi j het invul len
van die ruimte goed van pas komt is requirements
engineering. Wie deze expertise in een agile team
inbrengt, kan variëren. Volgens Scrum heeft de Product
Owner de eindverantwoordeli jkheid voor het vul len en
onderhouden van de Product Backlog. De Product
Backlog is de verzameling van requirements voor een
Scrum team. Het zorgen voor een goede Product
Backlog doet de Product Owner niet al leen. Dat gebeurt
– als het goed is - in interactie met stakeholders en het
ontwikkelteam. De mate waarin en de manier waarop
een Product Owner in de prakti jk geholpen moet worden
bij dit requirementswerk verschilt enorm. Dat hangt onder
andere af van alle kennis en vaardigheden van de
persoon die de zware rol van Product Owner vervult. De
Product Owner wordt vaak ondersteund door analisten
en ontwikkelteamleden met requirements engineering
expertise. Deze expertise schiet ook daar wel eens te
kort waardoor de kwaliteit van de agile requirements te
wensen over laat en het ontwikkelproces stroef loopt of
dat het gerealiseerde product niet voldoet. Het is de
kunst de essentie van het vakgebied requirements

engineering te vertalen naar een agile prakti jk.
Overeenkomsten tussen toepassing van requirements
engineering in een traditionele werkomgeving en een
agile werkomgeving schetsen de essentie van dit
vakgebied. Sti lstaan bij de cruciale verschil len helpt bi j
de vertal ing naar de prakti jk.

Overeenkomsten in doel en denkwijzen
Een klassieke valkui l in requirements engineering is om
te denken dat het al leen gaat over de opgeschreven
requirements. Echter, het ultieme doel van requirements
engineering is om een gemeenschappeli jk beeld en een
gedeeld begrip van de vraagstel l ing te bewerkstel l ingen
tussen alle betrokkenen. Die vraagstel l ing omvat het
geheel van verwachtingen, behoeften, wensen en eisen
die leven bij de stakeholders. Komen tot zo’n
gemeenschappeli jk beeld kan gebaat zi jn bi j een
bepaalde documentatievorm zoals een traditionele
Software Requirements Specification (SRS) of een agile
user story. Maar de ervaring leert dat het minstens even
belangri jk is om over de vraagstel l ing te praten, zodat het
begrip hiervan echt wordt gedeeld. Face-to-face
interactie wordt in agile kringen omarmd als meest
effectieve communicatievorm en kri jgt daardoor een
extra accent ten opzichte van het documenteren. De weg
die wordt bewandeld om het doel van requirements
engineering te bereiken, mag dan verschil len. Het
ultieme doel bl i jft gel i jk. In al le gevallen dit doel voor
ogen houden helpt om vanuit de essentie van
requirements engineering bezig te zijn en niet te
verdwalen in de toepassing van technieken. Daarnaast
helpt het om je bewust te zijn van de generieke
denkwijzen binnen requirements engineering los van de
specifieke technieken en terminologie die daarbij worden

Aandacht voor
requirements in een agile
werkomgeving
Vandaag de dag zijn veel mensen geïnteresseerd in agile
productontwikkeling. Veel mensen werken in een agile omgeving of
zouden dat graag wil len. Sommige mensen denken agile en anderen
denken dat ze agile zi jn. In veel gevallen wordt Scrum als raamwerk
gebruikt om complexe producten op een agile manier tot stand te
brengen. Scrum is krachtig door zijn eenvoud en laat nog erg veel
ruimte open om het ontwikkelwerk in te vul len.

Requirements engineering bij Scrum

door Sven van der Zee
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gehanteerd. De denkwijzen van requirements
engineering in een traditionele werkomgeving of een
agile werkomgeving komen in hoge mate overeen.
Voorbeelden van generieke denkwijzen in requirements
engineering zijn: van probleem naar oplossing; van
globaal naar detai l ; diverse invalshoeken dragen bij aan
de kwaliteit van requirements; technische en financiële
consequenties werken door in afbakening en prioriteit
van de vraagstel l ing.

Verschillen in timing en technieken
Het verschil tussen requirements engineering in een
traditionele werkomgeving en een agile werkomgeving zit
vooral in een andere timing en een voorkeur voor andere
technieken.

Andere timing
Het is niet agile om alle requirements in één keer tot in
detai l te specificeren. In de Sprints van Scrum pakt het
ontwikkelteam steeds een beperkte set van requirements
op in plaats van alle requirements tegeli jk. In een agile
team moet je er samen voor zorgen dat steeds vlak
voordat de nieuwe versie van het werkende product
gemaakt gaat worden alle betrokkenen snappen wat de
bedoeling is van de volgende stap (just enough, just in
time requirements). De detai ls van de vraagstel l ing
komen steeds per Sprint aan de orde. Door in een kort
ti jdsbestek een behapbaar deel van de behoeften van de
stakeholders te vertalen naar een werkende oplossing is
er een snelle terugkoppeling. Deze herhaaldel i jke
terugkoppeling maakt het goed mogeli jk dat er wordt
bi jgestuurd in de requirements en het
requirementsproces. Doordat het bepalen van
requirements in de ti jd wordt uitgesmeerd en een
terugkerende activiteit is, is het afstemmen op de
consequenties ook meer een doorlopend proces en niet
iets dat al leen in een initiële projectfase plaatsvindt.

Andere technieken
Agile requirementstechnieken ondersteunen meer het
idee van gezamenli jke inspanning rondom afzonderl i jke
requirements dan het traditionele idee van een
special istische rol die werkt aan uitgebreide
requirementsdocumenten. Agile teams leggen
requirements l iever vast op een laagdrempelige manier
met information radiators die de interactie stimuleren.
Bekende voorbeelden hiervan zijn: user stories, story
maps, vision board. Traditioneel wordt minimaal
onderscheid gemaakt in functionele en niet-functionele
requirements. Dit vertaalt zich meestal in aparte
hoofdstukken in de traditionele
requirementsdocumenten. Het hanteren van een
dergeli jk onderscheid draagt vooral bi j aan de
volledigheid van de requirementsverzameling. In een
agile omgeving worden functionele en niet-functionele
aspecten gevangen door afzonderl i jke requirements
(veelal losse user stories) gezamenli jk te analyseren.
Bijvoorbeeld aan de hand van de zeven
productdimensies van Ellen Gottesdiener
(www.discovertodeliver.com). Dit leidt in ieder geval tot
een beter begrip bij de betrokkenen, leidt vaak tot nieuwe

requirements (opsplitsen van user stories) en leidt soms
tot aanvullende detai ls in de vorm van acceptatiecriteria
per requirement. Traditioneel gaat de afstemming van de
gehele vraagstel l ing op consequenties meer in termen
van technische haalbaarheid en betaalbaarheid. In een
agile omgeving wordt de nadruk vooral gelegd op de
toegevoegde waarde en de technische afhankeli jkheden
en risico’s van afzonderl i jke requirements.

To engineer or not to engineer
In veel agile raamwerken wordt het aanleveren van
requirements als een autonoom proces voorgesteld:
stakeholders komen zelf met requirements op de
proppen. In de prakti jk komt hier echter veel creativiteit
en vakmanschap bij ki jken. Het is een kunst om goede
input voor het ontwikkelproces te kri jgen. Dit
vakmanschap werd en wordt requirements engineering
genoemd. Deze expertise hoeft niet bi j één special ist te
l iggen. Als agile team wil ik dat er voldoende
requirements engineering expertise aanwezig is, zodat
requirements de aandacht kri jgen die ze verdienen.

Column

Het is een kunst om goede input voor
het ontwikkelproces te kri jgen.
Deze expertise hoeft niet bi j één

special ist te l iggen.

Sven van der Zee

Sven is trainer, coach en

adviseur bij inspearit |

cibit academy. Hij heeft

als bedri jfskundige 21

jaar werkervaring op het

snijvlak van business en

IT. Zowel bi j profit als

non-profit organisaties

heeft Sven teams en

individuen geholpen om verbeteringen in

processen en resultaten te bereiken. Daartoe

beheerst en hanteert hi j diverse methoden en

technieken. Sven heeft in de loop der jaren al veel

mensen geholpen meer uit zichzelf en uit hun

organisatie te halen op basis van het vakgebied

requirements engineering en op basis van agile

ideeën en raamwerken. Zijn ervaringen deelt hi j

graag met anderen.
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Klopt het dat dit event
korter op het vorige zit
dan anders?

Dat is inderdaad zo. Er
zat voorheen alti jd
anderhalf jaar tussen
twee events. We merkten
echter dat er bij de
bezoekers en sponsoren
een sterke behoefte
bestond om vaker een
DREAM event te houden.
We gaan daarom nu over
op een ritme van één
event per jaar. Dat geeft
ook meer duidel i jkheid.

Hoe is de organisatie tot nog toe verlopen?

Ik doe dit nu voor de tweede keer. Het is telkens weer
een hoop werk. Ik denk wel dat DREAM de afgelopen
jaren veel bekendheid en credits heeft opgebouwd. De
organisatie verloopt daardoor iedere keer een stukje
soepeler.
We merken ook dat de communicatie via social media
steeds beter werkt. We bereiken tegenwoordig via de
social media met weinig inspanning heel veel mensen.
Dit jaar hadden we bijvoorbeeld voor het eerst een early
bird periode bij de inschri jving. Dat heeft een fl ink aantal
inschri jvingen opgeleverd. De early bird periode is met
name via twitter gedeeld.
Je moet ons twitter account ( @DREAMexperts) maar
in het interview noemen en ook een link toevoegen naar
onze linkedin group ( www.l inkd. in/1 2HbBDW). We
delen via die media al regelmatig kennis en inspiratie
over het vakgebied met de volgers.

Wat is jouw rol in de organisatie?

Ik zit in de programmaraad en ben daarnaast vooral
bezig met communicatie en sponsoring. De
programmaraad is dit jaar uitgebreid met twee leden. We
komen een paar keer per jaar bij elkaar. Het zi jn
inspirerende bijeenkomsten. De verschil lende leden van
de programmaraad hebben stuk voor stuk al een aantal
ideeën voor de invul l ing van komende events.

Hoe loopt het met de inschrijvingen?

Bij het vorige event verdubbelde het aantal inschri jvingen
in de laatste week. Dat verwacht ik dit keer niet, want we
zitten nu al fors boven het aantal inschri jvingen van vorig
jaar. Dat komt waarschijnl i jk door de nieuwe sponsoren
en de voorinschri jving. We hebben deze keer voor het
eerst ook het maximum aantal bezoekers bepaald. Als je
zeker wilt zi jn van een plek, kun je je dus maar beter
ti jdig aanmelden.

Naar welke presentatie zie je zelf het meeste uit?

Ik denk dat we een mooi, divers programma hebben met
aansprekende sprekers. Er is niet één specifieke
presentatie waar ik meer naar uitki jk dan de andere. Dat
kl inkt misschien als een diplomatiek antwoord, maar in
dit geval is het echt zo. Neem onze drie key-note
speakers.

Chris Rupp maakt in haar presentatie een vergeli jking
tussen de Requirements engineer en een figuur als
Sherlock Holmes. Het is voor beiden belangri jk dat ze
met de juiste personen spreken en dat ze daarbij de
meest geschikte technieken gebruiken om zo de nodige
informatie boven water te kri jgen. Tenslotte moeten ze uit
die informatie de relevante kennis weten te halen. We

De kunst van het
ondervragen
Het l i jkt al lemaal zo makkeli jk. Je hoeft het niet eens zelf te verzinnen.
Je mag het gewoon vragen en hoeft het al leen maar helder op te
schri jven. Zo helder dat anderen er een systeem van kunnen maken. En
toch gaat het daar vaak al mis. Het DREAM event van 25 september
aanstaande is geheel gewijd aan de kunst van het el iciteren. In 1 5
presentaties wordt er op die dag veel kennis en prakti jkervaring over dit
onderwerp uitgewisseld. Theo Vogels is één van de organisatoren van
het event. We spreken met hem over de organisatie en wat er ons te
wachten staat.

Interview met Theo Vogels

door Reinoud de Leve

Theo Vogels

www.linkd.in/12HbBDW
https://twitter.com/DREAMexperts
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hebben daarmee een heel mooie opening van het event.
Chris is een onderhoudende spreekster met humor.

Aan het begin van de middag spreekt Ivar Jacobson.
Een spreker die eigenl i jk geen introductie meer nodig
heeft. De Godfather van de Use Cases zal ons laten
zien hoe Use Case 2.0 aansluit op een Agile proces.
Als je het goed doet zi jn Use Cases net zo wendbaar
als User Stories en daarmee even geschikt, misschien
wel geschikter, voor een Agile proces.

Aan het eind van de middag sluit Jeremy Dick het
event af. Hij gaat in op de taal die we gebruiken om
requirements te verwoorden. De variatie in de manier

waarop we dingen
verwoorden is vaak een
bron van
misverstanden,
onvolledigheden of
soms zelfs
onjuistheden. Het
gebruik van een
gestructureerde taal,
waarbij je templates
hebt om bepaalde typen
requirements te

verwoorden, kan heel erg bijdragen aan het voorkomen
van misverstanden.

Dat zi jn, l i jkt mij , drie heel verschil lende verhalen. Ik
zou niet weten of ik het één interessanter vind dan het
ander.

In de paral lelsessies hebben we vooral sprekers die
iets vertel len vanuit de prakti jk. Ze vertel len waar ze in
projecten tegenaan zijn gelopen en welke lessen ze
daaruit hebben getrokken. Het zi jn vaak heel
herkenbare verhalen, omdat in veel bedri jven de zelfde
dingen spelen. Ik heb nog niet al le presentaties
doorgenomen, dus ik kan nog geen oordeel over het
geheel vel len. Ik denk dat het nog lastig gaat worden
voor de bezoekers om een keuze te maken.
En ji j , weet j i j al naar welke paral lelsessies je gaat?

De redactie heeft bij elke presentatie wel een
verslaggever zitten. Het DREAMagazine gaat weer
uitgebreid verslag van het event doen. Zelf ga ik in
ieder geval naar Danny Kalkhoven luisteren. Ik ben
zo'n analist die soms van vakantie terugkomt en
dan denkt: "Hoe hebben ze kunnen denken dat ik
dat heb bedoeld?" Ik had het zo helder
opgeschreven en toch hebben ze er iets anders
van gemaakt. Wellicht zie ik ergens nog een valkuil
in de communicatie over het hoofd.

DREAM event 201 4

Je moet ons twitter account
( @DREAMexperts) maar in het
interview noemen en ook een link
toevoegen naar onze linkedin group

( www.l inkd. in/1 2HbBDW).

Chris Rupp

Jeremy Dick Ivar Jacobson

https://twitter.com/DREAMexperts
www.linkd.in/12HbBDW
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Beste Rini,
Zijn er ‘best practices’ voor het opstarten van een Agile
project? Vaak heb je in het begin nog maar een vaag
idee over wat de exacte behoefte is. Hoe kom je van dit
vage idee tot een effectieve initiële backlog. Hoe
voorkom je dat het voortraject een te traditioneel geheel
wordt met dikke Business Case documenten?
Met vriendelijke groet,
André de Kruijf

Beste André,
Een heel herkenbare vraag en ik zal proberen er zo goed
als mogeli jk op te antwoorden. Ten eerste is Scrum
vooral handig als je het concept ‘project’ loslaat.
Projecten impliceren nameli jk dat ze ooit beginnen en
ook een keer eindigen. Dat past helemaal niet bi j ons
vak. Software ontwikkeling stopt niet. Er zi jn
uitbreidingen, wijzigingen, bugs, koppelingen etc.
Vandaar dat je het meest effectief bent als organisatie
wanneer je niet denkt in projecten, maar in budgetten.
Maak stabiele teams die al le competenties hebben om
een systeem te bedenken, te maken en te onderhouden
en loods daar het werk heen. Zodoende kun je paral lel
met de huidige werkzaamheden (op het huidige budget)
al vooruit ki jken om zaken voor te bereiden op het
volgende budget. Zet een schuine las, als het ware. Lukt
dat niet in jouw organisatie, beleg dan een workshop van
een dag of twee met al le betrokkenen en
belanghebbenden en verwachte Scrumteamleden en
werk in die workshop een Product Backlog uit. Zo’n
workshop facil iteren vraagt om een goede moderator,
maar die zi jn in te huren (bijv. bi j Prowareness ). Tot
slot is het jouw organisatie die er voor zorgt dat het
‘voortraject’ een langdurige waterval is met dikke
business cases. Dat is niet Scrum die dat doet. Kortom,
ook hier zie je dat verandering echt start aan de top en
dat je dus ook in je hele governance aanpassingen moet
doen als je over het hele traject van ‘concept to cash’

Agile wilt werken en wendbaar wilt zi jn. Tegeli jkerti jd is
het geen belemmering om met Scrum te starten ook al is
dat nog niet geregeld. Alleen maak je al leen het stuk ná
het akkoord op het budget Agile en is het traject daarvóór
dat nog niet. Toon aan dat het werkt en als je
complimenten kri jgt, stel dan eens voor om het
voortraject ook Agile te makenY.
Groet,
Rini

Beste Rini,
Ik ben resourcemanager bij een grote ICT dienstverlener.
In mijn groep heb ik een groot aantal zeer ervaren
Business en Informatieanalisten. Veelal goed opgeleide
mensen met kennis van moderne methoden en
technieken, stuk voor stuk specialisten in hun vakgebied.
Een flink aantal van hen heeft vroeger wel
geprogrammeerd, maar voor de meesten is dat alweer
meer dan vijftien jaar geleden. De rollen waarop deze
mensen in het verleden meestal werden ingezet zijn in
Scrum en DevOps vervallen. Van een lid van een Scrum
team wordt tegenwoordig doorgaans verwacht dat hij
meer generalist dan specialist is. Hoe moet ik mijn
ervaren Business en Informatieanalisten bijscholen,
maar vooral ook hoe moet ik hen zo positioneren, dat zij
hun toegevoegde waarde ook binnen een Scrum en
DevOps omgeving kunnen leveren?
Met vriendelijke groet,
Marieke de Graaf

Rini weet raad
Vroeger beantwoordde Mona in de Story de vragen van lezers. Vragen
over over eenvoudige praktische problemen “Lieve Mona, hoe kri jg ik
vetvlekken uit mijn witte blouse?” en vragen over moeil i jke keuzes en
beslissingen “Lieve Mona, mijn man tennist met mijn beste vriendin . . . ”.
In navolging van Mona laat het DREAMagazine een deskundige de
vragen van haar lezers beantwoorden. Als eerste hebben we Rini van
Solingen bereid gevonden om in de huid van Mona te kruipen. Hij
beantwoordt vragen van lezers over Requirements Engineering en
Scrum.

Rini weet raad

door Rini van Solingen

Vandaar dat je het meest effectief bent
als organisatie wanneer je niet denkt in

projecten, maar in budgetten.
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Beste Marieke,
In je vraag herken ik een veel voorkomend misverstand,
nameli jk dat leden van Scrum teams general isten
zouden moeten zijn. Ook al begri jp ik waar dat idee
vandaan komt, is het niet juist. Complexe systemen voor
uitdagende problemen maak je niet zonder special isten.
Die zijn cruciaal! Waar het misverstand vandaan komt is
dat je in een team niet in je eigen competentie kunt
bl i jven hangen en ander werk moet weigeren (“ik ben
ontwikkelaar dus ik test niet!”). Een spits in een
voetbalelftal moet soms ook meeverdedigen. Zelfs als
dat niet zi jn expertise is. Datzelfde geldt voor leden in
een Scrum team: werken vanuit je special isme en
competentie, maar je teamleden helpen met hun werk
als dat bovenaan de li jst staat. Je moet dus ook werken
aan een brede competentie in combinatie met een diepe
special isatie. Voor de business analist met veel
kwaliteiten zijn er dus twee opties: je ontwikkelen tot
Product Owner of in het team gaan zitten en naast je
eigen special isatie werken aan je brede
competentieprofiel . Gelukkig is er veel werk in een
Scrum team omdat er systemen gemaakt worden die
echt af zi jn. Dus ook: documentatie, testen,
gebruikershelpteksten, etc. worden opgeleverd. Direct
vol de code induiken is niet per se noodzakeli jk. Echter,
er komt steeds meer software en de wereld hangt steeds
meer van software aan elkaar. Misschien is het
oppakken van de programmeercompetentie dus
helemaal niet zo’n hele slechte. En waarom zou dat
al leen gelden voor de business analist en niet voor
iedereen? Zelfs voor management. Immers, hoe kun je
leiding geven aan een slageri j , als je nooit meer aan het
vlees snijdt? Mark Zuckerberg (CEO Facebook) checkt
ook nog steeds code inYY
Groet,
Rini

Beste Rini,
Mijn DevOps team is verantwoordelijk voor het
ontwikkelen van nieuwe functionaliteit maar ook voor het
tijdig afhandelen van de incidenten met de al
operationele functionaliteit. Aan het begin van iedere
Sprint plannen we welke User Stories we gaan
realiseren. Zo af en toe doen er zich tijdens de Sprint
grotere of kleinere incidenten voor. Wat zijn de ‘Best
practices’ voor het afhandelen van incidenten binnen een
DevOps team?
Met vriendelijke groet,
Rene Niekel

Beste Rene,
Een heel herkenbare vraag. Het korte antwoord is

Rini van Solingen

Een spits in een voetbalelftal moet soms
ook meeverdedigen. Zelfs als dat niet

zi jn expertise is.
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Rini weet raad

simpel: de Product Backlog omvat al het werk. Dus ook
incidenten, beheer, werk voor andere teams, refactoring,
etc. Kortom, daar moet je rekening mee houden. Kijk dus
naar het verleden naar de benodigde capaciteit voor
incidenten en reserveer deze ti jd elke Sprint. Zi jn er
minder, dan hou je ti jd over: lekker. Kom je tekort, dan is
dat maar eens in de zoveel Sprints en dan moet je als
Product Owner keuzes maken. Veel incidenten kunnen
best opgepakt worden in de volgende Sprint en daarmee
is het gepland werk geworden. Ik zie sommige teams
zichzelf voor 80% volplannen en 20% reserveren voor
incidenten. Andere teams zetten een ‘strippenkaart’ op
de Sprint Backlog die de P.O. dan gedurende de Sprint
nog met incidenten mag vullen. Kijk maar wat het beste
past. Ikzelf geef alti jd de voorkeur aan korte Sprints. Het
l iefst Sprints van een week. Daarmee wordt al het werk
dat ontdekt wordt gedurende die week (inclusief
incidenten) op de Product Backlog gezet voor de
volgende Sprint. Het zi jn dan echt de uitzonderingen die
niet kunnen wachten tot de volgende week. Als het goed
is komt dat maar zelden voor. Is het aan de orde van de
dag? Dan heb je een ander probleem: slechte en
instabiele software. Daar het je als P.O. ook invloed op.
Zet refactoring bovenaan de Product Backlog en werk
samen met je Scrum team(s) naar een stabiele stack. Als
je software niet stabiel is, dan gaat het je ook met Scrum
niet lukken om stabiel en voorspelbaar te werken. Kijk
maar eens hoe Gordon Ramsay dat aanpakt: eerst de
keuken helemaal opruimen en schoonmaken. Totdat je
dat voor elkaar hebt, heeft gestructureerd werken weinig
zin.
Groet,
Rini

Beste Rini,
Tijdens onze laatste Grooming sessie bleek dat een item,
dat tot op heden vrij laag op de backlog stond, opeens
een hoge prioriteit had gekregen. De Business had een
besluit genomen en nu moesten we binnen enkele
weken de functionaliteit operationeel hebben, anders
zouden de klanten er hinder van ondervinden. Voor mijn
team was dat geen probleem. Wij konden onze
aanpassingen makkelijk in de volgende Sprint realiseren.
Alleen waren we er daarmee niet helemaal. Andere
teams zouden, om onze functionaliteit goed te laten
functioneren, een aanpassing in hun systemen moeten
doen. Ook dat was niet veel werk. Echter deze andere
teams hadden een andere Product Owner en andere
prioriteiten. Zij moesten ook iets voor een bepaalde
datum realiseren wilden de klanten er geen last van
krijgen. Met veel moeite wisten we ons item op de Sprint
Backlog van de verschillende teams te krijgen, maar toen
er bij een van de teams een item af moest vallen omdat

ze het Sprint doel niet gingen halen, was het ons item dat
sneuvelde. Ik vraag me af hoe je binnen een complexe
organisatie met verschillende Scrum teams met ieder
hun eigen prioriteiten voorkomt dat de prioriteiten van het
ene team komen te lijden onder de prioriteiten van het
andere team.
Met vriendelijke groet,
Reinoud de Leve

Beste Reinoud,
Heel herkenbaar! Het punt dat je omschri jft speelt in heel
veel organisaties waar ik kom. Componenten teams die
elk een component of systeem bijhouden, maar de echte
waarde voor de klant zit over de keten heen. Dan hebben
Scrum teams elkaar nodig om de volle waarde te
leveren. Soms is dat zelfs binair zoals in jouw voorbeeld.
Een team dat (soms om valide redenen) niet oplevert en
de hele oplossing kan niet worden opgeleverd. Ten
eerste komt dit voort uit een focus over teams die niet
handig is. Als je waarde levert over een keten, dan zou
elk Scrum team die hele keten moeten afdekken. In mijn
boek Scrum voor Managers staat een heel hoofdstuk
over het schalen en richten van teams. Tot het moment
dat je ketenafhankeli jkheden hebt opgelost bl i jf je hier
tegenaanlopen. Ook al doet het pi jn, je zult door die zure
appel heen moeten. Een IT landschap dat zo complex is
dat je het werk van heel veel teams moet al ignen om
waarde te leveren is niet effectief. Daar omheen werken
lost het probleem niet op. Dat gezegd hebbende, in je
voorbeeld lees ik ook dat de desbetreffende Product
Owner(s) hun rol niet pakken. Het zi jn géén
projectmanagers. De Product Owner(s) is/zi jn

verantwoordeli jk voor de Return-on-Investment. Met
elkaar, samen! Dus in dit voorbeeld l i jkt het te ontbreken
aan afstemming tussen de P.O. ’s. Wat wij vanuit
Prowareness alti jd proberen te organiseren is een
(twee)wekeli jks overleg tussen alle P.O. ’s zodat ze hun
backlogs met elkaar afstemmen en zodanig richten dat
ze focussen op het totale eindresultaat. Aangezien het
hier ook gaat om de financiële bottom-l ine van de hele
organisatie proberen wij de CEO als voorzitter van dit
overleg te positioneren. Uiteindel i jk zi jn de P.O. ’s met hun
Product Backlogs het vizier op de output van de
organisatie. Het is een gemiste kans als de CEO (of een
van de andere hoogzittende managers/directieleden) dat
stuur op resultaat niet pakken. Vaak zien ze dat niet in
één keer. Dan vragen wij hen of ze het een paar weken
wil len ‘proberen’. Daarna lost de ti jd je probleem vanzelf
op!
Groet,
Rini

Veel incidenten kunnen best opgepakt
worden in de volgende sprint en

daarmee is het gepland werk geworden.

Een IT landschap dat zo complex is dat
je het werk van heel veel teams moet
al ignen om waarde te leveren is niet

effectief.
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Beste Rini,
Een groot aantal van de systemen binnen mijn bedrijf
was tot voor kort nog volledig batch georiënteerd. Dat
past niet meer in een tijd waarin de meerderheid van
onze klanten hun wijzigingen via hun personal page
doorgeven. Onze klanten verwachten dat deze
wijzigingen direct worden doorgevoerd en willen er
meteen gebruik van maken. Het verbouwen van de
bestaande systemen naar een service georiënteerde
architectuur was in veel gevallen meer werk, daarom
hebben we ervoor gekozen een nieuw systeem te
bouwen. Onze aanpak bestaat er uit dat we het nieuwe
systeem stapsgewijs de functies van het oude systeem
laten overnemen. Ondertussen moeten wij ook de
ontwikkelingen op de markt volgen. Als concurrenten
bepaalde nieuwe functionaliteit bieden, moeten wij die
ook aan ons product toevoegen. Onze Product Owner is
erg gespitst op een snelle migratie naar de nieuwe
omgeving en het in de pas blijven lopen met de markt.
Daarbij ontstaat wel enigszins een spanningsveld met
degelijke architectuur. Vanuit het oogpunt van
architectuur is het soms beter om een meer generieke,
toekomstvaste oplossing te realiseren. Zo’n oplossing
levert echter niet direct Businesswaarde op. Een
dergelijke oplossing levert vaak pas businesswaarde op
bij toekomstige veranderingen van de functionaliteit. Hoe
zorg je er voor dat de drang om business value te
leveren niet ten koste gaat van een degelijke
architectuur?
Met vriendelijke groet,
Erik van Dongen

Beste Erik,
Goed punt! Lopen veel organisaties tegenaan. Het
antwoord is eigenl i jk heel simpel. De architectuur staat
ten dienste van het leveren van businesswaarde.
Architectuur is randvoorwaardeli jk. In veel gevallen weet
je echter niet wat de toekomst van je gaat vragen. Dat
lees ik ook in je voorbeeld: nieuwe functionaliteit die niet
was voorzien en die de architectuur bedreigt. Dan aan je
architectuur vasthouden is de omgekeerde wereld. Je
systeem is er voor business value, niet voor architectuur.
Je zult dus los moeten laten dat je de architectuur
helemaal vooraf kunt dichttimmeren en je er keihard aan
kunt vasthouden. De architectuur zal juist ook dit soort
wijzigingen moeten toestaan. En als het niet meer past,

Rini van Solingen

Als je software niet stabiel is, dan gaat
het je ook met Scrum niet lukken om
stabiel en voorspelbaar te werken. Kijk
maar eens hoe Gordon Ramsay dat
oplost: eerst de keuken helemaal

opruimen en schoonmaken. Voordat je
dat voor elkaar hebt, heeft

gestructureerd werken weinig zin.
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dan zul je paral lel aan het leveren van businesswaarde
ook je architectuur moeten aanpassen. Je hebt geen
keuze. De wereld is nu eenmaal tegenwoordig zo
dynamisch en onvoorspelbaar dat het onmogeli jk is een
architectuur te verzinnen die niet meer zal wijzigen. Ken
je het boek Lean Architecture van James Coplien?
Emerging architecture is echter niet makkeli jk ook al is
het noodzakeli jk. Maar wie heeft er beloofd dat Agile
werken makkeli jk is?
Groet,
Rini

Beste Rini,
In de tijd dat ik met Scrum werk, heb ik verschillende
opvattingen gehoord over wanneer een User Story
voldoende 'ready' is om in een Sprint mee te nemen. Bij
sommigen lijkt het er op dat je de Solution al vrijwel
geheel doordacht moet hebben. Bij anderen is het
doordenken van de Solution juist onderdeel van de
Sprint. Het nadeel daarbij is dat het afstemmen met de
Business al snel meer dan twee weken kost. Zijn er
gouden regels om te bepalen wanneer een Story
voldoende 'ready' is?
Met vriendelijke groet,
Hans Boersma

Beste Hans,
Ja, daar is een gouden regel voor: het hangt van het
team af. Het ene team is heel volwassen, kent het
systeem en weet snel oplossingen te vinden. Die hebben

maar een half woord nodig en voor zo’n team is ‘we
snappen het’ goed genoeg. Andere teams zijn nog niet
zo ver, zi jn onzeker, hebben heel veel afhankeli jkheden,
hebben heel veel informatie vooraf nodig en hebben dus
heel veel nodig voor ze kunnen starten. Dat maakt je
over al l wel langzamer en echt ‘concept to cash’ werken
is dan moeil i jk. Werk dan samen met het team om stapje
voor stapje, Sprint na Sprint, te zorgen dat ze telkens
met net iets minder informatie toch succesvol kunnen
opleveren. Maak dit een vast onderdeel van de
retrospective en kijk samen hoe jul l ie hier steeds beter in
kunnen worden.

O ja, nog één tip: pas op met het opstel len van een
Definition of Ready. Deze is officieel niet voor niets geen
onderdeel van Scrum. Hoe meer detai ls je wilt voordat
het Ready is hoe meer het op een waterval begint te
l i jken. Eerst al les bedenken zodat het Scrum team het
‘al leen’ nog maar hoeft te bouwen. Dan is er weinig
interactie en duurt het lang voordat je van idee tot
oplossing komt. En hoe Agile is dat?
Groet,
Rini

Rini weet raad

Pas op met het opstel len van een
Definition of Ready. Deze is officieel niet
voor niets geen onderdeel van Scrum.
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Beste Rini,
Soms neemt het nemen van Business besluiten meer tijd
dan wenselijk voor het Scrum team. Er staan dan wel
een hoop stories op de backlog, maar geen of slechts
een paar zijn voldoende 'ready' om door het team in de
volgende Sprint te worden opgepakt. Wat doe je als team
in zo’n situatie? Hoe kun je als team voorkomen dat je in
zo’n situatie terecht komt?
Met vriendelijke groet,
Els Roden

Beste Els,
Herkenbaar. Wat doe je als de Product Owner het ook
niet weet of mag beslissen? Wat doe je als team als er
onvoldoende werk l igt om op te pakken? Of als besluiten
nog niet zi jn genomen? Dit komt in de prakti jk regelmatig
voor en iedereen wordt zenuwachtig als een team niets
te doen heeft. Dat is nameli jk niet efficiënt en verspil l ing
van resources.
Ten eerste wat je niet moet doen. Je moet niet vooruit
gaan werken en werk oppakken dat nog niet helder is.
Daardoor word je nameli jk onvoorspelbaar én ben je
software aan het maken die je later nog moet
aanpassen, lastiger te testen is etc. Wat moet je dan wel
doen? Ten eerste de Product Owner gaan helpen om de
backlog verder te verfi jnen. Werk alternatieven uit, doe
technisch vooronderzoek, etc. Ten tweede, gebruik de
ti jd om de beschikbare software te refactoren, de
automatische testset nog verder uit te breiden, en je
ontwikkelinfrastructuur verder te automatiseren tot en
met continue deployment.
Tot slot, dat gevoel van inefficiëntie past bi j een waterval.
Bi j Agile werken is het minder erg. Immers, als niet
helder is waar de meeste waarde zit, moet je dan wel
een systeem gaan bouwen? Je kunt het team dan het
beste inzetten om te helpen ontdekken waar de waarde
wél zit. De kortste route naar zo veel mogeli jk waarde zit
niet in het efficiënt inzetten van ontwikkelaars, maar in
het effectief worden als gehele organisatie. Of in andere
woorden: als je vizier het nog niet doet, ga dan niet in het
wilde weg rondschieten maar stop al je ti jd en middelen
in het fixen van het vizier. Pas daarna weer schieten.
Groet,
Rini

Beste Rini,
wat doet een goede SCRUM coach? Coacht hij de
Scrum Master of coacht hij het team, hands on?
Groeten,
Jelly Pater

Hi Jel ly,
Scrum kent officieel geen rol van Scrum coach. Binnen
Scrum is de Scrum master deze coach. Helaas zie ik in
de prakti jk vaak een Scrum master in het team die die rol
er een beetje bij doet. Een teamlid die de meetings plant
en zorgt dat er een Scrumbord is, etc. Maar dat is geen
Scrum master! Dat werk kan iedereen doen. De Scrum
master heeft een heel belangri jke en onderschatte rol in
het coachen van de teams en de rest van de organisatie
in het succesvol werken met Scrum. Kortom, pak de
Scrum guide (www.scrumguides.org) erbij , ki jk naar de
rol van Scrum master en je vindt daar de
functieomschri jving van jouw Scrum coach.
Groet,
Rini

Beste Rini,
Ik zie dat het ontwerp vaak vooraf aan de Sprint zo goed
als afgemaakt wordt, zo niet helemaal. In hoeverre is dit
problematisch wil je 'echt' Scrum werken met alle
voordelen?
Groeten,
Jan Bart Laan

Beste Jan Bart,
Of het een probleem is hangt af van de context. De
situatie bepaalt of dit vervelend is of niet. Het is niet aan
mij om dat te veroordelen. Scrum doet niets. J i j doet iets
en of je Scrum daarvoor gebruikt moet je zelf besl issen.
Het is een tool om Agile te worden, meer niet. Wat ik wel
weet is dat wanneer je echt Agile wilt zi jn, echt wendbaar
dus, dat je dan alles binnen een Sprint doet. Dus een
vaag ideetje van de Product Owner omzetten naar
werkende en geteste software om daarmee te toetsen
wat eindgebruikers er van vinden en te toetsen of die
software de waarde oplevert die je verwacht. Concept to
cash werken in elke afzonderl i jke Sprint. In veel
organisaties kom ik echter tegen dat men dat helemaal
niet wil en doet. Dat komt voort uit het principiële
probleem dat we ‘het pas wil len hebben als het klaar is’.
Maar dat is nog steeds watervaldenken! Software is nooit
klaar! Of beter gezegd: je moet er voor zorgen dat het
alti jd klaar is (om te gebruiken). Organisaties die zichzelf
nog inrichten met vooraf al les bedenken en pas
gebruiken als het klaar is, die zi jn helemaal niet Agile.
Well icht passen ze wel veel rituelen van Scrum toe, maar
feitel i jk heb je hier nog steeds een enkelcycl ische
waterval te pakken. Scrum? Waterscrum!
Groet,
Rini

Rini van Solingen

Software is nooit klaar! Of beter
gezegd: je moet er voor zorgen dat het

alti jd klaar is (om te gebruiken).
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van ontwikkelaars, maar in het effectief

worden als gehele organisatie.
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Beste Rini,
Een paar vragen:
Vraag 1. Aan een user story op zich heb je onvoldoende
om af te spreken hoe het precies gebouwd moet worden.
Naast de user story vermeld ik daarom korte
specificaties. Ik worstel echter met de mate van detail,
omdat tijdens de planningssessie ontwikkelaars precies
willen weten hoe het gebouwd moet worden. Hoe kan ik
daarmee omgaan?

Vraag 2. Het Agile project waaraan ik meewerk is
hectisch. Veel functionaliteit moet in korte tijd gebouwd
worden. Er is geen mogelijkheid tot uitloop. De wet is
voor 2014 weer veranderd en daardoor was er geen
adempauze na 2013. Dat betekent dat de software die
vanaf 1/7/13 in productie is genomen niet is
overgedragen aan een beheerclub. Geen tijd, te
complex, etc. Hoe kan dit het beste worden ingepast?

Vraag 3. Hetzelfde geldt voor werkinstructies. Is het
handig te verlangen dat de werkinstructies onderdeel zijn
van de test na iedere Sprint?
Groeten,
Kees van Wingerden

Beste Kees,
Antwoord 1. De Product Owner gaat over het waarom
en het wat. Het team gaat over het hoe. Het l i jkt erop dat
j i j je team nog aan het ‘voeren’ bent. Dat zul je moeten
afbouwen. De beste manier is om aan backlog
refinement te gaan doen (ook wel grooming genoemd).
Zodoende zul je zien dat teams vooronderzoekjes op de
Product Backlog wil len hebben om uit te zoeken hoe ze
iets het beste kunnen bouwen. Op basis van die
inzichten gaan ze ontdekken wat werkt en wat niet werkt.
Dit zal een leertraject worden van jou en je teamleden.
Een team van ontwikkelaars is alti jd sl immer dan een
enkele bri l jante architect of manager. Er is in een team
nameli jk veel meer hersencapaciteit. Je zult moeten
leren hoe je die effectief inzet in jouw situatie.

Antwoord 2. Laat het projectdenken los. Denk in
stabiele teams waar het werk naar toestroomt en die je
financiert vanuit een budget. Dus ook beheerwerk als dat
waarde heeft. De scheiding tussen ontwikkeling en
beheer is een onnatuurl i jke en ongezonde. Vandaar ook
dat organisaties die dit van oudsher hebben ingericht, na
verloop van ti jd gaan praten over DevOps. DevOps is
wat mij betreft Scrum zoals Scrum alti jd bedoeld is:
stabiele teams die werkende en geteste software
opleveren, zowel oud als nieuw. Het gaat nameli jk om
waarde voor de eindklant en eindgebruiker. Zorg dus
voor één Product Owner die één Product Backlog op
gaat stel len voor het team/de teams. Op basis van de
capaciteit van dat team/die teams kun je perfect
voorspellen wat haalbaar is en weet je ook welke delen
van de ambitie voor de deadline haalbaar zijn en waar je
concessies zult moeten doen. Bekijk ook eens het fi lmpje
van Henrik Kniberg: Agile productownership in a nutshell ,
op YouTube. Vooral zi jn burn-up statistieken zullen je
echt helpen met voorspelbaar forecasten.

Antwoord 3. Ik weet niet of ik je vraag precies begri jp,
maar testen vindt plaats in de Sprint, niet erna. Datzelfde
geldt ook voor het opstel len van werkinstructies: in de
Sprint. Je wordt dan vanzelf gedwongen om testen te
gaan automatiseren en werkinstructies vaak al in de
sprintplanning met het team globaal af te kaarten.
Groet,
Rini

Een team van ontwikkelaars is alti jd
sl immer dan een enkele bri l jante

architect of manager. Er is in een team
nameli jk veel meer hersencapaciteit.

Rini weet raad
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Veranderingen
Ook binnen ons vakgebied moet je natuurl i jk met je ti jd
meegaan. Requirements hoeven niet meer in een
pagina’s dik document en tot op elke komma
gespecificeerd te worden, maar om de juiste software te
ontwikkelen en te beheren, heb je nog steeds informatie
nodig. Welke informatie noodzakeli jk is, verschilt per
situatie. Daarom is het belangri jk om af te spreken in
welke vorm, in welk ritme en aan wie je welke informatie
gaat leveren.

Bij de start van een project, stem je met je
projectmanager af hoe jul l ie gaan werken. Tegenwoordig
zal de aanpak vaak een vorm van Agile zi jn, want de
voordelen daarvan zijn tot al le uithoeken van het
bedri jfsleven doorgesijpeld. De daadwerkeli jke aanpak
verschilt echter nog wel eens van de theorie uit cursus,
boekjes en eerdere projecten dus het is goed om af te
spreken hoe jul l ie gaan werken. Op basis van deze
aanpak stem je af wat je deliverables zijn, hoe de
projectorganisatie en het team zijn samengesteld en
bijvoorbeeld hoe lang de iteraties duren. Analyseer
hierbi j goed in welke omgeving je aan de slag gaat,
zowel vanuit het opdrachtgeversperspectief, als vanuit
het perspectief van de ontvangende parti jen die de
software gaan gebruiken en beheren. De opdrachtgever
is well icht nog niet aan Agile gewend en verwacht een
dichtgetimmerd requirements document. Ook de
ontvangende parti j , zoals bijvoorbeeld het

releasemanagement en de beheerders, heeft eigen
wensen ten aanzien van niet al leen de op te leveren
software, maar ook de daarbij behorende documentatie.

Ik vind het prettig om vooraf de aanpak, de
samenwerking en de deliverables af te stemmen. Omdat
de rol van business analist niet vast omschreven is in
Agile technieken, ben je in staat om hier per project
maatwerk te leveren. Je skil ls op het gebied van zowel
sociale vaardigheden, domeinkennis, als samenwerken,
kun je zo optimaal inzetten.

Requirements
Eén van de meest in het oog springende activiteiten van
een business analist is het vergaren van requirements. In
elke requirementstraining komen hiervoor diverse
elicitatietechnieken aan de orde. En ook in een agile
omgeving gebruik je deze technieken. In de eerste fase
van een project, of zelfs daarvoor, als de scope nog moet
worden bepaald, is dit el icitatie op het niveau van
businesswensen terwij l el icitatie ti jdens de
realisatiefasen veel meer op het niveau van software
requirements is. Activiteiten van de business analist
variëren daarbij van workshops met het management
over de business case tot interviews met eindgebruikers
over het gebruik van een scherm. Omdat je werkt in
korte iteraties, waarbij je steeds een deel van de
gewenste functionaliteit uitwerkt, zi jn er wel wat
aandachtspunten.

Helemaal anders ….
of toch niet?
Met de komst van Agile technieken is er de afgelopen jaren twijfel
ontstaan over het nut van requirements, van requirements management
en documentatie en over de rol van de business analist. In dit artikel laat
Geertje Appel haar l icht over deze zaken schijnen. Zij denkt dat er juist
voor analisten en requirements engineers een belangri jke rol is binnen
Agile software ontwikkeling.

Opinie

door Geertje Appel
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Helemaal anders . . . . of toch niet?

Hieronder enkele punten die ik zelf belangri jk vind:

• door de korte iteraties, waarbinnen iedere keer maar
een deel van de requirements aan de orde komt, is
het belangri jk om ook af en toe een stap terug te
nemen en met de product owner te kijken naar het
grotere geheel. Door teveel in de detai ls te bl i jven
hangen, kun je in een latere iteratie een fl inke
tegenvaller kri jgen

• Ook vanuit de oplossingsrichting moet je af en toe
met de architect ki jken of jul l ie nog steeds op koers
l iggen en of de wijzigingen, die gedurende het traject
optreden, goed zijn verwerkt.

• spreek met je team goed af wat de definition of ready
is en richt je bij het bevragen van business /
stakeholders hierop.

• zorg bij je user story’s voor duidel i jke
acceptatiecriteria, die aangeven wanneer de business
tevreden is over een user story. Dit helpt niet al leen
de testers, maar ti jdens de demo kun je deze criteria
ook gebruiken om te laten zien dat je de
businesswens hebt ingevuld.

• last but not least, duik niet te snel in de detai ls, laat je
niet verleiden om alvast een paar user story’s op te
leveren zodat het realisatieteam alvast kan beginnen
als de grote l i jnen en de scope van de oplossing nog
niet duidel i jk zi jn.

Ik ben bli j met de overgang naar Agile, omdat ik nu
gefocust een deel van de functionaliteit kan uitwerken.
Dit geldt zowel voor het uitwerken van de vraag vanuit de
business, als voor het uitwerken van een oplossing met
de architect en het team. Technieken en vaardigheden
die ik eerder heb geleerd voor het opstel len en
formuleren van requirements kan ik nu goed gebruiken
om de juiste informatie per sprint op te stel len en over te
dragen.

Requirements management en
documentatie
Requirements management bestaat uit diverse
activiteiten, waarvan het bijhouden van traceabil ity er
één is. Het belang van traceabil ity is afhankeli jk van de
bedri jfstak waarbinnen je werkt, geldende wet- en
regelgeving en richtl i jnen die het bedri jf hier zelf voor
hanteert. Het belang van traceabil ity is onafhankeli jk van
de ontwikkelmethode die je gebruikt. Voor requirements
management in het algemeen en voor traceabil ity in het
bi jzonder geldt dat je per project of l iever nog op
bedri jfsniveau eerst in kaart brengt welke informatie en
traces van belang zijn en hoe je je requirements
traceabil ity wilt inrichten.

Dit sluit prima aan bij het uitgangspunt van Agile om na
te denken over wat waarde heeft. Dus niet
documenteren om het documenteren, maar doen wat
nodig is. Dat geldt zeker ook voor de documentatie en de
informatie over traces. Vanuit de business en/of de
beheerparti j is er meestal wel behoefte om bij software
de juiste documentatie te hebben. Het bijhouden van
traces tussen user story’s onderl ing of tussen
requirements en user story’s is echter te veel van het
goede. In het algemeen leg ik de traces tussen business
requirements en bijbehorende applicaties of software
(componenten) wel vast, maar laat ik de relaties met de
user story’s buiten beschouwing.

De samenhang tussen business requirements, de
producten die het team gebruikt bi j real isatie en de
opgeleverde producten zijn weergegeven in
bovenstaande figuur. Hierbi j vind ik vanuit het oogpunt
van traceabil ity en documentatie vooral de producten
aan de linkerkant interessant. Als ik daarover de juiste
informatie heb, kan ik én de business informeren over de
relatie tussen business requirements en opgeleverde
producten én de beheerparti j voorzien van documentatie
bij de geleverde software.

Ik vind de nadruk die in Agile wordt gelegd op het leveren
van waarde, ook op het gebied van requirements
management, fi jn. Het is voor bedri jven soms lastig om
op dit gebied keuzes te maken, dit kun je
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Opinie

vereenvoudigen door te vragen naar de waarde die
vastlegging van bepaalde gegevens levert. Dit maakt het
voor mij als business analist makkeli jker om deze
noodzaak ook expliciet met de business en het team te
bespreken. Het is daarmee makkeli jker geworden om de
antwoorden vast te leggen in een requirements
management plan, dat door iedereen onderschreven
wordt.

Rol business analist
In Agile technieken is de rol van business analist vaak
niet expliciet benoemd. Het is daarom soms zoeken naar
je plaats binnen de projectorganisatie. Een belangri jk
punt hierbi j is dat de business analist niet hetzelfde is als
de product owner! En ook de keuze om als analist de rol
van product owner by proxy in te vul len, zou volgens mij
slechts mondjesmaat gebruikt moeten worden. In dit
model vervult de business analist de rol van product
owner. Het idee van een product owner, een business
vertegenwoordiger met ti jd en mandaat om keuzes te
maken over het product, is een van de kernconcepten
van Agile en moet je niet zomaar opgeven.

De korte iteraties binnen Agile en de demo aan het eind
van elke iteratie bieden goede handvatten om de
business actief bi j de ontwikkeling te betrekken. Deze
betrokkenheid is de eerste stap op weg naar een product
owner vanuit de business. Het loont om daar energie in
te steken en samen met je projectmanager vast te stel len
wie vanuit de business het meest logisch is als product
owner: voor wie ben je als project bezig, wie betaalt de
rekening? Gebruik je communicatieve vaardigheden als
business analist om jul l ie kandidaat-product owner te
overtuigen van:

• het belang van een goed product owner
• waarom je hem/haar geschikt vindt om die rol te
vervul len

• welke verwachtingen er zijn ten aanzien van de
product owner

• hoe de rolverdeling is tussen team en product owner.

Vervolgens kun je kijken of je eerst samen de rol van
product owner invult, en dan stap voor stap de rol
uiteindel i jk helemaal bi j de business neerleggen. Het
vinden van iemand die keuzes kan, mag en durft te
maken was in het ti jdperk voor Agile ook al erg lastig.
Helaas zorgt het veranderen van project-aanpak niet
direct voor een revolutie op dit gebied.

Ik merk echter dat als je hier energie insteekt en mensen
begeleidt, dat ze zich dan meer en meer bij het team
betrokken voelen en dat ze hun rol van product owner
oppakken. Als business analist ben je de aangewezen
persoon om het traject van een afstandeli jke business
parti j naar een betrokken product owner te begeleiden.
Je spreekt de juiste taal en kunt met je skil ls op het
gebied van requirements helpen om bijvoorbeeld de
acceptatie criteria bij user story’s juist te formuleren.

Conclusie
Als ik zo alles op een ri jtje zet, is er de afgelopen periode
veel veranderd op het gebied van software ontwikkeling.
Van grote langdurende projecten, met soms erg trage
processen voor het aftekenen van dikke documenten,
zi jn we geëvolueerd naar vlot samenwerkende teams die
snel op hun veranderende omgeving kunnen reageren.

Ook de rol van business analist heeft hierbi j natuurl i jk
een ontwikkeling doorgemaakt, maar als je heel sec kijkt
naar skil ls, technieken en activiteiten die je als analist
uitvoert, zi jn die toch grotendeels geli jk gebleven. We
zoeken nog steeds de échte business vraag ti jdens de
requirements el icitatie, we leggen zo zinvol en effectief
mogeli jk informatie over de requirements én hun
samenhang vast en we gebruiken onze communicatieve
vaardigheden om samen met de product owner de wens
en het belang van de business zo goed mogeli jk aan het
team over te dragen.

Persoonli jk vind ik de overgang naar meer Agile
technieken erg prettig, en hoewel de rol van analist in
veel aanpakken niet meer benoemd wordt, denk ik dat
we ook in Agile omgevingen zeker meerwaarde kunnen
bieden. Dat kunnen we door ons, met al le skil ls die we
hebben, aan te passen aan de veranderende omgeving
waar nog steeds behoefte bestaat aan bruggenbouwers
tussen business en IT.

Als ik zo alles op een ri jtje zet, is er de
afgelopen periode veel veranderd op
het gebied van software ontwikkeling,
maar als je heel sec kijkt naar skil ls,
technieken en activiteiten die je als

analist uitvoert, zi jn die toch
grotendeels geli jk gebleven.
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Scrum verdringt Waterval
volledig in komende 5 jaar
Als je ergens van overtuigd bent dan zal je vinden dat je geli jk 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 stel l ing, graven ons aan weerszijden in en verzamelen
munitie om elkaar mee te bestoken. Dan kan de stri jd losbarsten. Het is aan u om een oordeel te vellen: is er een
winnaar of eindigt de stri jd onbeslist? Deze keer luidt de stel l ing: “Over vijf jaar is Scrum/Agile volledig uit
de kinderziektes en heeft het op vrijwel alle fronten Waterval volledig verdrongen”. Bent u het ermee
eens? Of toch niet?

Versus

Dream On! Een goede inbeddingin de organisatie vanScrum/Agile is eenrandvoorwaarde. Dit is eenorganisatorische verandering.Ik denk dat er geen sprake isvan huidige kinderziektes, maarvan onderschatting vanuitorganisaties.
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Agile is zonder twijfel in verreweg de
meeste gevallen de betere methode. Dat
het niet al eerder een succes geworden
is, heeft er mee te maken dat
organisaties (lees leidinggevenden)
moeite hebben met de schijn
onzekerheid die er zeker aan het begin
van een Agile project is. Deze
schijnonzekerheid bestaat voornamelijk
uit minder "afgevinkte" documenten.
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In het begin is het wennen,

maar al snel zal de
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Owner goed invult veel
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ook grip krijgt op wat er

wordt gebouwd.
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ONEENS EENS

De markt vraagt dat bedrijven snel inspringen

op veranderingen. Er is vaak geen tijd te

verliezen en dan is Waterval gewoon te

langzaam om je hoofd boven water te

houden.

Ook al zullen alle kinderziektes over vijf jaar

wel zijn opgelost, dan nog zullen er altijd

projecten of organisaties zijn waarvoor

Waterval de beste methode is. Denk aan zeer

complexe branches als ruimtevaart waarbij

ontwerpen tot in detail moeten zijn

uitgekristalliseerd voordat het echte bouwen

kan beginnen. Branches waarbij complexiteit,

nieuwe technologie en veiligheid hand in

hand gaan.

Versus

Ik denk dat de aanpak project specifiek
is. Voor zo snel mogelijk risico’s
oppakken kies je Agile, voor sterk
omlijnde scope kies je Waterval. Buiten
dat hebben we ook RUP nog en wellicht
over 5 jaar weer iets anders. Het lijkt
soms meer mode dan wijsheid.

Scrum/Agile zal altijd in ontwikkeling
blijven. Bij ieder project zal een net iets
andere aanpak gekozen worden.
Hierdoor blijven kinderziektes bestaan.

Het zal blijken dat Waterval in sommige
gevallen beter is dan Agile,
bijvoorbeeld bij programma's die zo
groot zijn, dat er eerst een basis
neergezet moet worden met behulp van
Waterval. Ook bij programma's met off
shore en outsourced teams verwacht ik
geen grote toekomst voor Agile.

Ik verwacht dat een mix van Waterval en Agile

de toekomst is. Afhankelijk van het doel en

de omgeving van het project zal er een keuze

gemaakt worden voor Agile of Waterval.

Scrum/Agile heeft zijn plek binnen software

ontwikkeling zeker al verdiend. Kijk maar

naar de verkorte time to market en de

verhoogde gebruikersbetrokkenheid.

Bedrijven en instellingen zullen er zeker

voordeel uit halen Scrum/Agile toe te (gaan)

passen. Daarnaast is het voor ervaren

ontwikkelaars veel uitdagender om een

Scrum/Agile werkwijze toe te passen dan een

Waterval werkwijze.

Agile zal Waterval meer en meer gaan

vervangen. In het algemeen zijn betrokkenen

van stakeholder tot ontwikkelaar

enthousiaster dan bij Waterval doordat de

focus van begin af aan op een goed werkend

systeem ligt. De resultaten op korte termijn

en de zichtbare invloed van projectleden

verhogen dit enthousiasme en daarmee de

betrokkenheid.

Voor veel organisaties is de IT een grote

kostenpost. In het verleden zijn veel grote

Waterval projecten mislukt of erg uit de

kosten gelopen. Scrum/Agile projecten zijn

over het algemeen kleiner en daardoor

sowieso al makkelijker te beheersen.

Scrum/Agile projecten zullen daarvan

profiteren ten opzichte van de

Watervalprojecten.
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Achtergrond: juridisch modelleren
Maar ook onderzoekers ontwikkelen theorieën en
methoden om juridisch redeneren te modelleren, te
analyseren en te formaliseren, met als doel
geautomatiseerde systemen te kunnen ontwikkelen die
het werk van juristen ondersteunen [1 ]. In Nederland is
het Leibniz Center for Law gevestigd, een
wetenschappeli jk instituut dat onder leiding van prof. Tom
van Engers technologie ontwikkelt voor het
ondersteunen van de rechtsprakti jk.

Echter, juridisch modelleren wordt pas zinvol als de
resulterende modellen direct bruikbaar zijn in de prakti jk.
De prakti jk van requirements engineering bijvoorbeeld.
Een nieuwe aanpak, Ampersand, is geschikt om
juridische modellen om te zetten in een werkende
database applicatie. Ampersand zet regelgeving, die een
bedri jfsproces definieert, om in een bedri jfsproces-
systeem. Dit systeem werkt dan ook geheel conform de
ingebrachte regels. Deze aanpak is op 1 4 februari 201 3
gepresenteerd (http: //prezi.com/fmzhp5w-acvs) voor het
Business Rules Platform Nederland (BRPN). Het
voordeel van Ampersand is dat het automatisch software
genereert: een zaaksysteem dat het naleven van de
gemodelleerde afspraken ondersteunt. Daarnaast
genereert Ampersand ook documentatie, waarmee
juristen op traceerbare wijze kunnen controleren of de
modelleurs de afspraken correct hebben geïnterpreteerd.
Ook genereert Ampersand gegevensmodellen, wat
al leen al vanwege een functionele specificatie direct nut
heeft in de prakti jk.

De kern van Ampersand is de gedachte dat een
bedri jfsproces bestaat uit afspraken, die door
belanghebbenden in dat proces worden nageleefd. Een
Ampersand-model bestaat uit regels, die precies die
afspraken formaliseren die nodig zi jn om een

bedri jfsproces te bepalen. Dat formaliseren is het werk
van een requirements-engineer die Ampersand machtig
is. Geen van de belanghebbenden in de uitvoering van
een bedri jfsproces (de “business”) kri jgt formele regels te
zien. Zij worden uitsluitend in hun eigen taal (het “jargon
van de business”) benaderd.

De praktijk
Ondertussen is er al de nodige prakti jkervaring
opgedaan met Ampersand. In 201 2 heeft de Raad voor
de Rechtspraak het procesrecht geformaliseerd in
Ampersand. Het procesrecht bepaalt de gang van zaken
op alle rechtbanken in Nederland in al le rechtssectoren
(zoals het strafrecht, het burgerl i jk recht, het
bestuursrecht). Het Ampersand model bevat afspraken
uit het procesrecht, die in de bedri jfsprocessen van
rechtbanken moeten worden nageleefd en gehandhaafd.
De uit Ampersand gegenereerde software heeft de
functionaliteit van een zaaksysteem. Deze software is
gebruikt om het bedri jfsproces te valideren met seniore
juristen uit de rechtbanken zelf.

Een vergeli jkbare studie is uitgevoerd bij een
inspectiedienst van de overheid. Hier zi jn juridische
modellen van de toepasseli jke toezichtswetgeving
gemaakt. De modellen zijn gebruikt om een uitbreiding
van de functionaliteit van het bestaande
applicatielandschap voor te bereiden. Door (wettel i jke)
regels als input te gebruiken, en daaruit functionele
specificaties en werkende software te genereren, zorgt
Ampersand voor snel resultaat en bouwbare
specificaties. In die zin is Ampersand op te vatten als
automatisering van het ontwerpen. Daarmee toont
Ampersand niet al leen aan dat requirements afleidbaar
zijn uit juridische afspraken, maar ook dat dit
versnell ingen en besparingen oplevert in het
ontwerptraject.

Zijn requirements
afleidbaar uit juridische
afspraken?
Juridisch modelleren is erg in zwang. Met name bij de overheid geniet
dit onderwerp warme belangstel l ing, omdat elk overheidsorgaan in
principe bestaat om een aantal wettel i jke voorschriften uit te voeren of te
handhaven. Al in 2008 startte de IND (als een van de eersten) een
project “Juridische analyse en begrippen”, om te zorgen dat de
uitvoeringsregels uit het vreemdelingenrecht netjes in het nieuwe
INDiGO-systeem terecht zouden komen.

Ontwerpautomatisering met Ampersand

door Stef Joosten
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Hoe werkt Ampersand?
Hoe werkt Ampersand? De werking berust op het sl im
gebruiken van kennistechnologie om requirements te
vertalen naar software. Om een directe vertal ing mogeli jk
te maken, wordt elke afspraak van de business door de
requirements engineer onderzocht en opnieuw
geformuleerd in zowel natuurl i jke als formele taal. Een
verschil met reeds bestaande kennistechnologie is dat
Ampersand een informatiesysteem genereert uit het
kennismodel. Dat vereist een exacte formulering van de
regels. Het leren van Ampersand is om die reden voor
sommige requirements engineers een uitdaging. De
voordelen voor zijn klant maken deze inspanning meer
dan goed: De klant kri jgt niet al leen een bouwbaar
ontwerp, maar ook ingebouwde compliance die
verifieerbaar is door de eigen juristen. De ervaring leert
dat een requirements engineer met gemiddelde
Ampersand ervaring een bedri jfsproces veelal in één dag
kan uitwerken tot een goede functionele specificatie op
basis van gegeven wettel i jke voorschriften. Dat is
aangetoond in een experiment, waarin de Wet op de
Aanpassing van de Arbeidsduur in één dag is uitgewerkt
tot een functionele specificatie, die ruimschoots beter
werd beoordeeld dan vergeli jkbare specificaties (van
dezelfde wet), die in veel meer ti jd tot stand waren
gekomen. Het voordeel voor een requirements engineer
is dat hi j een groter stuk van het ontwerp voor zijn
rekening neemt. Het ontwerp tot en met het platform-
onafhankeli jke deel van het functionele ontwerp komt in
handen te l iggen van de requirements engineer. Hierdoor
kan een kleiner ontwerpteam sneller resultaat opleveren.
Dat resultaat is bovendien concreet en van bouwbare
kwaliteit.

De rol van de requirements engineer
Ampersand geeft requirements-engineers houvast in een
aantal duidel i jke stappen:
1 Een requirements engineer analyseert de bestaande

regelgeving, die de grondslag van de te analyseren
bedri jfsprocessen vormt.

2 Hij herformuleert al leen de relevante regels in
formele taal en zonodig ook in natuurl i jke taal.

3 De formele taal wordt door de software
geanalyseerd. De requirements engineer verhelpt
fouten aan de formele kant, en past zonodig de
bijbehorende natuurl i jke taal aan.

4 Wanneer de software-analyse foutloos is, toetst de
requirements engineer de resulterende natuurl i jke
taal bi j deskundigen aan de kant van de business. Zij
moeten immers vaststel len of de interpretatie van de
requirements engineer overeenkomt met de
geldende regelgeving. Zij toetsen uitsluitend de
natuurl i jke taal, die door de requirements engineer is
opgeleverd. Traceerbaarheid naar de oorspronkeli jke
regels is ondersteund door de tools.

5 Wanneer de requirements engineer en de business
vertegenwoordiger het eens zijn over de juiste
interpretatie, genereert de RE een
informatiesysteem. Dit wordt ingezet bij gebruikers
om te toetsen of het ontwerp zich gedraagt zoals
gebruikers verwachten. Dit gebeurt op de manier
van “user stories”, zodat het door de business goed

kan worden beoordeeld en voorzien van
commentaar.

6 Wanneer de business tevreden is over het
procesverloop in het prototype, en al het commentaar
is verwerkt in het Ampersand model, genereert de
requirements engineer de definitieve versie van het
functionele ontwerp.

Het functionele ontwerp bevat een conceptuele analyse,
documentatie van de bedri jfsregels, een gegevensmodel,
en de interfacedefinities ten behoeve van het user-
interface ontwerp. Feitel i jk staat er al les in wat in een
platform-onafhankeli jke specificatie hoort te staan.

Onder de motorkap maakt Ampersand gebruik van
wiskundige algoritmen, die het ontwerp afleiden uit
regels. Dit garandeert dat compliance ten aanzien van
regelgeving is ingebouwd. De requirements engineer
hoeft deze expertise dus zelf niet te hebben; dat is in de
tool ingebouwd.

Uitnodiging
Samenvattend: Ampersand laat zien dat requirements
afleidbaar zijn uit juridische modellen, en genereert er
werkende software uit. Aan de hand van deze software
kunnen gebruikers zelf vaststel len dat de regelgeving,
die zi j moeten uitvoeren, op de juiste wijze wordt
ondersteund.

Ampersand wordt sinds 201 2 op de Nederlandse markt
ingezet door Tarski Systems, maar het is al langer in
gebruik bij organisaties als TNO, Open Universiteit, en
Ordina. Momenteel wordt het door Tarski Systems
beschikbaar gemaakt voor andere organisaties. Tarski
levert opleidingen, onderhoudt tools, en creëert een
gemeenschap waarin ontwerpopdrachten naar de juiste
deelnemer worden geleid, en beheert een aantal
juridische modellen. Er zi jn professionals opgeleid van
Ordina, Atos, en ASR. Tarski is een spin-off van het
Ampersand-onderzoek dat sinds 1 995 is uitgevoerd door
Stef Joosten. Sinds 1 999 doet hi j dat als hoogleraar aan
de Open Universiteit Nederland en tevens in diverse
functies binnen Ordina.

Requirements engineers, die software wil len genereren
uit juridische modellen met Ampersand, worden
uitgenodigd om contact op te nemen met de auteur:
stef. joosten@tarski.nl .

Referenties
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Universiteit Maastricht, 2003

2 ampersand.sourceforge.net

Ampersand
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Mailto:stef.joosten@tarski.nl
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Stap 1 Analyse bestaande regelgeving
Als requirements engineer ga je in deze situatie
bijvoorbeeld naar www.wetten.nl en analyseer je daar de
wet aanpassing arbeidsduur. Waar heb je al lemaal mee
te maken, wat houdt het in, etc. Natuurl i jk spreek je ook
met je belanghebbenden en analyseer je andere
documentatie.

In stap 1 kies je samen met de klant welke regels je
meeneemt in de analyse. Immers: je gebruikt al leen
regels die het primaire proces van de klant definiëren, en
dat kun je al leen samen met de klant bepalen.

Stap 2 Herformuleren in formele taal
Na de analyse ga je de relevante regels vertalen in
natuurl i jke taal. Het resultaat daarvan ga je gebruiken bij
stap 4. Je bepaalt definities en geeft er voorbeelden bij .
In deze stap ga je ook de regels in Ampersand
vastleggen. Linksonder een voorbeeld hoe dat eruit ziet.
Zoals je ziet is dit een soort programmeertaal, maar dan
voor bedri jfsregels.

Stap 3 Software analyse en fouten
herstellen
Met de Ampersand software verhelp je eventuele
gevonden fouten in je model. Deze software genereert
een document, waaruit hieronder een stukje wordt
getoond. Elk hoofdstuk van het gegenereerde document
heeft een andere doelgroep. Hoofdstuk 2 is bijvoorbeeld
bedoeld voor de business, die moet vaststel len of de
juiste regels op de juiste manier door de modelleur zi jn
begrepen. Hieronder zie je een stukje uit hoofdstuk 5, dat
bedoeld is voor jouw collega’s om het resultaat te
toetsen. De Ampersand software produceert ook de
juiste wiskundige uitspraken, zodat een harde toets op
correctheid tot de mogeli jkheden behoort. Het
gegeneerde document is uiteindel i jk je functionele
ontwerp. In het hoofdstuk “Procesanalyse” analyseer je
als requirements engineer of hetgeen je hebt ingevoerd
in stap 2 correct is. In dit hoofdstuk staat de originele
wettekst, de formele taal en de wiskundige taal naast
elkaar, dat maakt je analyse volledig.

Hoe je als RE’er met
Ampersand werkt
Na het lezen van het artikel van Stef Joosten vraag je je als
requirements engineer misschien af: “Hoe ziet het werken met
Ampersand er dan uit?” Hieronder doorlopen we de in het artikel
genoemde stappen waarin we als voorbeeld de Wet op de Aanpassing
van de Arbeidsduur nemen.

Ontwerpautomatisering met Ampersand

door Linda Haak - van der Spek
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Stap 4 Review met de business
Naast een document genereert Ampersand ook
werkende software, die je kunt gebruiken als een echt
prototype. Door bestaande use cases na te spelen kun je
het prototype gebruiken om je ontwerp te verfi jnen en
fouten te verhelpen.

Als je tevreden bent met je ontwerp, dan ga je het
ontwerp toetsen met de business. Dit doe je m.b.v. het
gegenereerde document. Het hoofdstuk
“gemeenschappeli jke taal” review je met de business. Je
vindt hier al le definities met voorbeelden, zodat duidel i jk
is waarom deze definities gebruikt worden in deze
applicatie.

Stap 5 Informatiesysteem toetsen
Nadat het ontwerp door de business is goedgekeurd,
is het ti jd om te toetsen of het gegeneerde
informatiesysteem uit Ampersand ook aan de
verwachtingen van de gebruiker voldoet. In dit
informatiesysteem kun je eigenl i jk al les doen wat het
uiteindel i jke systeem ook kan. Door verschil lende
testcases uit te voeren (bijvoorbeeld op basis van de
user stories) bepaal je of het systeem ook aan de
gebruikersverwachtingen voldoet.

Hieronder zie je voorbeelden van het indienen van een
verzoek over het aanpassen van een contract, en welke
foutmelding er door Ampersand gegeven wordt.

Stap 6 Definitieve versie van het functioneel
ontwerp
Nadat al les is geverifieerd en gevalideerd wordt het
functioneel ontwerp afgerond. Het document kan dan

door de architecten en ontwikkelaars worden gebruikt, zi j
zul len vooral focussen op het hoofdstuk
“Gegevensstructuur” waar o.a. het datamodel in zit. Als
requirements engineer heb je nu een scherpe
specificatie plus een werkend prototype opgeleverd, dus
j i j kunt op naar de volgende klus. . .

Ampersand
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Informatie Management.
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Inniger samenwerking tussen
Business en IT
Met Scrum is de samenwerking tussen klant (business)
en IT veel intensiever geworden, met als doel snel ler te
reageren op feedback en nieuwe inzichten. De
verwachting is dat hierdoor veel efficiënter en effectiever
voldaan wordt aan de behoeften van de klant en de
organisatie. Scrum bewerkstel l igt de intensievere
samenwerking door de introductie van de rol van Product
Owner en door het in elke sprint opnieuw creëren van
klantwaarde. Mede door middel van gezamenli jke
refinement sessies en sprint review meetings wordt face-
to-face gecommuniceerd en wordt elke sprint feedback
gehaald.

De effectiviteit van Agile
Statistieken1 laten zien dat met de invoering van een
Agile werkwijze de resultaten verbeteren. Het
slagingspercentage van Agile projecten is groter dan van
traditionele projecten en ook overschri jdingen van ti jd en
budget bl i jken minder vaak voor te komen of minder
ernstig te zi jn. Toch zijn de verbeteringen doorgaans niet
zo groot als op basis van enkele ervaringen verwacht
mag worden. In de prakti jk is de verbetering vaak niet
meer dan enkele tiental len procenten, waar door Downey
en Sutherland2 en Tandon en Müller3 een verbetering
met enkele honderden procenten beloofd wordt.

Veranderende mindset
Bob Marshall heeft onderzoek gedaan naar de
effectiviteit van kennisintensieve bedri jven. Een
opvallende uitkomst van zijn meting is dat een relatief

kleine groep bedri jven 3, 4 of zelfs 5 keer meer waarde
levert tegen dezelfde inspanning dan de overgrote
meerderheid van organisaties. In zi jn zoektocht naar de
oorzaak daarvan, concludeert hi j dat de mindset van die
organisaties hiervoor bepalend is.

Marshall onderscheidt vier organisatie-mindsets.
Organisaties met een Ad hoc manier van werken zijn het
minst effectief. Bi j de meeste organisaties, waaronder
ook IT-organisaties, overheerst de Analytische mindset.
Door Agile te gaan werken wil len zij de stap maken naar

De centrale positie van RE
in een Agile wereld
Veel organisaties wil len hun IT-dienstverlening verbeteren door Agile te
gaan werken. Scrum is mo-menteel de populairste Agile methode waar
organisaties op overgaan. Met de introductie van Scrum verandert
echter niet al leen de rol, maar ook de werkomgeving van de
Requirements Engineer. Hoe-wel deze functie niet wordt genoemd in de
Scrum guide, zi jn de werkzaamheden er nog steeds.
De Requirements Engineer opereert vaak op het snijvlak van Business
en IT. In de meeste organisaties zijn dit aparte afdelingen, met elk een
eigen cultuur en mental iteit. Wat verandert er met de komst van Scrum
eigenli jk aan die werkomgeving en wat is de impact op de
werkzaamheden? En hoe kan de Requiremens Engineer zi jn centrale
rol zo goed mogeli jk invul len?

Centrale positie Requirements Engineer in Agile wereld

door Harry Meijer en Jan-Sake Kruis

Een opvallende uitkomst van de meting
van Bob Marshall is dat een relatief
kleine groep bedri jven 3, 4 of zelfs 5

keer meer waarde levert tegen dezelfde
inspanning dan de overgrote
meerderheid van organisaties.
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de effectievere Synergetische mindset. Absolute
winnaars zijn de op hyperflexibele netwerken4

gebaseerde Chaordic organisaties. Wij focussen ons nu
op de overgang van Analytische mindset naar de
Synergetische mindset en beperken ons daarom tot de
kenmerken van die twee groepen:

• Analystische organisaties hebben vaste structuren,
zoals functionele si lo’s met daarbinnen formele rol len
met vastgelegde taken en verantwoordeli jkheden.
Medewerkers worden aange-stuurd vanuit macht en
hiërarchie. Met hun rationele insteek zijn ze vaak te
typeren als bureaucratisch. Door standaardisatie van
processen en tooling wordt herhaalbaarheid vergroot
en diversiteit beperkt. Al les is gericht op het zo
efficiënt mogeli jk uitvoeren van (delen van) het werk.

• Synergetische organisaties stel len de mens centraal.
Vertrouwen, samenwerken en vakman-schap staan
hoog in het vaandel. Processen en systemen staan in
dienst van de professional. Deze organisaties leggen
de focus op waardecreatie, op nauwe samenwerking
over de gehele waardeketen, op het werken met
zelforganiserende teams en op het principe van
continue verbetering.

Sinds de opkomst van Agile zi jn er verschil lende
software ontwikkelmethodes bedacht die we onder de
noemer Agile mogen scharen. De verschil lende Agile
werkwijzen hebben met elkaar gemeen dat ze thuis

horen bij de Synergetische mindset. Dat bl i jkt
bi jvoorbeeld uit de eerste regel van het Agile manifesto:
“Individuals and interactions over processes and tools”.

Succesvolle toepassing Agile in een
Analytische omgeving
In de prakti jk worden Agile methodes als Scrum voor een
belangri jk deel geïmplementeerd in typisch
bureaucratische organisaties. Het is dan niet gemakkeli jk
om Synergetisch te worden, omdat de overgang groot is,
de verandering lokaal bi j de IT-afdel ing wordt
doorgevoerd en omdat de Analytische mindset vaak diep
geworteld is en wel ‘magnetisch’ l i jkt.

Als begeleiders/coaches van organisaties en teams in
deze transitie zien we dageli jks de symptomen van een
terugval van ‘zelf-organisatie’, ‘samenwerken op basis
van vertrouwen’ en ‘de verantwoordeli jkheid zo laag
mogeli jk in de organisatie’ naar het ‘incontrol’ zijn vanuit
centrale aansturing en naar het optimaliseren van
processen en systemen. Soms subtiel en onmerkbaar,
soms ook overduidel i jk. We noemen een aantal
voorbeelden:

• De overtuiging l i jkt te bestaan dat een medewerker
Agile is na 2 dagen scrum training en dat het behalen
van een certificaat al les zegt over het worden van een
vakman.

• DevOps (zie kader) wordt vaak gedegradeerd tot
Continuous Delivery en automatisering van de
automatisering, vanuit een eenzijdige focus op
efficiency.

• Fysieke scrumborden worden vervangen door
geautomatiseerde tools vanuit de onderl iggende wens
om vanaf iedere plek ‘in control ’ te zi jn.

• Requirements Engineers moeten een standaard
Definition of Ready gebruiken om fouten te beperken.

• Sommige parti jen houden vast aan de
projectorganisatiestructuren, met gedetai l leerde
ontwerpen en langlopende plannen vooraf, en een
projectorganisatie en budget per feature in plaats van
per team/periode.

Harry Meijer en Jan-Sake Kruis

Principes stromingen in de IT

Lean Software ontwikkeling gaat over

voorkoming van verspil l ing. Verdere principes zijn:

optimaliseer het end-to-end proces, lever zo snel

mogeli jk, werk Just in Time, geef het team

verantwoordeli jkheid, bouw kwaliteit in en doe

continu aan leren en verbeteren.

Agile software ontwikkeling voegt hieraan toe:

Focus op wat de klant nu vraagt en op klantwaarde,

omarm veranderende requirements, vertrouw de

vakman, ontwikkel iteratief voor feedback en werk

als zelf-organiserend team met een vast ritme.

Scrum voegt hieraan toe: werk met een vast

multidiscipl inair team waarin business en IT nauw

samenwerken en dat elke sprint van 1 -4 weken

werkende software levert.

DevOps voegt hieraan toe: Ontwikkel en Beheer

een systeem met één team, (gehele l ifecycle).

In de prakti jk worden Agile methodes
als Scrum voor een belangri jk deel

geïmplementeerd in typisch
bureaucratische organisaties.

De overtuiging l i jkt te bestaan
dat een medewerker Agile is
na 2 dagen scrum training.
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IT-organisaties en -managers die met hun Analytische
bri l op het implementeren van een Agile werkwijze al leen
maar zien als een middel om de efficiency te verhogen,
zul len van een koude kermis thuis komen. Een
belangri jke eigenschap van een bureaucratisch systeem
is nameli jk dat het zichzelf in stand houdt.4 Het bestaat
uit gesloten systemen die gericht zi jn op interne
perfectionering. Zonder aandacht te besteden aan de
verandering van de mindset van alle betrokken IT-,
business- én ondersteunende organisatieonderdelen, zal
binnen afzienbare ti jd het Agile team of de Agile afdel ing
weer worden ingebed in de oude patronen. De overgang
naar en het werken in een Synergetische organisatie
vraagt daarom van managers en medewerkers om
bewuste en aanhoudende aandacht.

De Requirements Engineer aan het
Agile front
In de prakti jk zien we dat een Agile transitie zich vaak
beperkt tot de IT-afdel ing. Andere afdelingen worden zo
goed mogeli jk aangehaakt, maar gaan niet vol ledig mee
in de transitie. Agile is voor velen toch vooral een IT
feestje. Vanwege de aard van zijn werkzaamheden heeft
de Requirements Engineer dageli jks te maken met het
verbinden van meerdere gescheiden organisatie-
onderdelen. Of het nu gaat om Business en IT, Marketing
en IT, Product Development en IT of Sales en IT. In al le
gevallen is er sprake van een koppelvlak waar twee
verschil lende culturen en Mindsets elkaar treffen.

Het kan niet anders dan dat de botsing van deze twee
culturen problemen oplevert. Het succes van iedere
Agile-transitie zal uiteindel i jk hier beslecht worden. Aan
de hand van een voorbeeld zul len we aangeven hoe wij
hier in de prakti jk mee omgegaan zijn.

Flessenhals bij Analyse en Ontwerp
Net zoals veel organisaties en teams, worstelden door
ons gecoachte teams ook met de vraag hoe Epics
moeten worden vertaald naar (groepen van) Features en
User Stories, die soms door meerdere teams opgepakt
moeten kunnen worden en tenslotte als geheel weer in
productie gebracht worden.

Scrum kent niet de rol van business analist of
requirements engineer. Naast bi jvoorbeeld het besluiten
over de prioriteit van Product Backlog items, is het de
taak en verantwoordeli jkheid van de Product Owner om
Backlog I tems te verhelderen. De Product Owner mag
taken delegeren maar bli jft de eindverantwoordeli jke,
daarover is de Scrum Guide heel expliciet.

In ons voorbeeld had de Product Owner Business
Analisten aangesteld om de eisen en wensen uit te
werken tot Requirements, waar nodig in samenwerking
met architecten. Bij klanten van Ordina en in andere
organisaties zien we ook wel eens teams waar
gespecial iseerde ontwerpers zelfstandig het Design
doen. Deze half-waterval werkwijze leidt tot een aantal
problemen die kenmerkend zijn voor de Analytische
organisatie. Er ontstaan twee aparte groepen die na
elkaar een processtap moeten uitvoeren. Eerst
ontwerpen dan bouwen. Het bouwteam zal eisen gaan
stel len aan het ontwerp team, zodat zi j zo efficiënt
mogeli jk kunnen werken. Als oplossing komt er dan een
definition of Ready, die niets anders is dan de beruchte
tol l-gates uit waterval processen. Zo’n tol l-gate fungeert
als flessenhals en we zagen dan ook dat de teams lang
moesten wachten op deze buiten de sprints gelegde
Prepare- en Ready- werkzaamheden. Bij problemen
werd al snel naar de ander gewezen.

We zijn daarom gaan werken volgens de variant zoals
geschetst in de figuur hierboven. Zoveel mogeli jk van het
werk, waar nodig ook rudimentair ontwerp, wordt zo laat
mogeli jk gedaan, gericht op realisatie binnen de sprint.
Al leen een minimum aan roadmap, architectuur en
(team-oversti jgende) requirements-werkzaamheden
worden vooraf gedaan door/namens de business, ook
weer zo laat mogeli jk.

Value Stream Map geeft inzicht en
helpt te stroomlijnen
Om tot een effectieve verandering van de werkwijze te
komen, hebben alle betrokkenen van zowel de Business-
kant als de IT-kant de actuele waardecreatie-stroom van
Prepare en Design in kaart gebracht, door middel van
Value Stream Mapping. In deze Lean techniek wordt per
stap in de stroom gekeken naar de waarde voor de klant
en naar zaken als doorloopti jd, inspanning, kwaliteit en
het belang voor het eindproduct. Dit al les vanuit de
gedachte dat zi j gezamenli jk verantwoordeli jk zi jn voor
het uiteindel i jke resultaat.

Centrale positie Requirements Engineer in Agile wereld

Agile is voor velen toch vooral een IT
feestje.
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Harry Meijer en Jan-Sake Kruis

Enkele van de belangri jkste vormen van verspil l ing, die
werden opgespoord en weggenomen:
• Overproductie in de uitwerking van de requirements,
door overlappende en te gedetai l leerde specificaties.
Betrokkenen vereenvoudigden de documentenset.

• Voorraadvorming. Er werd aanvankeli jk gewerkt aan
te grote brokken functionaliteit. Inhoudeli jk en
technisch vergroot dit de complexiteit evenals de
raakvlakken met andere teams. Medewerkers
werkten doorgaans zelfstandig oplossingen uit, met
maar weinig afstemming. Hierdoor verminderde de
onderl inge samenwerking en was de
kennisoverdracht te beperkt. Na een zogenaamde
slicing-workshop, konden de teamleden de brokken
werk beter verkleinen. Hierdoor werd de complexiteit
verminderd, de doorstroming versneld en het
vermogen om te reageren op veranderingen
vergroot.

• Wachtti jden. Er moest relatief veel gewacht worden
op andermans input en feedback. Dit kon worden
verholpen door meer te werken in gezamenli jke
workshops. Dit had bovendien een gunstig effect op
de doorstroming en het onderl inge contact.

• Gebrekkig proces. Door op de IT-afdel ing buiten de
ontwikkel-teams met zelfstandig werkende
gespecial iseerde ontwerpers te werken, was extra
kennisoverdracht met extra documentatie nodig. De
ontwikkel-teams besloten af te stappen van deze
werkwijze, door vanaf het begin de betrokken
ontwikkelaars/beheerders aan te haken op het
refine-werk van features. Het voordeel hiervan is niet
al leen dat de inbreng van technische kennis wordt
verbeterd en dat de voorkennis en betrokkenheid
rond komend bouwwerk groeit, maar vooral ook dat
men tot een gezamenli jke oplossing komt waar de
betrokkenen zich eigenaar van kunnen voelen.

Samenvatting
De werkomgeving van de Requirements Engineer
verandert, terwij l ook zijn rol verschuift. Eerder en inniger
dan voorheen moet hi j het ontwikkel-team betrekken, om
hun expertise, creativiteit en betrokkenheid optimaal te
benutten. Met hen moet hi j toewerken naar kleine
brokken werk, die snel gerealiseerd kunnen worden,
zodat ook eerder feedback verkregen kan worden en
geld verdiend. Gezamenli jke workshops zijn vele malen
effectiever dan papier.

Omdat de Requirements Engineer opereert op het
snijvlak van Business en IT kan hij als ´change agent´
bi jdragen aan de overgang naar het Agile werken en
denken en speelt hi j een cruciale rol in het verbinden van
verschil lende culturen binnen de organisatie. In het
proces van continu verbeteren zal hi j steeds kijken naar
mogeli jkheden om het werk met minder inspanning en in
een kortere doorloopti jd te doen.

1 The CHAOS manifesto, The Standish group, 201 2.
Hoeveel Scrum wilt u hebben? DREAMagazine,
December 201 3

2 Scott Downey and Jeff Sutherland, Ph.D. Scrum
Metrics for Hyperproductive Teams: How They Fly
l ike Fighter Aircraft, 201 2

3 Steve Tandon and Wolfram Müller, Tame the flow,
201 3

4 Herman Kuipers, Pierre van Amelsvoort, Eric-Hans
Kramer Het nieuwe organiseren - Alternatieven voor
de bureaucratie 201 0
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Waarom heb je voor dit boek gekozen?

Binnen VGZ gaan we steeds meer Agile werken. Ik ben
alti jd geïnteresseerd geweest in ontwikkelmethoden en
het proces. Ik vind, dat als je voor een methode kiest, je
het ook goed moet doen. Ik zoek graag naar wat
verdieping. Voor een Informatieanalist is dit boek dan
een logische keuze.

Ik had het boek al een ti jd in de kast staan, maar had het
nog niet helemaal van begin tot eind gelezen. Het rare is
dat het in eerste instantie weerstand bij mij opriep. Zo
simpel kan het toch niet zi jn? Een User Story waarin je
nauweli jks iets documenteert, omdat het slechts als
startpunt moet dienen voor een gesprek. Dat kan toch
niet werken. Geen documenten meer maar hoofdzakeli jk
mondelinge communicatie. Dan houd je geen rekening
met de langere termijn. Het druist zo in tegen de vaste
werkwijze die je als Informatieanalist gewend bent. Je
gaat juist op zoek naar de detai ls en die zo goed mogeli jk
te documenteren en met je stakeholders af te stemmen.
En nu zou dat al lemaal niet meer nodig zi jn. En toch toen
ik me verder in het boek verdiepte, begon ik te denken
dat het zou kunnen werken. Het daagt me uit om na te
denken over hoe noodzakeli jk de dingen zijn die ik
dageli jks doe.

Welke ideeën uit het boek pas je toe in de
dagelijkse praktijk?

Het toepassen van Agile principes is voor mij nog wel
een uitdaging. Bij VGZ wordt er op verschil lende
plaatsen Agile gewerkt. Dat geldt bi jvoorbeeld voor de
internet omgeving. Maar zelf werk ik aan systemen rond
het backoffice systeem. Daar gaat het om
berichtverwerking, documentstromen, interfaces etc. In
die omgeving is het nog allemaal heel stevig waterval.
Hier geldt waterval, tenzij. Ik denk dat bij internet het

Zo simpel kan het toch
niet zijn?
In deze serie interviews spreken Hans Siebering en Reinoud de Leve
met een collega requirements engineer naar aanleiding van een artikel
of een boek dat hem of haar inspireerde. Deze keer spreken ze met
Arjen Lankhuizen - Informatie analist bi j Zorgverzekeraar VGZ - over het
boek ‘User Stories Applied’ van Mike Cohn.

Interview met Arjen Lankhuizen

door Reinoud de Leve en Hans Siebering

Het rare is dat het in eerste instantie
weerstand bij mij opriep.

Zo simpel kan het toch niet zi jn?
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commerciële ongeduld iets meer de overhand heeft en
bij de backoffice het in control zijn. Maar het is vooral ook
de bedri jfstraditie. Aan de ene kant wordt er wel
gemopperd dat al les alti jd zo lang duurt, maar aan de
andere kant wil men impactanalyses op 1 0 procent
nauwkeurig. Dat gaat soms nog een paar keer heen en
weer voordat er een beslissing wordt genomen. Een
ander punt is dat we afhankeli jk zi jn van het backoffice
systeem. Dat is een Oracle product en Oracle werkt nog
met vaste releases. Het is moeil i jk om met één schakel
over te stappen op Agile. Ik zag laatst een fi lmpje van
Mike Cohn waarin hi j ook zei dat Agile niet al leen van
bottom up moet komen. De organisatie moet ook op
macro procesniveau zo gaan denken. Bij internet
hebben we een aantal product owners die dat heel
goed door hebben. Zij weten de items op de back log
goed uit te rui len. Ze zijn daar meer ti jd mee kwijt dan
bij een traditionele manier van werken, maar hebben
daarmee ook veel meer sturing .

Ik doe in mijn dageli jkse werk wel iets met de
gedachtes achter Agile. Zoals bijvoorbeeld face-to-face
contact boven schriftel i jke communicatie stel len. Ik
probeer ook meer in een team te werken. In plaats van
de specificaties bij me te houden tot ik ze helemaal af
heb, bespreek ik ze eerder al met het team. Er is dan
meer samenwerking bij het invul len van detai ls en
bovendien weet het team dan al wat er op hen afkomt.

Als ik Use Cases opstel, probeer ik dat zo te doen dat je
ze ook direct kunt vertalen naar testcases, door
bijvoorbeeld de postcondities in meer detai l te
beschri jven. Ik probeer ook veel eerder een
acceptatietester te betrekken, om zo de business-
betrokkenheid te verbeteren. Dat kan soms vier tot zes
weken schelen. In een watervalmodel is de business
vaak alleen aan het begin - bi j het opstel len van de
requirements - en aan het einde - bij de acceptatietest -
bi j het project betrokken. Door de acceptatietester eerder
te betrekken is dat gat minder groot.

Arjen Lankhuizen
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Cohn beschouwt een user story vooral als een
reminder van ‘functionaliteit’. Het uitdiepen van
de functionaliteit wordt door het team met de
product owner tijdens de Sprint gedaan. Ervaar
je dat als een verandering van je rol?

Ik kan hierover niet op grond van eigen ervaring spreken.
Ik zie dat mijn col lega’s die voor internet werken nog
steeds heel veel uitzoekwerk moeten doen. De
informatieanalist heeft daar twee taken: de taak van
analist en de taak van functioneel ontwerper. Als analist
doet hi j heel veel voorbereidend uitzoekwerk. Een
wijziging heeft vaak zoveel voeten in de aarde dat men
dat eerst moet hebben uitgezocht voordat de wijziging in
de sprint kan worden opgenomen. In de rol van
ontwerper maakt de analist ti jdens de Sprint UML-
modellen, Wireframes en soms Use Cases om de
wijziging te specificeren. We zijn op een andere set van
artefacten over gegaan, zi j het nog niet zo summier als
Cohn beschri jft. Wel worden deze artefacten allemaal
ti jdens één en dezelfde sprint opgeleverd. Er wordt in de
sprint ontworpen en gebouwd.

Hebben begrippen uit de ‘traditionele’
requirements engineering en management aan
betekenis verloren binnen een Agile aanpak? Ik
bedoel begrippen als: SMART, Requirements
traceability, Risk driven, Wat/hoe onderscheid.

Voor sommige begrippen geldt dat zeker. Bij User Stories
geldt in plaats van SMART een ander acroniem:
INVEST. Dat staat voor: Independent, Negotiable,
Valuable, Estimatable, Small en Testable. Een belangri jk
verschil tussen deze twee zienswijzen is dat bi j Agile het
requirement veel langer nog onderhandelbaar bl i jft. Bi j
een traditionele aanpak moeten requirements in een veel
vroeger stadium al vast staan. Ik weet niet hoe
traceabil ity in een Agile omgeving is ingericht. Mijn
ervaring is dat traceabil ity in een watervalomgeving vaak
niet goed is ingericht. Als je nadat het project is afgerond
nog wilt vaststel len wat de requirements waren, heb je
geluk als je dat makkeli jk kan terugvinden. Een aspect
van Agile is dat het team bij elkaar bl i jft. Het team weet
daardoor veel beter wat het systeem doet en moet doen.
Je ziet dat er soms zaken door architectuur naar voren
worden geschoven, als zi j de product owner kunnen
overtuigen van het belang. In principe gebeurt dat value
driven. Het onderscheid tussen Wat en Hoe is in Agile
helder, bi j waterval loopt dat soms door elkaar. Omdat
een User story veel minder detai l bevat, is het vaak
duidel i jker een Wat. In de watervalaanpak was
documenteren heel belangri jk. Ik zie daar nog wel een
zwakte van het werken met User Stories. Er l igt met deze
aanpak weinig vast in documenten voor de mensen die
later onderhoud op het systeem moeten uitvoeren. Het

Interview

Het daagt me uit om na te denken
over hoe noodzakeli jk de dingen zijn

die ik dageli jks doe.

Het onderscheid tussen Wat en Hoe
is in Agile helder, bi j waterva l
loopt dat soms door elkaar.
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uitgangspunt is dat het team, dat de ontwikkeling doet, in
de onderhoudssituatie ook nog samen is. Volgens mij is
dat niet alti jd real istisch.

Scrum is een beetje omgeven met noem het
‘Rituelen’: de daily stand up, de Demo, de
retrospective, het Scrum board etc.. Aan welk
van deze hecht je waarde?

In mijn huidige projecten heb ik vaak een projectoverleg
van meer dan een uur. Ik denk dat een daily stand up
waarin iedereen vertelt wat hi j de vorige dag heeft
bereikt, wat hi j deze dag gaat doen en waar hij mee
vastloopt veel effectiever is. Dat hoeft misschien niet
dageli jks maar van een kort overleg waarin iedereen
aangeeft waar hij staat, zie ik het nut wel. Ik hecht ook
grote waarde aan de Demo. Het zorgt ervoor dat je
heel snel feedback kri jgt. Al leen zou ik niet zo snel
weten hoe ik dat in mijn omgeving (van backoffice-
applicaties) zou moeten realiseren. Ten eerste moet
men om iets te kunnen laten zien verschil lende
systemen aanpassen. Het is niet zo gemakkeli jk om
een deelresultaat met de business te delen. Het zal in
onze situatie heel moeil i jk zi jn om de business goed bij
de demo te betrekken. Toch geloof ik dat het wel iets
heel belangri jks is en dat je er zeker over moet
nadenken hoe dat vorm te geven.

In een watervalaanpak wordt de retrospective alti jd
helemaal aan het einde gedaan. Dat is zonde. Je hoort
dan misschien dat je al een half jaar iets verkeerd hebt
gedaan. Je leert ook niet zo veel uit de retrospective
omdat het project al is afgelopen. Ik geloof dat regelmatig
een retrospective heel gunstig kan zijn voor het verloop
van het project.

Het schatten in T-shirt maten vind ik ook een sterk punt
van Agile. Nu proberen we vaak het werk veel te
nauwkeurig te schatten. Dat levert al leen maar een
schijnzekerheid op en het kost heel veel ti jd. Wij gaan bij
de backoffice binnenkort ook met T-shirt maten schatten,
net als bi j de internet omgeving. De business moet dat
nog wel goedkeuren, maar het kan volgens mij heel wat
ti jd schelen.

Is je weerstand tegen het boek nu geheel
voorbij?

Ja, ik ben er nu enthousiast over. Al zie ik nog steeds wel
haken en ogen. Met name het gebrek aan documentatie
voor toekomstig onderhoud en beheer zie ik als een
issue. Toch geloof ik dat je met deze manier van werken
veel efficiënter kan zijn, en je echt meer kan realiseren
voor de business. Ik zou het graag een keer wil len
uitproberen.

Arjen Lankhuizen

Arjen Lankhuizen

Arjen is senior informatie analist bi j Zorgverzekeraar
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Het uitgangspunt is dat het team,
dat de ontwikkeling doet, in de

onderhoudssituatie ook nog samen is.
Volgens mij is dat niet alti jd real istisch.
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De gebruiker:
De gebruiker is degene die het grote belang heeft bi j het
verandertraject. Je kunt hem in dit artikel lezen als de
opdrachtgever of senior user. Hij wil een nieuw product,
systeem en/of aanpassingen daarop, om met zijn
organisatie mee te gaan in
marktontwikkelingen/wetswijzigingen of veranderende
omstandigheden. De gebruiker werkt meestal in meer
projecten tegeli jk en voert vaak ook nog li jnactiviteiten
uit. Het “gewone” werk moet tenslotte ook doorgaan.

De ontwikkelaar:
De ontwikkelaar, ook wel bekend als programmeur,
bouwt de gewenste (aanpassingen in de) applicatie. Zi jn
voornaamste input komt van de requirements engineer
en architect. De ontwikkelaar werkt soms aan één
project, soms aan meer projecten tegeli jk.

De gebruiker en de ontwikkelaar spreken verschil lende
talen. Ook hebben ze een andere visie op hoe de wereld
eruit moet zien en hebben ze verschil lende prioriteiten.
Dat levert nog weleens frictie op. Als requirements
engineer ben je de vertaler en bemiddel je tussen de
verschil lende werelden. Waar zitten die verschil len in en
waar moet je als requirements engineer rekening mee
houden? Hier een aantal voorbeelden:

1 De (buiten)wereld versus het ITlandschap. Een
gebruiker heeft (als het goed is) een beeld van de
wereld binnen en buiten het bedri jf, en waar het
product en/of het bedri jf naar toe moet. Dit beeld is de
belangri jkste input voor de gesprekken die je als
requirements engineer voert. De ontwikkelaar heeft
een heel andere wereld, nameli jk die van de
applicaties waaraan hij werkt. Het IT landschap is zi jn
wereld. Deze wereld brengt een andere visie en
andere prioriteiten met zich mee dan de wereld van
de gebruiker. Requirements engineers vertalen deze
werelden. Dat betekent dat je de ontwikkelaar uit legt
wat het business doel is van de verandering, zonder
hem te overvoeren met onnodige detai ls. Aan de
andere kant moet je soms aan de gebruiker uitleggen
waarom sommige dingen niet zomaar ‘even’
aangepast kunnen worden, omdat dit in de IT wereld
niet een kwestie van ‘even’ is.

2 De onbekendheid van morgen tegenover de
behoefte om alles mogelijk te maken. De wereld
van de gebruiker verandert. Dat betekent vaak dat hi j
vandaag nog niet kan bedenken, waar hij morgen op
wil inspelen. De ontwikkelaar daarentegen wil graag
al rekening houden met functionaliteiten die later
toegevoegd moeten worden. Maar als deze niet
bekend zijn, kan dit soms frustrerend zijn omdat hi j
zi jn werk over een ti jdje weg kan gooien, vanwege
gewijzigd inzicht.
Als requirements engineer kun je rekening houden
met de (on)verwachte wijzigingen: bv door je
ontwerpdocumentatie modulair op te bouwen, zodat
deze gemakkeli jk aan te passen en herbruikbaar is.
Het is belangri jk om goed te communiceren waarom
sommige dingen voor de ontwikkelaar niet in een
logische volgorde worden verwezenli jkt. Ook is het
belangri jk aan te geven waarom sommige inzichten
zijn veranderd en waarom sommige dingen dus
moeten worden weggegooid. Je moet de visie van de
gebruiker duidel i jk vertalen zodat dit logisch(er) in de
oren klinkt bi j de ontwikkelaar.

Als requirements engineer
tussen twee werelden in
Dit DREAMagazine heeft als thema Tussen twee werelden, waar we het
vooral hebben over de wereld van Agile & de wereld van Waterval. Maar
als requirements engineer zit je eigenl i jk alti jd tussen twee andere
werelden in, ongeacht of je volgens een waterval of een iteratieve
methode werkt. We bevinden ons tussen de wereld van de gebruiker en
de wereld van de ontwikkelaar, en dat zi jn twee heel verschil lende
werelden.

Tussen twee werelden

door Linda Haak - van der Spek

Communiceren, inlevingsvermogen en
belangen behartigen zijn de

kerncompetenties in dit werk. Als je die
beheerst vl ieg je in een vloeiende li jn
heen en weer tussen de diverse

werelden.
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Column

3 Verschil in prioriteiten. De gebruiker kijkt naar de
business value, welke waarde gaat dit opleveren en
wat is dan het belangri jkste en moet als eerste
gedaan worden. De ontwikkelaar kijkt naar wat
technisch juist makkeli jk of moeil i jk is. Daarom moet
je als requirements engineer optreden als
onderhandelaar tussen de gebruiker en de
ontwikkelaar: wat is nu wijsheid om als eerste te
ontwikkelen?

4 Een simpel verhaal met 1 powerpoint versus een
uitgewerkt detailontwerp. Een gebruiker wil vooraf
zo min mogeli jk documenteren “dat moet ik dan
allemaal weer opschri jven, je snapt toch wat ik
bedoel, kunnen jul l ie niet gewoon ontwikkelen”, terwij l
ontwikkelaars juist vaak gebaat zi jn bi j meer detai ls.
Ontwikkelaars wil len graag lezen wat er wel en niet
moet gebeuren (tot een zekere hoogte). Als
requirements engineer zoek je hier weer naar de
middenweg; wat is goed genoeg voor beide parti jen?
Bij te veel detai ls is niemand gebaat, maar als het niet
voldoende duidel i jk is wat de gebruiker wil , is de kans
op een succesvol project klein.

5 Een archipel aan stakeholders versus een eiland
met een ontwerper. De opdrachtgever heeft te
maken met een grote diversiteit aan personen
(stakeholders). Daar moet hi j en de requirements
engineer rekening mee houden. Voor de ontwikkelaar
zi jn er minder mensen in zi jn wereld, zi jn landschap
is kleiner. De wereld van de ontwikkelaar l i jkt eigenl i jk
meer een eiland of meer een eilandenkolonie als hi j
werkt aan verschil lende projecten. Daarnaast l i jkt het
vaak alsof er niet veel gesproken wordt tussen die
eilanden, wat de ontwikkelaar in zi jn werk kan
tegenwerken, omdat hi j tegenstri jdige of niet op elkaar
afgestemde opdrachten kri jgt. De requirements
engineer is hier wederom de spin in het web die de
verschil lende belangen moet behartigen, wat ook kan
betekenen dat hi j met requirements engineers uit
andere projecten moet afstemmen.

6 Gebruiker denkt vaak in beperkingen ("dat zal wel
niet kunnen") terwijl sommige ontwikkelaars
echte Bob de Bouwers zijn. Gebruikers moeten
denken in vragen, kansen en uitdagingen, de
ontwikkelaar in oplossingen. Ontwikkelaars kunnen
heel inventief zi jn, terwij l gebruikers vaak denken “dat
zal wel niet kunnen, dat is vast heel moeil i jk of duur”!
Als requirements engineer moet je er scherp op
bli jven dat de gebruiker, en j i jzelf ook, niet in
oplossingen gaan denken, centraal moet: wat is de
vraag waar het hier om gaat? Welk probleem lossen
we hier op? De ontwikkelaar mag daar een mooie
oplossing voor verzinnen. Ieder zi jn eigen werk toch?

Je kunt gerust stel len dat een requirements engineer als
vak heeft om tussen twee, of soms meerdere werelden in
te zitten. Zodat we kunnen doorvragen om de wensen
van de gebruiker inzichtel i jk te kri jgen, zonder dat we
met een zelfbedachte oplossing de ontwikkelaar
beperken. En dat we in staat zi jn om de prioriteiten en
eisen vanuit het IT-perspectief zo te vertalen naar de
gebruiker, dat hi j zich goed bediend voelt.

Een requirements engineer vl iegt zo steeds van de ene
naar de andere wereld en heeft rekening te houden met
de verschil lende talen en culturen. Het is dan ook
belangri jk om culturen, gebruiken, prioriteiten en talen te
kennen. Communiceren, inlevingsvermogen en belangen
behartigen zijn de kerncompetenties in dit werk. Als je
die beheerst vl ieg je in een vloeiende li jn heen en weer
tussen de diverse werelden.

Linda Haak – van der Spek
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Voorheen werd een klantvraag geanalyseerd en vertaald
naar een ontwerp (zie figuur 1 ). Op basis van dit ontwerp
werd een offerte aangeboden.

Een gestandaardiseerde aanpak
De organisatie was op zoek naar een effectieve en
efficiënte aanpak om beter te kunnen inspelen op de
klantvraag. Een methode waarmee een passende
oplossing geboden kan worden met een minimale
investering vooraf (zie figuur 2).

Als oplossing voor het probleem kwam men tot de
conclusie dat er een standaard aanpak nodig was
waarmee in een kort ti jdbestek tot de kern van een
klantvraag of probleem kan worden doorgedrongen.
Naar aanleiding hiervan is de Quickscan ontwikkeld.

De noodzaak van de
Quickscan
Sinds medio 201 3 zijn wij werkzaam in de rol van functioneel ontwerper
en requirements engineer bij een softwarehuis dat applicaties voor de
zorg ontwikkelt. Deze organisatie biedt op de standaard software ook
maatwerkoplossingen voor haar klanten. Omdat de maatwerk-
aanvragen van relatief kleine aard zijn is er geen ruimte voor een
uitgebreide requirements analyse. Het is wel van belang om de
klantwens goed te interpreteren om deze vervolgens te vertalen naar
een ontwerp. Verkeerd geïnterpreteerde klantwensen hebben immers
enorme gevolgen voor de rest van het traject. Wanneer een prachtig
ontwerp niet voldoet aan de klantverwachting is al le geïnvesteerde ti jd
voor niets geweest.

Een instrument voor de elicitatie van requirements

door Lars Bouwens en Jules Hendriks

Figuur 1 Pre-projecttraject, oude situatie

Figuur 2 Pre-projecttraject, nieuwe situatie
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De Quickscan
De Quickscan is meer dan een template. Het is een
standaard werkwijze. Uit ervaring bli jkt dat de klant vaak
een probleem of wens presenteert in de vorm van een
verkapte oplossing waarbij de context ontbreekt.
Om de klantwens goed te kunnen beoordelen dien je de
achtergrond te kennen. De Quickscan helpt hier bi j .

De Quickscan brengt de huidige situatie, de reden van
de aanvraag en de gewenste situatie in kaart. Er volgen
oplossingsrichtingen die zi jn getoetst op haalbaarheid.
Bovenstaande punten worden samengevat tot een
advies. Hierbi j hoort een afbakening met aannames,
voorwaarden en de scope. Het voorstel wordt tot slot
concreet vertaald naar requirements met bijbehorende
actoren en beperkingen.

De Quickscan heeft als doel om in minder ti jd en met
minder middelen een beter resultaat te realiseren. Dit
vraagt om intensief contact met de klant. Er moet sprake
zijn van een gezamenli jke inspanning. Omdat de klant
betaalt voor het product worden de analyse- en
ontwerpkosten, gemaakt in het voortraject, gedekt. De
aanpak moet dan ook professioneel zi jn en uniform
worden uitgevoerd. Om te garanderen dat de aanpak tot
een resultaat leidt is een strakke planning een must.
Binnen twee weken moet de klant het uitgewerkte
rapport en een offerte ontvangen.

De eerste resultaten
De reacties van klanten zijn positief. Klanten zijn
enthousiast over de snelheid van handelen, de
persoonli jke benadering en de presentatie. Natuurl i jk is
er ook ruimte voor verbetering. De gestelde deadlines
worden nog niet alti jd gehaald. Een belangri jke oorzaak
is dat de afstemming met verschil lende parti jen - zowel
intern als extern veel ti jd kost. Een oplossing moet
wenseli jk zi jn maar ook functioneel en technisch
haalbaar. De oplossing moet voldoen aan de
verwachtingen van de klant en binnen de geplande ti jd
en budget gerealiseerd kunnen worden.

Discussie
Binnen dit softwarehuis levert de Quickscan een
duidel i jke meerwaarde. We zijn benieuwd of andere
organisaties ook gebruik maken van een dergeli jke
aanpak. Is deze generiek toepasbaar of werkt het al leen
in een specifieke omgeving.

Quickscan

Uit ervaring bli jkt dat de klant vaak een
probleem of wens presenteert in de
vorm van een verkapte oplossing
waarbij de context ontbreekt.

Om de klantwens goed te kunnen
beoordelen dien je de achtergrond te
kennen. De Quickscan helpt hier bi j .

In de praktijk
Een recente aanvraag van een klant: ‘Het moet

mogeli jk zi jn om een spreadsheet met

urenregistraties en urenfiattering te importeren in

het systeem’ Een duidel i jk geformuleerde en

heldere aanvraag die in de oude situatie direct zou

leiden tot een functionele uitwerking en een

bijbehorende offerte.

Met behulp van Quickscan werd echter duidel i jk dat

er een onderl iggend probleem speelde. De huidige

registratie en fiattering in het systeem bleek te

omslachtig.

Samen met de klant werd er nagedacht over de

best passende oplossing. Het uiteindel i jke resultaat

was een voorstel waarin de artsen zelf gemakkeli jk

de uren konden registeren en fiatteren.
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