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De sprekers
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Devoteam

• Edgar Louwers

• Jeroen Ike

ABN AMRO

• Ronald Koster



ABN AMRO

5

• Professionaliseren mensen in Business Analyse

• Gebruik van BABOK als kader en taal om te communiceren (business analyse as a service)

• Omslag van werken aan Business IT alignment naar Business = IT

• Focus van wat je levert naar het werk dat nodig is om te leveren

• ABN AMRO karakteristieken:

• Klant staat centraal, het werk stroomlijnen, reorganisaties en opererend onder een vergrootglas:

• Beursgang

• Veel (nieuwe) wet en regelgeving (ECB, DNB, AFM, Overheid, enz.)

• Diverse grote programma’s binnen ABN AMRO, sommigen specifiek gericht op compliance 

• Andere ontwikkelingen binnen ABN AMRO

• Cloud

• Agile

• Outsourcing
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De uitdaging



De uitdaging
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• Issues en problemen

• Continu veranderende omgeving, veel  (nieuwe) requirements

• Complex om overzicht te houden op de bulk aan requirements wat daarmee gebeurt en wat de 

stand van zaken is

• Presenteren en communiceren naar diverse stakeholders is te moeilijk. Wordt niet begrepen en niet 

mee te werken

• Gevolgen: geen inzicht hebben in de realisatie, iedereen een ander beeld waaraan wordt gewerkt 

en belangrijk is, onvoldoende kwaliteit en/of incompleet naar leveranciers, discussies en overleg

• Op zoek naar een oplossing

• In de hele keten transparant inzichtelijk en overzicht van requirements naar stakeholders

• Compliance: altijd overzicht van requirements. Ivm opdracht naar outsourcing partijen. 
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Devoteam
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Cloud Transformation

IT Service Excellence

Network Transformation

Risk & security

Digital Enabler

Data Information Management

IT Transformation

• Based in 20 Countries

• Presence in Europe, Middle East & North Africa

• 20 years of entrepreneurship

• Design innovative projects adapted to your 
business challenges

• Wherever IT drives change

• 3600 professionals from consulting to 
integration

Key facts

Strong partnerships 



Devoteam Requirements Approach
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Proces            Mens            Tooling
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Devoteam @ ABN AMRO
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Agile aanpak
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Key Features van de oplossing
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• #requirements

• Single source of truth

• Traceability

• Ownership

• Project repository

• Baseline repository

• Reporting

• Onderscheid in rollen

• Baselinen van requirements

• Review proces ondersteunt door DOORS NG

• Behoud van review commentaar

Status

Require
ments

Quality
Control

Review 
proces



Samenvattend
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• SAAS oplossing voor Requirement Management

• Agile aanpak, op basis van DRA

• Snelle realisatie

• Schaalbare oplossing

• Geen investering vooraf

• Voldoet aan eisen:

• Compliancy

• Transparantie

• Traceability
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Vragen?
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Voor verdere 
informatie:

www.devoteam.nl

http://www.devoteam.nl/

