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Een vraaggesprek met Peter Bas Oosthoek

Requirements Engineers zouden geen requirements- of 
ontwerpdocumenten meer moeten opleveren zonder dat er 
requirements in staan die gaan over duurzaamheid

Speelt duurzaamheid een rol in 
je dagelijkse leven?

“Ik probeer, samen met mijn gezin, 

rekening te houden met het feit 

dat hulpbronnen niet onbeperkt 

beschikbaar zijn en met het feit 

dat onze levensstijl gevolgen heeft 

voor het milieu. Daarnaast ben ik 

me ervan bewust dat er een groot 

verschil is tussen de rijkdom waarin 

wij leven en de armoede waarin 

een groot deel van de wereld leeft. 

Door dat laatste ben ik me meer 

bewust van verspilling in onze 

levensstijl en kies ik ervoor geld 

apart te houden om ‘weg te geven’. 

Om een paar concrete voorbeelden 

te geven: ik verminder het aantal 

kilometers dat ik in de auto zit 

door één keer per week thuis te 

werken, vergaderingen op het werk 

zoveel mogelijk via geavanceerde 

communicatiemiddelen te doen en 

één keer per week op de fiets naar 

het werk te gaan. Een volgende stap 

kan zijn om vaker op de fiets naar 

het werk te gaan. Verder doen we 

ons best om zo min mogelijk water 

en elektriciteit te verbruiken met ons 

gezin. Dat is niet alleen goed voor 

het milieu, maar het bespaart ook 

op onze uitgaven. Daar tegenover 

staat dat er veel dingen zijn die 

ik beslist niet zou doen, ook al 

realiseer ik me dat het goed is voor 

de duurzaamheid. Bijvoorbeeld: de 

auto weg doen, alleen dicht bij huis 

op vakantie gaan of helemaal geen 

vlees meer eten.”

Speelt duurzaamheid een rol in 
je werk?

“In mijn vorige functie hebben 

we een deel van het Atos 

serviceportfolio ‘gerankt’ op 

duurzaamheid en inzichtelijk 

gemaakt wat onze oplossingen 

kunnen bijdragen aan een 

duurzame bedrijfsvoering bij onze 

klanten. In mijn huidige functie 

zie ik het bijvoorbeeld terug in het 

Duurzaamheid 
requirements in 
ontwerpdocumentatie

Peter Bas Oosthoek is, als 
Competence Manager voor de 
divisie Technology Services 
van Atos, facilitator van het 
DREAM event. 

Hij is verantwoordelijk 
voor de innovatie, de 
ontwikkeling en de kwaliteit 
van de competenties van de 
professionals binnen deze 
divisie.
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Duurzaamheid requirements in ontwerpdocumentatie

feit dat onze project managers 

en ontwerpers steeds vaker 

rekening moeten houden met de 

duurzaamheid van de oplossing 

in de business case of in het 

ontwerp van een nieuw systeem of 

bedrijfsproces.”

Welke bijdrage kan de IT 
volgens jou leveren aan 
duurzaamheid?

“Ik denk dat die bijdrage groot 

kan zijn. Veel bedrijfsprocessen 

en productieprocessen kunnen 

duurzamer worden ingericht door ze 

anders (slimmer) te automatiseren. 

Verder is de IT-component een 

heel belangrijk ingrediënt voor 

‘het nieuwe werken’, waardoor 

we minder in de auto hoeven en 

minder papier nodig hebben in ons 

werk. Daarnaast is vaak business 

intelligence technologie nodig om 

überhaupt inzichtelijk te maken in 

welke mate bedrijven duurzaam 

zijn. Requirements Engineers 

zouden geen requirements- of 

ontwerpdocumenten meer 

moeten opleveren zonder dat er 

requirements in staan die gaan over 

duurzaamheid.”
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Een vraaggesprek met Remco Lagarde

Als mensen gaan nadenken over de duurzaamheid van 
requirements zullen ze ook gaan inzien dat er requirements 
nodig zijn voor duurzame oplossingen

Hoe ben jij betrokken bij  het 
DREAM event ?

“Het organiseren van het DREAM 
event hoort een beetje bij mijn 
rol binnen Atos. Ik ben landelijk 
voorzitter van de competence 
community Business & 
Information Analysis. Alle 
Business- en Informatieanalisten 
van Atos zijn in principe lid 
van deze community. Ik ben 
als voorzitter onder andere 
verantwoordelijk voor de 
competence ontwikkeling 
binnen ons vakgebied. Het idee 
om een landelijk event rond 
Requirements Engineering te 
organiseren is een aantal jaar 
geleden vanuit deze community 
ontstaan.” 

Dit DREAM event heeft 
als thema Sustainable 
Requirements. Wat versta 
jij onder sustainable 
requirements?

“Een heel simpel voorbeeld is de 

wetgeving betreffende pensioenen. 

Gezien vanuit de systemen die de 

pensioenen voor deze personen 

moeten berekenen, zijn dit 

geen tijdelijke wettelijke eisen 

(requirements), maar zijn ze voor 

het hele leven van een persoon van 

toepassing. Mijn pensioen wordt niet 

bepaald door de wetgeving zoals 

deze vandaag van toepassing is, 

maar door de wetgeving die op de 

verschillende momenten tijdens mijn 

actieve werkcarrière van toepassing 

was.”

“Ik denk dat als mensen gaan 

nadenken over de duurzaamheid van 

Nadenken over 
duurzame requirements

Voor de derde keer op 
rij is Remco Lagarde 
de dagvoorzitter en de 
stuwende kracht achter het 
DREAM event. De afgelopen 
maanden heeft hij zich 
met alle facetten van de 
organisatie van het event 
bezig gehouden.
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Nadenken over duurzame requirements

requirements ze misschien ook gaan 

inzien dat er requirements nodig 

zijn voor een duurzame oplossing. 

Ik ben nog niet veel bedrijven 

tegengekomen die rekening 

houden met de levensduur van hun 

product en de daarbij behorende 

requirements. Het beheer van het 

product en de requirements is nog 

vaak een ondergeschoven kindje, 

wat niet vreemd is omdat de meeste 

organisaties projectbudgetten 

hebben en beheer geen onderdeel is 

van deze projecten.”

Op welke wijze speelt 
duurzaamheid een rol in je 
dagelijkse leven? Houd je er 
rekening mee bij de dingen die 
je doet?
“Ik doe niet specifiek dingen vanuit 

het oogpunt van duurzaamheid, 

maar eerder vanuit het oogpunt 

van zo min mogelijk verspilling. 

Voor mij daarom bij voorkeur 

niet een wegwerp product, maar 

een duurzaam product. We leven 

in een consumptie- en wegwerp 

maatschappij, maar daar wil ik zo 

min mogelijk aan mee doen. We 

moeten zuinig zijn op wat we hebben 

en hebben minder nodig dan we 

soms zelf denken.”

Welke bijdrage kan de IT 
volgens jou leveren aan 
duurzaamheid?

“IT geeft de mens eigenlijk te veel 

mogelijkheden. Het kan altijd 

‘bigger, better and faster’ . IT moet 

meer duidelijk maken dat dit niet 

altijd noodzakelijk is, waardoor 

meer systemen worden gebouwd 

voor de lange termijn. Nu wordt 

er te vaak van uitgegaan dat een 

systeem binnen korte tijd toch weer 

vervangen wordt. In de praktijk blijkt 

de levensduur van applicaties echter 

veel langer te zijn dan men vooraf 

had gedacht. IT moet meehelpen 

met het vormen van een visie op 

het gebied van de levensduur en de 

duurzaamheid van systemen.”
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Ellen Gottesdiener

Agile is about the continuous incre-
mental delivery of valuable, market-
ready software. 

Your agile team iteratively explores and 
evaluates product needs—commonly 
referred to as requirements—by 
planning and analyzing what to build, 
defining acceptance criteria, and 
then building and testing product  
increments. A crucial aspect of your 
work is planning—and planning to plan—
while integrating just-enough, just-in-
time analysis.

Analysis and planning are synergistic. 
They are coordinated efforts, and one 
feeds the other Analyzing requirements 
deepens your understanding of product 
needs so that you can identify and 
select the most valuable ones. Planning 
is the allocation of those product 
needs into delivery cycles, given your 
limited capacity (people, time, money, 
resources). Together, planning and 
analysis seek to maximize business 
value.

The Backlog: The Basis for 
Planning and Analysis 

The  backlog is a master catalog 
containing a prioritized list of unfulfilled 
product needs at varying levels of 
granularity. Figure 1 shows one way of 
categorizing backlog items.  

Typically, most of your backlog it ems 
will be product requirements in various 
formats: user stories, one-line titles 
or story descriptions, drawings or 
sketches, and so on. Items in a healthy 

agile backlog are what Roman Pichler 
calls DEEP: detailed appropriately, 
estimated, emergent, and prioritized [1]. 

Note that “detailed appropriately” 
means that, at any given moment, some 
items will be highly detailed and others 
less so.

The backlog is dynamic. Items are 
added, removed, altered, reprioritized, 
deferred, decomposed, or prepared 
as needed. This ongoing planning and 

analysis of backlog items  is known 
as  grooming,  pruning, or  refining the 
backlog. As you do this work, you must 
be vigilant to ensure that the backlog 
items align with the product’s vision and 
business goals, realizing that goals may 
change over time as the organization, 
market, and competitors evolve and you 
get feedback from users. 

Grooming maintains a runway of 
product needs that are ready to pull 
into planning for the next and future 
delivery cycles. The trick is to balance 
current and future planning. We find 

that teams typically work two to four 
iterations ahead; the further ahead 
you’re planning, the less detailed the 
requirements will be.

Agile Planning And 
Analysis
Synergizing To Deliver Value
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Ellen Gottesdiener

Whichever agile or lean framework, 
method, or technique you use to 
analyze the backlog, you may also 
employ  artifacts, such as personas, a 
data model, a story map, or business 
rules. These artifacts, kept as lightweight 
as possible, can be very helpful as the 
team explores, designs, builds, and tests 
a slice of the product.

Power of Perspectives

Many technical and business people 
think of requirements as specifications 
that get defined and then “thrown 
over the wall” to the technical people. 
But on agile teams, this classic view is 
altered. Product needs are explored 
and evaluated through a partnership 
of technical and business people so 
that team members can collaboratively 
understand and deliver business value.

It takes a shared understanding to plan 
and analyze product needs, including 

perspectives from cross-functional 
disciplines. The team needs to 
incorporate the input of the internal and 
external stakeholders listed in figure 2.

To lead the exploration and analysis, 
many agile teams rely on a few people 
who have strong analysis and domain 
skills. In our experience, people with 
these skills include business analysts, 
product managers, testers, user 
experience experts, and the like.

The Three Views of Product Needs: 
Plan and Analyze the Backlog

As you pull and evaluate items from 
your backlog, the key concept is that 
the level of detail of any item will vary 
depending on the amount of lead time 
in your planning. The closer you are 
to building a product need, the more 
detailed it should be. You can’t know all 
the details of all the backlog items up 

front, so you sketch out the long view 
of the product to establish a common 
focus and marshal organizational 
resources (people, money, space, 
governance). Then, you iteratively 
define what to build now and what to 
build next.

Product champions and development 
teams tend to think of and refer to the 
product backlog from three points of 
view based on where a given product 
need is within the timeline of the 
development cycle, as shown in figure 3. 
We call these three views the big-view, 
the pre-view, and the now-view.

Planning and analysis get increasingly 
fine-grained as you descend the view 
hierarchy. The big-view idea gets more 
refined at the pre-view level. Then, in the 
now-view, it is sufficiently detailed so 
that the delivery team can estimate the 
next delivery cycle, develop acceptance 
tests, and design the solution.
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Agile Planning and Analysis

THE BIG-VIEW
A product need starts at the big-view as 
a general idea—for example, a feature 
that you think will fulfill some aspect  of 
the product vision. 

Note that the big-view reflects how 
the new product will fit with the other 
products in your organization’s portfolio. 
Thus, the big-view should align with 
your organizational strategy and should 
be feasible.

THE PRE-VIEW
The pre-view defines product needs 
in enough detail to support planning 
for the next release. The pre-view 
is informed by the big-view and the 
product roadmap (an artifact that 
describes your planning decisions). The 
pre-view for delivery teams with short 
release cycles can be as near term as a 
day or week. For other teams, it is one to 
several months. Each release contains 

chunks of consumable, marketable, 
valuable features.

THE NOW-VIEW
The now-view describes product needs 
in sufficient detail that your team can 
make reasonable estimates of the work 
needed to deliver those requirements to 
a predefined set of acceptance criteria 
(conditions of satisfaction). The now-
view is informed by your release plan 
and your most recent retrospective. 
Once you’ve planned your now-view 
and are in the midst of delivery, the 
now-view entails analyzing product 
needs under development sufficiently to 
design, test, and deliver the product.

Analyzing the Backlog Across 
Seven Product Dimensions

In partnership with the product 
champion and other stakeholders, the 

team works together to analyze the big-
view and pre-view backlog items in just 
enough detail to estimate and plan. For 
now-view planning, the delivery team 
analyzes and estimates the activities 
needed to build, test, deliver, and 
validate the high-value product needs.
To assist in this analysis, we’ve 
developed the seven product 
dimensions shown in figure 4. They 
serve as a checklist that technical and 
business partners can use to make sure 
they’re analyzing all the key aspects 
of a product backlog item. The seven 
product dimensions help you structure 
daily conversations about backlog 
items and give you a comprehensive 
understanding to guide planning. You 
can use this construct to analyze work 
in all three views (big-view, pre-view, and 
now-view).

The team looks at a backlog item, 
asking—in any order—Who is the user? 
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What actions does the user perform with 
this item? What data goes in and out? 
What controls does this item enforce? 
What users, systems, and devices does 
it interface with? What quality attributes 
must be satisfied? What are the design 
and implementation constraints that 
apply?

There are a variety of ways to structure 
this conversation. We like to use an 
explore-and-evaluate technique in 
facilitated workshops; the product 
partners collaboratively identify timely 
product options (explore), assess the 
options and identify the highest-valued 
ones (evaluate), and slice each product 
need based on value

In this way, the team and product 
champion explore and evaluate options 
for each product need at the level of 
detail appropriate to the view. This 
approach engages you in creatively 
using right-brain thinking—visualizing 
options, relationships, dependencies, 
and flow. You might start by working on 

the wall, creating lightweight, organic 
analysis models such as a data model, 
state diagrams, a context diagram, 
a dependency map, decision tables, 
prototypes, and so on. Documentation, 
too, can be lightweight—posters, photos, 
wikis, and the like—to serve collective 
memory. These artifacts may be 
temporary or, if valued by the partners, 
may become the basis for building and 
packaging the product..

Throughout the conversations, the 
entire team gains crucial knowledge. As 
the product champion assigns a value 
to each product need, he asks the team 
to gauge the effort it will take and the 
risks of implementing it, improving his 
understanding of technical concerns 
and the development process. As team 
members discuss the product needs, 
they learn more about the business 
context for the work. Team members are 
responsible for questioning, challenging, 
and clarifying the product champion’s 
filtering criteria, deepening their 
understanding of the business domain 

and the options that will provide value.

Together, team members balance their 
understanding of options for each 
product dimension of each backlog item 
with a hard-nosed assessment of which 
options are most valuable for the next 
delivery cycle. Ongoing analysis grooms 
the backlog and shapes the plan for 
each view.

Successful Synergies

Agile planning and analysis are 
interdependent and synergistic. 
Working hand in glove, they provide 
stakeholders with a flexible structure for 
continuous delivery of value.

ellen@ebgconsulting.com 
mary@ebgconsulting.com

Ellen Gottesdiener
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EBG Consulting Agile Analysis & Product Management Solutions
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EBG Consulting Requirements Analysis & Product Management Solutions
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Successtory: Philips 
Handheld Immunoassay 
Venture
Philips Handheld Immunoassay Venture is één van Nederlands 
meest innovatieve bedrijven in de healthcare sector. De uitdaging 
voor Philips Handheld Immunoassay Venture is om vanuit een 
samenwerkingsverband met externe partijen een cruciale bijdrage te 
leveren aan innovatieve producten in de Healthcare sector.

Deze nieuwe producten zijn van 
strategisch belang voor Philips en met 
de marktgerichte aanpak kunnen zij op 
relatief korte termijn al zeer succesvol 
opereren.

Een van de belangrijkste factoren die 
dit mogelijk maakt is requirements-
gebaseerd werken. Voor Philips 
Handheld Immunoassay Venture heeft 
het requirements-gebaseerd werken 
drie belangrijke voordelen:

•	 Slim	en	efficiënt	samenwerken	
met externe partijen aan innovatieve 
producten;
•	 Het	borgen	van	de	‘voice	of	the	
customer’ in de nieuwe producten;
•	 Het	realiseren	van	een	hoge	
betrouwbaarheid van het eindresultaat, 
inclusief de uitdaging om te voldoen 
aan zeer strenge kwaliteitseisen voor de 
medische sector.

Kortom een mooi voorbeeld waarom je 
met het werken met requirements een 
beter resultaat bereikt. Lees hier hoe 
Edwin Bekx (requirements engineer), 
Jurgen Mollink (projectleider) en John 
Schalken (R&D director) dit bij Philips 
met behulp van Synergio voor elkaar 
kregen.

Waarom werken met 
requirements?

Philips Healthcare Incubator is een 
kraamkamer voor nieuwe producten in 
de healthcare sector. In de “kraamtijd” 
wordt onderzocht welke behoeften 
de markt heeft en welke producten 
daarvoor een oplossing kunnen bieden. 
Bij ieder nieuw potentieel product en 
project wordt kritisch gekeken naar de 
structuur en werkwijze. Zo is bij Philips 
Handheld Immunoassay Venture, 
onderdeel van de Philips Healthcare 
Incubator, de behoefte ontstaan om 
requirements gebaseerd te werken.

Philips Handheld Immunoassay Venture 
heeft sterk de behoefte aan een heldere 
en gestructureerde beschrijving van 
het eindresultaat. Dit is in feite het 
fundament waarmee Philips projecten 
plant, ontwerpt, ontwikkelt en test. 
Verder wilde zij op een overzichtelijke 
en betrouwbare wijze de relatie 
(traceability) tussen de requirements 
onderling en tussen requirements en 
uit te voeren testen kunnen vastleggen 
en raadplegen. Hiernaast moest het 
requirements gebaseerd werken 
intuïtief en bruikbaar zijn voor alle 
betrokkenen.

Tot slot wilde Philips Handheld 
Immunoassay Venture het proces 
rondom requirements gedegen 
opzetten met adequate hulpmiddelen. 
Het borgen van deze werkwijze in 
de organisatie en een set van best-
practices met goede voorbeelden zijn 
hierbij essentieel.

Snel op weg

Het begin-bij-het-eind paradigma 
van Synergio sluit naadloos aan bij 
de behoeften van Philips Handheld 
Immunoassay Venture. Synergio 
heeft Philips geholpen zich deze 
werkwijze eigen te maken met een 
opleidingsprogramma voor het gehele 
projectteam. Iedereen heeft nu de 
vaardigheid en een gezamenlijk beeld 
hoe requirements SMART te formuleren 
of te interpreteren met hetzelfde 
eindresultaat voor ogen.

Na een korte tijd stond bij Philips 
Handheld Immunoassay Venture al een 
stevige fundering in de vorm van een 
duidelijke beschrijving van het gewenst 
eindresultaat. Al snel kwam de vraag: 
hoe kunnen we nu nog slimmer gebruik 
maken van de requirements?
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Het hebben van requirements

Het eerste project waarin Philips 
Handheld Immunoassay Venture 
het begin-bij-het-eindparadigma 
toepaste was Drugs Of Abuse (DOA). 
De doelstelling van dit project is om 
een handheld apparaat te ontwikkelen 
waarmee snel kan worden vastgesteld 
of iemand drugs heeft gebruikt. 
Vergelijkbaar met de huidige blaastest 
voor het gebruik van alcohol.

In april 2008 startte het project met een 
prototype van het handheld apparaat 
én het opstellen van requirements. 
Al snel wierp de nieuwe werkwijze 
haar vruchten af. Zo werden vanuit de 
requirements de discrepanties tussen 
de stakeholders snel zichtbaar en 
konden deze in een vroegtijdig stadium 
opgelost worden. Het hebben van 
requirements bleek daarbij niet het 
eindstation, maar slechts het begin. Als 
eerste werden requirements gebruikt 
om requirements-gebaseerd te testen.

Het gebruiken van requirements

Een nieuw project, Cardiac, werd in juni 
2008 gestart. In dit project ontwikkelt 
Philips Handheld Immunoassay Venture 
een handheld apparaat waarmee 

met een bloedtest snel kan worden 
vastgesteld of iemand een hartinfarct 
heeft gehad.

Philips Handheld Immunoassay 
Venture maakt in dit project gebruik 
van de principes “Value Proposition 
House” en “Voice Of the Customer”. Op 
deze manier kan Philips snel “Critical 
To Quality” (CTQ) requirements 
identificeren. De requirements werden 
vervolgens gebruikt voor het opstellen 
van de planning en het (bij)sturen van 
het project. Daarbij werd ook gebruik 
gemaakt van de requirements uit het 
project DOA – een eerste vorm van 
hergebruik.

Het hergebruiken van 
requirements

Het derde project genaamd PTH werd 
in december 2008 gestart om een 
handheld apparaat te ontwikkelen dat 
bloedtests uitvoert om afwijkingen in 
de calciumhuishouding op te sporen en 
het functioneren van de bijschildklier 
te onderzoeken. Voor een chirurg die 
een bijschildklieroperatie uitvoert 
is het belangrijk te weten of al het 
abnormale klierweefsel verwijderd is. 
Dat is namelijk een goede indicatie of de 
operatie geslaagd is.

Omdat zowel Cardiac als PTH 
gebaseerd zijn op bloedtesten 
konden de requirements van 
Cardiac prima hergebruikt worden 
voor PTH. Uit een grondige analyse 
van deze requirements is zelfs een 
set van “platform”-requirements 
gedestilleerd die perfect hergebruikt 
kan worden voor toekomstige 
projecten. Met dit heldere inzicht in 
platformgenerieke-requirements en 
applicatiespecifiekerequirements 
kan een enorme versnelling van het 
voortraject worden gerealiseerd 
wanneer nieuw te ontwikkelen 
producten ook gebruik maken van dit 
platform.

Een “Top” hulpmiddel voor het Team

Gedurende het “gebruiken van 
requirements” en “hergebruiken van 
requirements” is een professioneel 
requirements-hulpmiddel cruciaal. 
Philips Handheld Immunoassay Venture 
maakt hiervoor gebruik van TopTeam 
van TechnoSolutions. Het werken met 
TopTeam stelt ze niet alleen in staat 
om requirements op te slaan, maar ook 
om baselines te beheren, traceability 
te onderhouden, impactanalyses uit te 
voeren bij wijzigingen, kortom om 

Meer rendement uit de requirements

Synergio herkent in de praktijk 3 rendementniveaus voor het werken 
met requirements:

1. Het hebben van requirements; 
2. Het gebruiken van requirements; 
3. Het hergebruiken van requirements.

Philips Handheld Immunoassay Venture heeft dit groeipad in 
snel tempo gevolgd onder begeleiding van Synergio consultants. 
Met elk volgend project werden de requirements beter gebruikt 
en hergebruikt. Omdat meerdere producten worden ontwikkeld 
op basis van hetzelfde technologische platform is hier een grote 
efficiencyverbetering	gerealiseerd.
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efficiënt	en	overzichtelijk	de	gehele	
requirementslevenscyclus te beheren.

Een van de eerste behoeften van Philips 
Handheld Immunoassay Venture 
was het beheer van wijzigingen op 
de requirements. Synergio heeft 
TopTeam geconfigureerd om dit snel en 
adequaat af te handelen. Er kan zo exact 
vastgesteld worden welke “tracking 
items” eraan gerelateerd zijn en welke 
status ze hebben. Daarnaast kunnen 
managementoverzichten worden 
gegenereerd die inzicht geven in de 
status van het project.

TopTeam heeft tevens geholpen 
de requirements van het Cardiac-
project snel te kunnen hergebruiken 
in PTHproject. Hiervoor zijn de 
requirements vanuit het Cardiacproject 
hergebruikt in het PTH-project waardoor 
er een basis set aan requirements 
beschikbaar was die eenvoudig aan te 
passen was voor de PTH-toepassing.

Behaalde resultaten

Met behulp van de begin-bij-het-
eindwerkwijze van Synergio, een 
professioneel requirements-hulpmiddel 
als TopTeam en de ondersteuning van 
Synergio consultants heeft Philips 
Handheld Immunoassay Venture 
uitstekende resultaten behaald in record 
tempo:

•	 In één keer goed
Met de requirements wordt de 
“Voice of the Customer” helder 
beschreven en vormt zo een stevig 
fundament om de juiste producten 
te ontwikkelen. Hiermee voorkomt 
Philips Handheld Immunoassay 
Venture re-work en blijft de focus 
gedurende het gehele project op 
wat écht belangrijk is.

•	 Efficiënter	werken
Requirements kunnen snel en 
makkelijk worden hergebruikt in 
projecten. Projectmedewerkers 
kunnen simultaan aan requirements 

werken. De requirements worden 
gebruikt voor het plannen, 
ontwerpen, ontwikkelen en testen 
van de producten.

•	 Beter beheersbaar proces
Met het aanbrengen van de 
belangrijkste relaties tussen 
requirements onderling en tussen 
requirements en andere (werk)
producten, blijft de onderlinge 
afhankelijkheid zichtbaar. Zo kunnen 
snel omissies worden ontdekt, 
de gevolgen van technische of 
uitvoeringsbeperkingen worden 
bepaald en de impact van 
wijzigingen worden vastgesteld. 
Dit leidt uiteindelijk tot een 
hoge betrouwbaarheid van het 
eindresultaat.
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Nicole de Swart

Niet-functionele requirements zijn de kwaliteitseisen waaraan een systeem moet 
voldoen. Ze zijn uitermate belangrijk voor het succes van het systeem. Toch besteden de 
belanghebbenden uit de business doorgaans weinig aandacht aan deze requirements. Het 
is de taak van de businessanalist om niet- functionele requirements concreet en tastbaar te 
maken voor de belanghebbenden uit de business.

Het komt nog te vaak voor dat een 
systeem bij ingebruikneming niet aan 
de behoeften van de business blijkt 
te voldoen. Het achterhalen van de 
requirements van de gebruikers en 
de overige belanghebbenden is dan 
ook een noodzakelijke voorwaarde 
voor het succes van een softwareont- 
wikkeltraject.

Requirements worden vaak 
onderverdeeld in functionele en 
niet-functionele requirements. De 
functionele requirements geven het 
gewenste gedrag van het systeem weer 
en zijn relatief eenvoudig te achterhalen. 
Aan de niet-functionele requirements 
besteden de belanghebbenden uit de 
business doorgaans weinig aandacht. 
Niet- functionele requirements zijn 
kwaliteitseisen waaraan het systeem 
moet voldoen. De belanghebbenden 
uit de business kunnen zich daar 
moeilijk een concrete voorstelling 
van maken en vinden ze daarom al 
snel te technisch. Businessanalisten 
en softwarearchitecten die wel 
het belang van niet-functionele 
requirements kennen, hebben 
vaak moeite om dat belang over te 
brengen aan de belanghebbenden 
uit de business. Ze hanteren dan 
een checklist (bijvoorbeeld de ISO 

9126-standaard)	van	twintig	à	dertig	
kwaliteitseigenschappen zoals 
betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid 
en gebruikersvriendelijk- heid. De 
volledige checklist doorspreken met
de belanghebbenden en vragen stellen 
als ‘hoe betrouwbaar moet het systeem 
zijn?’ en ‘wat zijn de eisen ten aanzien 
van de bruikbaarheid van het systeem?’ 
is niet de geëigende weg. Met dit soort 
vragen weten de belanghebbenden 
uit de business zich geen raad. De 
niet-functionele requirements blijven 
op deze manier ongrijpbaar en 
onderbelicht.

Toch zijn de niet-functionele 
requirements oftewel de kwaliteitseisen 
aan het systeem uitermate belangrijk 
voor de business. Men realiseert 
zich dat maar al te vaak pas na de 
ingebruikneming van het systeem. 
We kennen allemaal voorbeelden van 
systemen die door hun gebrekkige 
kwaliteit negatieve gevolgen hebben 
voor de business. Een systeem dat 
interne bedrijfsprocessenondersteunt, 
kan door een gebrekkige kwaliteit 
de bedrijfsvoering verstoren of 
zelfs platleggen. Klanten zullen 
ontevreden zijn over een commercieel 
softwareproduct dat bijvoorbeeld 
onhandig werkt of regelmatig uitvalt.

Business cruciaal bij 
vaststellen van niet-
functionele requirements 

Tastbaar en 
meetbaar maken 

van niet-functionele 
requirements
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Business cruciaal bij vaststellen niet-functionele requirements

Tastbaar maken

Door aan de niet-functionele 
requirements expliciet aandacht te 
geven tijdens de softwareontwikkeling 
kunnen dit soort onbevredigende 
situaties voorkomen worden. Het 
is de taak van de businessanalist 
om niet-functionele requirements 
concreet en tastbaar te maken voor 
belanghebbenden uit de business.  
Dit doet hij door samen met de 
business op zoek te gaan naar de 
belangrijkste kwaliteitseigenschappen. 
De praktijk heeft namelijk uitgewezen 
dat niet meer dan vijf tot acht 
kwaliteitseigenschappen echt belang- 
rijk zijn voor een ICT-systeem. Het 
is onnodig en onwenselijk om voor 
alle kwaliteitseigenschappen niet-
functionele requirements te formuleren. 
Dat zou veel tijd kosten, weinig 
toegevoegde waarde opleveren en 
een saaie exercitie worden. Van ieder 
systeem mag immers een bepaalde 
basiskwaliteit verwacht worden. Zo 
begrijpt iedereen dat op schermen de 
responstijd enkele seconden en niet 
enkele minuten mag zijn. De business-
analist richt zich daarom op de 
bovengemiddeld zware en voor 
het specifieke systeem belangrijke 
kwaliteitseisen. 

De betrokkenheid van de business 
is hierbij cruciaal. Alleen zij kunnen 
bepalen welke kwaliteitseigenschappen 
echt belangrijk zijn voor hun bedrijfs-
voering en alleen zij kunnen het 
vereiste kwaliteitsniveau vaststellen. De 
businessanalist en de softwarearchitect 
helpen de business niet alleen bij het 
concreet en tastbaar maken van de 
kwaliteitseigenschappen, maar nemen 

daarin het voortouw. Dit doen ze door 
de juiste vragen te stellen en door 
voorbeelden te geven.

Betrouwbaarheid

Neem bijvoorbeeld de kwaliteits-
eigenschap ‘betrouwbaarheid’. 
Vanzelfsprekend wil niemand dat zijn 
systeem uitvalt of dat er gegevens 
verloren gaan. Toch gebeurt dit soms. 
Niet-functionele requirements voor de 
kwaliteitseigenschap ‘betrouwbaarheid’ 
geven aan in welke mate het systeem in 
staat moet zijn om zonder verstoringen 
te functioneren.

Niet voor alle functionaliteit en voor alle 
gegevens of op ieder moment van de 
dag is betrouwbaarheid even 

belangrijk. De hoogte van de betrouw- 
baarheidseisen hangt af van de 
gevolgen die verbonden zijn aan de 
uitval van het systeem.

Gaat het om mensenlevens 
zoals bij een kerncentrale, een 
hartbewakingssysteem in het 
ziekenhuis of het communicatiesysteem 
C2000 voor hulpdiensten? Kleven er 

grote financiële gevolgen aan de uitval 
van het systeem of zijn het niet meer 
dan ongemakken?

Het is buitengewoon duur om honderd 
procent betrouwbaarheid voor een 
systeem te garanderen. Meestal 
wegen de gevolgen van uitval niet op 
tegen de kosten die gemaakt moeten 
worden om uitval te voorkomen. De 
businessanalist gaat daarom samen met 
de belanghebbenden uit de business op 
zoek naar de cruciale onderdelen van 

Voorbeelden van systemen waarbij de kwaliteit ontoereikend is: 

•	 het systeem van de politie dat zo traag en omslachtig werkt dat er te weinig tijd voor ‘blauw op straat’ overblijft; 
•	 een communicatiesysteem voor de hulpdiensten dat uitvalt tijdens een ramp; 
•	 een hypotheeksysteem waarin het niet eenvoudig mogelijk is om fiscale wetswijzigingen door te voeren; 
•	 een inbraakalarmsysteem dat regelmatig vals alarm geeft; 
•	 OV-chipkaarten die niet opgeladen kunnen worden; 
•	 een landelijk systeem met alle patiëntengegevens dat onvoldoende beveiligd is (nationaal patiëntendossier); 
•	 elektronische stemmachines voor de verkiezingen waarmee gefraudeerd kan worden.

Samenvatting

Alleen de belanghebbenden uit de business kunnen bepalen aan 
welke requirements een softwareproduct moet voldoen. Het is 
de taak van de businessanalist om niet- functionele requirements 
concreet en tastbaar te maken voor belanghebbenden uit de 
business. Dit doet hij door samen met de business op zoek te gaan 
naar de belangrijkste kwaliteitseigenschappen. Dit kan door de 
juiste vragen te stellen en door voorbeelden te geven.

Voorbeelden van niet-functionele 
requirements voor betrouwbaarheid:

 

•	 De webshop mag niet meer dan 
één keer per half jaar langer dan 
twee minuten uitvallen tussen 
8.00 en 22.00 uur. 

•	 De klant moet ook als een 
achterliggend systeem 
uitgevallen is de producten in de 
webshop kunnen raadplegen en 
bestellen. Het raadplegen van de 
bestelstatus en de klantgegevens 
hoeft dan niet mogelijk te zijn.
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het systeem en de gevolgen die uitval 
van die cruciale systeemonderdelen 
heeft voor de business. Om er zeker 
van te zijn dat de belanghebbenden 
en de businessanalist de technische 
en financiële consequenties van de 
kwaliteitseisen overzien, is intensieve 
betrokkenheid van de softwarearchitect 
vereist. Samen zoeken ze de grens 
op van welke verstoringen nog net 
acceptabel zijn. Hierbij is blijven 
doorvragen essentieel. 

Om de betrouwbaarheidseisen 
tastbaar en meetbaar te maken stelt 
de businessanalist bijvoorbeeld 
de onderstaande vragen aan de 
belanghebbenden uit de business:

•	 Wat gaat er (in de business) mis als 
het systeem uitvalt?

•	 Hoeveel keer per maand/jaar is dat 
nog net acceptabel?

•	 Waarom mag het systeem niet vaker 
uitvallen?

•	 Is dat voor alle systeemonderdelen 
even belangrijk? 

•	 Van welke koppelingen met andere 
systemen is het systeem afhankelijk?

•	 Hoe moet het systeem reageren als 
zo’n gekoppeld systeem uitvalt of 
onjuiste gegevens stuurt?

•	 Hoe lang mag het systeem uit de 
lucht zijn vanwege een storing in 
een gekoppeld systeem?

•	 Is dat voor alle systeemonderdelen 
en functionaliteiten gelijk?

Een ander voorbeeld: 
overdraagbaarheid

De kwaliteitseigenschap uit de ISO 
9126-standaard	die	misschien	wel	
het minst tot de verbeelding spreekt, 
is overdraagbaarheid. Sommige 
systemen moeten op veel verschillende 
locaties in vooraf onbekende 
hardware- of softwareomgevingen 
draaien. Overdraagbaarheidseisen 
maken die behoeften expliciet. 
Niet-functionele requirements 
voor de kwaliteitseigenschap 
‘overdraagbaarheid’ geven aan 
hoeveel inspanning de installatie 
van de software mag kosten en 
naar welke andere hardware- of 
softwareomgevingen het systeem moet 

kunnen worden overgezet.

De hoogte van de 
overdraagbaarheidseisen hangt af 
van het aantal keren dat en het gemak 
waarmee het systeem naar andere 
omgevingen moet kunnen worden 
overgezet. Dit is relevant als een groot 
aantal (internationale) vestigingen of 
tussenpersonen met het systeem gaat 
werken. Overdraagbaarheid is ook 
belangrijk bij softwareproducten die 
bij of door klanten zelf geïnstalleerd 
worden, zoals apps voor smartphones 
en tablets. Het is niet altijd mogelijk 
of wenselijk om eisen te stellen aan 
de hardware- of softwareomgeving 
van de klant. Dit kan het geval zijn 
bij ERP-software en bij software voor 
consumenten. De businessanalist 
gaat daarom op zoek naar de 
omstandigheden waaronder het 
systeem overgezet moet worden 
naar een andere hardware- of 
softwareomgeving. 

Om de overdraagbaarheidseisen 
tastbaar en meetbaar te maken stelt 
de businessanalist bijvoorbeeld 
de onderstaande vragen aan de 
opdrachtgever:

•	 Wordt de software aan derden 
(consumenten, zelfstandige 
tussenpersonen of filialen) verkocht 
of ter beschikking gesteld? 

•	 Moet het systeem ook bij andere 
(internationale) vestigingen gaan 
draaien? 

•	 Zo ja, bij hoeveel vestigingen? 
•	 Wie moet de software kunnen 

installeren (klant/ gebruiker 
zelf, lokale applicatiebeheerder, 
specialist die overgevlogen moet 
worden)?

•	 Hoeveel tijd mag de installatie in 
beslag nemen? 

•	 Moet het systeem een bestaand 
systeem vervangen? 

•	 Zo ja, mag dat wijzigingen in de 
hardware-/softwareomgeving tot 
gevolg hebben? 

•	 Waarom niet?

ISO 9126-standaard

Niet-functionele requirements 
hebben betrekking op uiteenlopende 

kwaliteitseigenschappen. Deze 
eigenschappen gelden voor het 
systeem als geheel of voor specifieke 
functionaliteit van het systeem. De 
eerdergenoemde internationale 
standaard voor softwarekwaliteit ISO 
9126	bevat	een	uitgebreide	checklist	
met kwaliteitseigenschappen voor 
het opstellen van niet-functionele 
requirements. De checklist bestaat 
uit zes hoofdeigenschappen met 
daarbinnen subeigenschappen (ISO/
IEC, 2001). Figuur 1 geeft hiervan een 
overzicht.

Het gaat te ver om in dit artikel alle 
kwaliteitseigenschappen te beschrijven. 
Voor meer informatie over de 
kwaliteitseigenschappen verwijs ik naar 
Handboek Requirements: brug tussen 
business en ICT (De Swart, 2010). Hierin 
staan een uitgebrei- de toelichting, 
veel voorbeelden, Nederlandstalige 
definities en bovenal voorbeeldvragen 
om de niet- functionele requirements 
tastbaar en meetbaar te maken. De 
voorbeeldvragen zijn ook te downloa- 
den van www.reaco.nl.

Nog een voorbeeld: 
bruikbaarheid

Tegenwoordig is het bijna 
vanzelfsprekend dat een systeem 
gebruikersvriendelijk is. Wat dat 
precies inhoudt verschilt van systeem 
tot systeem. Niet- functionele 
requirements voor de kwaliteitseigen- 
schap ‘bruikbaarheid’ geven aan hoe 
eenvoudig het systeem te gebruiken 
moet zijn en hoe individuele gebruikers 
dat beoordelen. Deze niet-functionele 
requirements zeggen iets over het 
gemak waarmee het systeem te 
doorgronden moet zijn.

Niet voor alle functionaliteit en alle 
systemen is bruikbaarheid op dezelfde 
manier belangrijk. De hoogte van 
de bruikbaarheidseisen hangt bij 
commerciële softwareproducten af van 
de verkoopbaarheid. Is bijvoorbeeld 
het raadplegen van een handleiding 
acceptabel of moet de bediening voor 
zich spreken? De producten van Apple 
bijvoorbeeld onderscheiden zich door 
een hoge mate van bruikbaarheid. Bij 

Nicole de Swart
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systemen die de interne bedrijfsvoering 
ondersteunen, is de zwaarte van de 
bruikbaarheidseisen afhankelijk van 
de invloed die de bruikbaarheid heeft 
op de productiviteit. Die invloed op de 
productiviteit is bijvoorbeeld groot als 
de gebruiker op hoge snelheid steeds 
dezelfde handelingen met het systeem 
uitvoert, als de gebruiker veel fouten 
maakt of als er veel tijd nodig is om een 
grote groep gebruikers te trainen. De 
businessanalist gaat op zoek naar de 
vereiste kenmerken van bruikbaarheid. 

Om de bruikbaarheidseisen tastbaar 
en meetbaar te maken stelt de 
businessanalist bijvoorbeeld de 
volgende vragen aan de opdrachtgever 
en aan gebruikers:

•	 Welke taken worden veruit het 
meest uitgevoerd?

•	 Hoelang mag de gebruiker daarover 
doen?

•	 Geldt dit voor ingewerkte 
gebruikers of voor gebruikers die 
niet eerder met het systeem hebben 
gewerkt?

•	 Moet de bediening van het systeem 
voor zich spreken of mag de 
gebruiker er een handleiding bij 
nodig hebben?

•	 Geldt dit voor alle onderdelen 
van het systeem en voor alle 
gebruikersgroepen? 

•	 Krijgen de gebruikers een training 
voordat ze met het systeem gaan 
werken? 

•	 Zo ja, hoelang mag die training 
(maximaal, gemiddeld) duren? 

•	 Welke functionaliteit moeten de 
gebruikers na de training onder de 
knie hebben? 

•	 Gelden voor alle typen gebruikers 
dezelfde eisen?

Bij complexe systemen moet de 
opdrachtgever vaak een keuze maken 
tussen trainingskosten en doelmatige 
ondersteuning door het systeem. 
Een voor zichzelf sprekend systeem 
waarvoor geen training nodig is, 
kan juist te traag of omslachtig zijn 
voor ervaren gebruikers. Voor een 
complex systeem dat een doelmatige 
ondersteuning biedt, kan een 
substantiële inleertijd vereist zijn. Hierbij 
is een differentiatie tussen sporadische 
en veelgebruikte functionaliteit op zijn 
plaats. Functionaliteit die een gebruiker 
sporadisch nodig heeft, is hij enkele 
weken na de training alweer vergeten. 
Dit soort functionaliteit moet voor 
zich spreken of met behulp van een 
helpfunctie eenvoudig te vinden zijn.

Tot slot

De belanghebbenden uit de business 
spelen een cruciale rol bij het 
vaststellen van de niet-functio- nele 
requirements. Alleen zij kunnen 
bepalen aan welke requirements 
een softwareproduct moet voldoen. 
Kwaliteitseigenschappen hebben een 
grote invloed op de bedrijfsvoering en 
kunnen een softwareproduct maken 
of breken. Toch blijven niet-functionele 
requirements vaak onderbelicht omdat 
belanghebbenden zich er geen concrete 
voorstelling van kunnen maken. De 
gepresenteerde voorbeeldvragen 
helpen businessanalisten en 
softwarearchitecten bij het tastbaar en 
meetbaar maken van niet-functionele 
requirements.
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Voorbeelden van niet-functionele 
requirements voor bruikbaarheid:

•	 Hypotheekadviseurs die 
standaardoffertes kunnen maken, 
moeten na maximaal twee minuten 
zoeken begrijpen hoe ze een 
hypotheekconstructie kunnen 
toevoegen die in minder dan 10 
procent van de hypotheekoffertes 
voorkomt.

•	 85	procent	van	de	
hypotheekadviseurs moet 
de veelvoorkomende 
hypotheekoffertes na een 
eendaagse training kunnen maken.

Business cruciaal bij vaststellen niet-functionele requirements
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FNV Bondgenoten en requirements

FNV Bondgenoten en 
professionaliseren op het

en
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In deze presentatie wordt ingegaan op een aantal vraagstukken.

•	     welke uitdagingen had FNV Bondgenoten;
•	     welke oplossing zagen we in requirements;
•	     afwegingen met betrekking tot inzet externe requirements expertise:

•	         welk tempo,
•	         hoe zorgen we er voor dat zaken echt beklijven en duurzaam ingebed worden in de werkwijze van onze  

organisatie;
•	     inhoud externe expertise:
•	     trainingen,
•	     coaching,
•	     framework
•	     hoe zorgen we er voor dat de expertise op maat is voor onze organisatie: niet te veel en niet te weinig;
•	     impact ligt met name op het terrein van professionaliseren op het raakvlak van business en ICT;
•	     voorbeelden van impactgebieden bij:
•	     opdrachtverstrekking,
•	     reviewen;
•	     de ervaringen tot nu toe.

requirements:
scheidsvlak van business 
ICT 

Els Vielvoye (FNV Bondgenoten) en Hilco Tappel (ConQuaestor)
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Els Vielvoye (FNV Bondgenoten) en Hilco Tappel (ConQuaestor)
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Els Vielvoye (FNV Bondgenoten) en Hilco Tappel (ConQuaestor)
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Els Vielvoye (FNV Bondgenoten) en Hilco Tappel (ConQuaestor)
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Els Vielvoye (FNV Bondgenoten) en Hilco Tappel (ConQuaestor)
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Els Vielvoye (FNV Bondgenoten) en Hilco Tappel (ConQuaestor)
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Een vraaggesprek met Olaf Starmans

Als ik Olaf bel voor een kort 

vraaggesprek is zijn eerste reactie 

dat hij daar eigenlijk geen tijd voor 

heeft.  “Mijn presentatie op het 

DREAM event  gaat over de tien 

geboden voor een ‘sustainable’ 

requirement proces. Ik heb het 

zesde gebod zojuist afgerond, dus 

ik moet er nog vier. Aan materiaal 

heb ik geen gebrek, maar het moet 

allemaal ook nog eens in drie 

kwartier passen.” Olaf is betrokken 

bij het Lean programma van Atos 

en zit daarvoor wekelijks vier 

dagen in Barcelona. Met het Lean 

programma	wil	Atos	de	efficiëntie	en	

effectiviteit van haar bedrijfsvoering 

en dienstverlening verbeteren. “Het 

is hard werken en je houdt weinig 

tijd voor jezelf over. Maar het is ook 

een fantastische ervaring. Geen 

lange theoretische discussies, maar 

werken aan concrete verbeteringen.” 

Binnen Atos kennen we je 
vooral als specialist op het 
gebied van het Rational Unified 
Process.

“Ik houd me al jaren bezig met 

processen, methoden, technieken 

en tools op het gebied van software 

ontwikkeling. Mijn specialisatie 

daarin is het Rational Unified Process 

en IBM Software Tools. Wat ik nu 

binnen het Lean programma doe 

staat duidelijk in het verlengde 

daarvan. Het effectief inzetten van 

RUP en de ondersteunende tools 

binnen een project is iets waar ik me 

al jaren hard voor maak. “

Dit DREAM event heeft 
als thema Sustainable 
Requirements. Welke gedachte 
komt er bij jou het eerste op 
bij het begrip sustainability of 
duurzaamheid?

“Dat kan ik niet in één begrip 
vatten. Bij Sustainable 
requirements moet ik denken 

Ook sustainability begint 
met het inrichten van 
een solide requirements 
proces

Olaf Starmans is één van de sprekers 

van Atos op het DREAM event.

Olaf is betrokken bij het Lean 

programma van Atos en zit daarvoor 

wekelijks vier dagen in Barcelona. 

Met het Lean programma wil Atos 

de	efficiëntie	en	effectiviteit	van	haar	

bedrijfsvoering en dienstverlening 

verbeteren.
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Een solide requirements proces

aan zaken als: Herbruikbaarheid, 
Onderhoudbaarheid, 
Herhaalbaarheid, Systematiek en 
Stabiliteit. Ik denk dat veel van 
de niet-functionele requirements 
op één of andere manier impact 
hebben op de sustainability van het 
uiteindelijk op te leveren systeem. In 
mijn presentatie zal ik laten zien dat 
het nadenken over duurzaamheid 
al in een heel vroeg stadium van de 
software development cycle begint. 
Eigenlijk moet je voordat je aan 
de slag gaat met het identificeren, 
definiëren en managen van de 
requirements al een helder beeld 
hebben over hoe om te gaan met 
begrippen als onderhoudbaarheid, 
herbruikbaarheid en de andere 
begrippen die ik zojuist noemde.”

Op welke wijze speelt 
duurzaamheid een rol in je 
werk? Merk je dat er meer 
aandacht voor is? Zijn er zaken 
veranderd in je werk vanwege 
duurzaamheid? 

“Tegenwoordig wordt er ander 
papier gebruikt in de printers en 
kopieermachines. Kopieermachines 
hebben vaak een password zodat 
niet alles en iedereen de hele dag 

kopieën maakt. Bij het printen 
staan printers vaak “default” 
op dubbelzijdig printen. De 
printkwaliteit wordt vaak op “draft” 
gezet.

Op welke wijze speelt 
duurzaamheid een rol in je 
dagelijkse leven? Houd je er 
rekening mee bij de dingen die 
je doet? 

“Tijdens mijn werk heb ik altijd 
een duurzame instelling. Privé 
houd ik me eerlijk gezegd minder 
met duurzaamheid bezig. Je zou 
me ‘selectief’ duurzaam kunnen 
noemen. Ik scheid wel mijn afval en 
ik heb er ook geen bezwaar tegen 
om de verwarming een standje 
lager te zetten. Maar daar houdt 
het wat mij betreft wel een beetje 
op. Ik moet nog steeds wennen aan 
spaarlampen. Om een of andere 
reden heb ik een hekel aan die 
dingen. Het duurt altijd even voordat 
ze op maximaal branden en ze zien 
er niet uit. 

Zijn er met betrekking tot 
duurzaamheid dingen die je 
gemakkelijk zou kunnen doen 
of laten, maar waar je nog steeds 

niets mee hebt gedaan?

“Het gaspedaal van de auto zou 
ik misschien minder diep moeten 
intrappen. Toch kan ik dat moeilijk 
laten. Als de gelegenheid zich 
voordoet, trap ik hem vaak iets 
dieper in dan goed is. Mogelijk heeft 
dat iets te maken met dat ik dichtbij 
de Duitse grens ben opgegroeid. In 
Duitsland is de auto nog meer dan in 
Nederland een ‘heilige’ koe.” 

Wat zou met het oog op 
duurzaamheid in ons vak 
beslist moeten veranderen?

“De boodschap van mijn presentatie 
is dat het allemaal begint bij het 
inrichten van het requirements 
proces. Als dat niet staat als een 
huis, dan houdt alles op. Zorg ervoor 
dat iedereen op elk moment weet 
wat hij moet doen en  ook hoe en 
waarom hij het moet doen. Het 
requirements proces staat niet los 
van andere disciplines zoals Business 
Modelling of Configuration & Change 
Management. Zorg dat iedereen 
gebruik maakt van templates, 
guidelines en bekijk in hoeverre tools 
ons het leven makkelijker kunnen 
maken.”
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The Ten Commandments of a Sustainable Requirements Process 
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Een vraaggesprek met Carla Rombouts

Waar denk jij aan bij het begrip 
Sustainable Requirements?

“Klinkt waarschijnlijk gek, maar ik 

denk het eerst aan Shanghai. In deze 

stad heb ik in mijn Siemens tijdperk 

ooit een congres mogen meemaken 

over sustainability met 300 andere 

jonge Siemens medewerkers. 

Daarvoor had ik er nog nooit vanuit 

een business perspectief naar 

gekeken. Duurzaamheid is volgens 

mij de belangrijkste requirement 

voor alle bestaande en nieuwe 

IT. Bedrijven raken verstrikt in 

ontelbare applicaties in een IT 

landschap en zijn niet meer in staat 

om te anticiperen op veranderingen. 

Sustainable requirements moeten 

ervoor zorgen om juist deze 

aanpasbaarheid en flexibiliteit in te 

bouwen. SOA, BPM en BRM helpen 

daarbij.”

Welke rol speelt duurzaamheid 
in je dagelijkse leven?

“Ik moet eerlijk bekennen dat ik in 

mijn dagelijkse leven minder met 

duurzaamheid bezig ben. Hier zou 

ik wel meer aan kunnen doen. Ik ben 

met name bezig om mijn leven met 

drukke baan en kleine kinderen te 

organiseren. Wel pakken we altijd 

de fiets als we de stad ingaan, doe 

ik veel aan yoga en koop ik minder 

vaak nieuwe kleren. Telt dat ook? Bij 

aanschaf van een nieuwe auto neem 

ik zeker een hybride. Ik zou de auto 

beslist niet laten staan of minder 

vaak met het vliegtuig reizen, ook 

al realiseer ik me dat dat een enorm 

positief effect zou hebben op de 

duurzaamheid.”

Welke rol speelt duurzaamheid 
in je werk?

“Niet alleen de overheid, maar ook 

de markt vraagt ons er rekening 

mee te houden. Ik merk dat er met 

name meer vraag is naar duurzaam 

en flexibel ingericht onderhoud en 

beheer. De samenwerking tussen 

klanten en leveranciers van IT kan 

beslist duurzamer. Beide partijen 

zouden daar meer tijd voor moeten 

nemen. Het gaat nu te vaak om de 

laagste prijs.”

Het gaat nu te vaak om 
de laagste prijs

Carla Rombouts is één van de 

sprekers op het DREAM event. In 

de rol van Business Development 

& Sales Manager voor SOA/BRM en 

BPM bij Atos is ze vaak betrokken 

bij het neerzetten van nieuwe 

business bij klanten. 

Die klanten horen haar vaak het 

belang benadrukken van goede 

requirements, omdat die in haar 

ogen de organisatie in staat 

stellen om beter in te spelen op 

veranderingen.
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Frank Buytendijk

Een leerling vroeg Confucius om goede raad. In een zeer vrije en moderne vertaling: “Als 
ik een nieuwe best practice leer of ontdek, moet ik dan gelijk een gelegenheid zoeken om  
die in praktijk te brengen?” Confucius’ antwoord was stellig, niet zolang de oudere broer 
en vader van de leerling nog in leven waren (oftewel, volg het juiste hiërarchische proces). 
Een andere leerling stelde dezelfde vraag, en kreeg als antwoord “Zonder meer, gelijk 
doen!”. Uiteraard confronteerden de andere leerlingen van Confucius de meester met zijn 
tegenstrijdige antwoorden, waarop de meester weer antwoordde dat de eerste leerling te 
ijverig was en wat moest worden afgeremd, terwijl de tweede wat achterliep en aansporing 
behoefde. 

Gegarandeerd meer 
vragen dan antwoorden

Wijze besluiten en inzichten 
draaien niet zozeer om de 
materie (de vraag in dit geval), 

maar om een goed begrip van de con-
text. 

Zo bezien is het eigenlijk vreemd dat 
filosofie niet zo populair is onder busi-
ness analisten, architecten en require-
ments specialisten. Filosofie, letterlijk de 
liefde voor wijsheid, leert je door denken 
problemen op te lossen. En dat is toch 
zo’n beetje de kerncompetentie van 
voornoemde doelgroepen. 

Filosofie helpt je dingen vanuit verschil-
lende perspectieven te bekijken, en te 
accepteren dat er diverse vormen van 
logica naast elkaar bestaan. Filosofie 
helpt je ook te ontdekken welke delen 
van je analyse daadwerkelijk over de 
materie gaan, en welke delen meer over 
jou als specialist zeggen. Tot slot, en 
dat is misschien wel het belangrijkste, 
dwingt filosofie je na te denken over de 
meest basale vragen van je vakgebied, 
zoals “wat is een organisatie?”, of “wat 
betekent toegevoegde waarde eigen-
lijk?”

Als voorafje op mijn nieuwe boek, dat 
gaat over hoe de oude filosofen tegen 

moderne thema’s in business en IT, zal 
ik spelenderwijs op drie van dit soort 
basale vragen ingaan. Wat is waar? Wat 
is echt? Wat is goed?

Business analisten en aanpalende groe-
peringen zijn op zoek naar de waarheid. 
Wat zijn de requirements? Welke best 
practices kunnen we ontdekken? Wat is 
de ideale architectuur? In de traditie van 
Plato tot en met de Verlichting denken 
we ook dat die achterliggende waarheid 
bestaat, we moeten deze alleen door 
grondig analyseren zien te achterhalen 
en daarna “vastleggen”. 

Het post-modernisme leert ons echter 
dat “de waarheid” niet bestaat, er is 
alleen perceptie. Alles wat we zien en 
leren komt tot ons door onze zintuigen, 
en heeft daarmee al een beperkte en 
persoonlijke context. Ik voorspel dat dit 
idee ook zal doordringen tot IT’ers en 
business analisten. We moeten wel. “Big 
data” zorgt dat het onmogelijk wordt 
alles nog in ogenschouw te nemen. Zelfs 
als de hardware het real-time aan kan 
zijn we al over de capaciteitsgrenzen 
van de mens heen. Of zoals dat heet 
in de economie; “bounded rationality” 
(Herbert Simon). 

Frank Buytendijk

Frank Buytendijk is voormalig 
Gartner Research VP, was bij 
Oracle verantwoordelijk voor 
het wereldwijde thought leader-
ship programma en is momen-
teel chief marketing officer bij 
Be Informed. Daarnaast is hij de 
auteur van talloze artikelen en 
diverse boeken. Als professio-
neel spreker reist hij de wereld 
rond. Zijn artikelen over filosofie 
worden gepubliceerd op http://
www.b-eye-network.com/chan-
nels/5567/
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Gegarandeerd meer vragen dan antwoorden

Ik verwacht dat big data het begin 
inluidt van postmoderne IT, met een be-
langrijke rol voor business analisten: het 
orkestreren van samenwerking om een 
gemeenschappelijk en continu beweg-
end beeld te vormen.

Interesse om je vakinhoudelijk te laten 
uitdagen? Bezoek dan mijn keynote om 
15.35	uur	op	het	DREAM	Event,	de	enige	
presentatie die gegarandeerd meer vra-
gen oproept dan antwoorden zal geven.
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Jan Willem Ebbinge

Ieder zijn eigen 
proces
Complexiteit is een buzzword. De term wordt eigenlijk vooral gebruikt om aan te 
geven hoe moeilijk het allemaal is. De klant heeft allerlei noten op zijn zang, con-
currenten worden ineens partners en andersom, en IT-systemen beïnvloeden 
elkaar op verschillende en vooral onbegrijpelijke manieren. Complexiteit is eng; 
het liefst willen we er niets mee te maken hebben. Het uitbannen, platbranden 
of op zijn minst reduceren. Want dan passen onze processen tenminste weer in 
onze plaatjes. Toch? Integendeel!

Complexiteit vs 
ingewikkeldheid 

Complexiteit is een natuurlijk 
gegeven en heeft altijd al bestaan. 
Ingewikkeldheid daarentegen is 
niet natuurlijk, maar een menselijke 
constructie. Ingewikkeldheid is het 
resultaat van het organisatorisch en 
technisch bestrijden van complexiteit, 
het op zoek zijn naar de perfecte 
machine. Dat is waar grote organisaties 
veelal goed in zijn. In het streven naar 
doelmatigheid wordt complexiteit 
doorgaans teruggebracht tot een 
plaatje, iets dat we kunnen begrijpen en 
hanteren. Een goed voorbeeld daarvan 
is de Waardeketen van Porter uit de 
jaren tachtig. 

Zoals Be Informed’s 
business process platform 
processen vereenvoudigt, 
heeft Jan Willem de 
dankbare taak om de 
passie van technische 
tovenaars te vertalen in een 
begrijpelijke boodschap 
voor uiteenlopende 
doelgroepen. 

Jan Willem Ebbinge

Jan Willem Ebbinge is 
strategy and marketing 
editor bij Be Informed. 
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Ieder zijn eigen proces

En dat is eigenlijk nog een te vriendelijk 
plaatje, want de waardeketen is vandaag 
de dag behoorlijk gefragmenteerd; 
organisaties hebben activiteiten 
elders ondergebracht, gaan 
samenwerkingsverbanden aan op alle 
niveaus en betrekken derde partijen en 
consumenten zelfs bij R&D. Je kunt je 
afvragen of de goederenlogistiek nog 
wel gerelateerd is aan de waardeketen, 
maar dat is weer een ander verhaal. Wel 
kunnen we gerust stellen dat het enige 
bindende element in de waardeketen 
informatie is. Niets meer en niets 
minder.  

Maar of het nu gaat om wat klanten 
willen, met wie organisaties het beste 
kunnen samenwerken, veranderende 
wet- en regelgeving, politieke 
besluitvorming of het financiële 
klimaat; alles verandert voortdurend 
en beïnvloedt elkaar continu. Het 
systeem kraakt. We komen niet verder 
op deze manier. Het moet anders. 
De systemen moeten minder star en 
rationeel. Ze moeten mensen, met al de 

veranderlijkheid die daarbij hoort, weer 
ondersteunen in plaats van vervangen. 
Zoals Donald Noorman schrijft in zijn 
boek “The Invisible Computer”: “People 
are analogue, not digital; biological, not 
mechanical. It is time for human-centred 
technology, a humane technology.”

Embrace Complexity 

De essentie van een radicaal andere 
aanpak is dat we de complexiteit 
van onze omgeving aanvaarden en 
ermee leren werken. De belangrijkste 
voorwaarde daarvoor is dat organisaties 
kunnen omgaan met diversiteit en 
veranderlijkheid. We moeten niet de 
complexiteit, maar de ingewikkeldheid 
bestrijden. De transitie waarin wij 
ons momenteel bevinden, is die van 
‘de uitzondering schikt zich naar de 
regel’ naar ‘de regel schikt zich naar 
de uitzondering’. Mass customization 
is de trend waarin we omvangrijke 
doelgroepen op individueel niveau 
willen bedienen. 

Self service speelt daarbij 
een belangrijke rol, vooral in 
administratieve organisaties: denk aan 
internetbankieren, online inchecken bij 
luchtvaartmaatschappijen, het online 
aanvragen van bouwvergunningen, 
enzovoort. Als gevolg van deze trend 
sturen klanten de administratieve 
processen van organisaties aan. Zij 
bepalen zelf van welk kanaal zij gebruik 
willen maken en op welk moment. Bij 
organisaties die op deze manier werken 
valt het onderscheid weg tussen back- 
en	frontoffice.	Het	primaire	proces	is	
een kwestie van continue interactie 
en samenwerking en iedere transactie 
volgt een uniek traject. 

Dat kan alleen als je doelgeoriënteerd 
te werk gaat; het doel is om een proces 
succesvol af te ronden en een proces 
bestaat dan slechts uit de regels en 
activiteiten die nodig zijn om dat doel te 
bereiken. De nieuwe trend in BPM stelt 
dan ook niet het proces centraal, maar 
de case. 

Wie had het nog over complexe 
processen? Porter liet zien dat de 
complexiteit zich liet vangen in een 
simpel plaatje! De wereld van ERP 
hanteert eenzelfde lineaire benadering. 
Maar als we eerlijk zijn, zit de echte 
wereld zo niet in elkaar. In de echte 
wereld stroomt de waardeketen niet 
van links naar rechts zoals in Porters 
schema, maar andersom. 

Klanten bepalen hoe zij met ons 
communiceren, via welke kanalen en 
met welke boodschap. Klanten willen 
maatwerk en kunnen dat krijgen ook. 
Wie niet meekan, valt af. Wij vinden 
het volstrekt normaal dat we om twee 
minuten voor tien via internetbankieren 
geld op onze rekening kunnen 
storten, en om tien uur een call center 
medewerker aan de lijn hebben die 
daarvan op de hoogte is. Porters plaatje 
zou er zó uit moeten zien:  
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Ieder zijn eigen procesJan Willem Ebbinge

Dynamic case management

Een case kan worden gedefinieerd als 
alles wat gedaan moet worden om 
een bepaald resultaat ten aanzien van 
bijvoorbeeld een klant, of een object 
zoals een gebouw te bereiken. De 
context van de case beschrijft welke 
activiteiten nodig zijn om de case, en 
niets anders, als het ware te 
completeren. Zonder vooraf bepaalde 

volgorde of een reeks van activiteiten 
die moet worden voltooid, of onnodige 
stappen.

Door de case als uitgangspunt te 
nemen, verdwijnt de oude logica van 
het vooraf volledig definiëren van 
processen. Het eigenlijke proces, dat 
bij elke transactie op een (enigszins) 
andere manier tot stand komt, is feitelijk 
niets anders dan een metamodel dat 

beschrijft wat er moet gebeuren in 
plaats van hoe en in welke volgorde. Om 
een metafoor te gebruiken; in plaats van 
het definiëren van een weg, zoals een 
traditioneel proces doet, beschrijft een 
metamodel slechts de vangrails.

Dynamic Case Management
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Het belang van een 
gedeeld begrippenkader 
voor het opstellen van 
goede requirements
Het is geen verassing dat slechte specificaties tot extra werk leiden. Maar het is niet altijd duidelijk wat 
een slechte specificatie is. In dit artikel willen we betogen dat het maken van een wensenlijstje echt niet 
voldoende is om tot een goed eindproduct te komen. Zonder een gedeeld begrippenkader kan, wat een 
goede requirement lijkt, toch ambigu blijken te zijn. Een gedeeld begrip van concepten, terminologie en 
feiten is een essentieel onderdeel van requirements management, dat nog te vaak over het hoofd wordt 
gezien.

Samenwerking Business en IT

Te vaak zijn er nog communicatie-
problemen tussen de Business, die een 
behoefte definieert, en de IT afdeling, 
die naar aanleiding hiervan een 
systeem moet bouwen. De IT afdeling 
probeert op verschillende manieren 
een effectieve specificatie van business 
gebruikers te krijgen. Onder deze 
manieren vallen o.a. use cases, data 
modellen, en eisen en wensenlijsten 
in prozavorm. Vaak resulteert dit 
toch in onwerkbare systemen en 
wordt de IT afdeling bedolven met 
onderhoudswerk. Dit probleem is al 
jaren bekend en is het onderwerp 
van verschillende onderzoeken 
en analyses. Een bekende analyse1 
concludeert zelfs dat er geen oplossing 
is voor het probleem. Deze analyse 
legt wel de vinger op de zere plek; het 
probleem heeft te maken met betekenis 
(semantiek).

De Business en de IT zijn twee aparte 
afdelingen en men zal, net zoals elke 

1       “No silver bullet: Essence and Accidents of 
Software Engineering” van  Fred P. Brooks Jr.,  
te lezen op http://www.cs.nott.ac.uk/~cah/
G51ISS/Documents/NoSilverBullet.html

groep, er eigen terminologie op na 
houden. Beiden hebben andere 
belangen en doelstellingen.  Dit zorgt 
voor een kloof tussen de wijze waarop 
IT en Business over een systeem praten. 
Deze kloof bevordert miscommunicatie 
en daarmee de kans dat het verkeerde 
systeem wordt gebouwd. Verder maken 
de werkwijze en tools van de IT het 
moeilijk om business gebruikers in het 
proces te betrekken. Dit alles resulteert 
maar al te vaak in een wij-zij cultuur en 
daarmee specificaties die incompleet, 
inconsistent, of onjuist zijn.

Er is een andere werkwijze nodig 
om te specificeren hoe beleid 
geïmplementeerd moet worden in 
nieuwe of aangepaste systemen.  
Het is evident dat business analisten 
niet langer requirements documenten 
“over de muur” willen gooien en 
hopen dat het allemaal goed komt. 
Ook IT afdelingen zijn niet tevreden 
en willen partners, niet alleen maar 
klanten. Alleen wanneer de mensen 
met verstand van zaken werkelijk 
kunnen bijdragen aan de specificatie 
van een systeem, en alleen als deze 
specificatie compleet, consistent en 
traceerbaar is, kan het juiste systeem 
gebouwd worden.

Vocabulaire Management

Een goede samenwerking begint  met 
het spreken van dezelfde taal door alle 
partijen. Indien de betekenis van de 
termen niet consistent is zullen zelfs de 
beste requirements nog tot ambiguïteit 
leiden. Om verwarring over de betekenis 
van begrippen te voorkomen heeft u 
een gemeenschappelijk vocabulaire 
nodig voor alle betrokkenen in en buiten 
uw organisatie. Dit vocabulaire hoeft 
niet technisch te zijn, in tegendeel, het 
moet geschreven zijn door mensen 
met verstand van zaken op een manier 
die de Business begrijpt. Betekenis van 
begrippen en hun rol in uw organisatie 
zijn essentieel. 

Verschillende partijen putten informatie uit 
dezelfde repository en spreken dezelfde taal
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De	veelgebruikte	standaard	Office	
producten bieden zelfs niet meer dan 
een spellingchecker die veelal faalt op 
domeinspecifieke terminologie.

Vocabulaire management in 
Rulexpress

RuleXpress biedt een uitgebreide 
specificatieomgeving die u gemakkelijk 
kan inbedden in uw operationele 
processen en dagelijkse activiteiten. 
RuleXpress beschrijft de requirements 
op een bruikbare en begrijpelijke manier 
en zorgt voor traceerbaarheid 
naar brondocumenten. Impactanalyse 
wordt ondersteund zodat u kan zien 
welk effect een verandering zal hebben 
voordat deze wordt doorgevoerd. 
Bovendien verzekert RuleXpress dat 
iedereen, van de business tot 
de juridische afdeling, van risico 
management tot IT, werkt met dezelfde 
definities, termen, synoniemen en 
acroniemen.

Bedrijfsanalisten kunnen hun 
begrippenkader in hun eigen 

woorden beschrijven. Ook kunnen 
ze synoniemen en homoniemen 
beheren en hiermee een gedeeld 
begrippenkader opbouwen voor de 
organisatie. Relaties tussen begrippen, 
gebruikt in zowel bedrijfsregels 
als requirements kunnen beheerd 
worden op een gecontroleerde wijze 
in een begrijpelijke omgeving. Er is 
ondersteuning voor homoniemen en 
synoniemen, en het programma herkent 
gedefinieerde termen, zelfs indien 
deze in enkelvoud zijn ingevoerd maar 
in meervoudsvorm worden gebruikt. 
Voor synoniemen is het mogelijk aan 
te geven welke term de voorkeur 
verdient. Een requirement die een 
afgekeurde term gebruikt zal een lagere 
kwaliteitscore krijgen en RuleXpress zal 
een betere term voorstellen.

RuleXpress vult iedere IT methodologie 
en tool aan door de Business meer n het 
proces te betrekken dan ooit tevoren. 
Het wordt gemakkelijker om accurate 
en complete specificaties van de 
beslislogica en requirements aan een 
IT afdeling op te leveren. De ontwikkel-

Screenshot van de termeditor van een term binnen RuleXpress waar synoniemen, homonymen, 
voorkeurswoorden, meervoudsvormen en acroniemen worden beheerd

Vaak blijken begrippen die een evidente 
betekenis lijken te hebben toch anders 
begrepen te worden door verschillende 
partijen, zowel intern als extern. Denk 
bijvoorbeeld aan het begrip “klant”.  
Voor de accountants is dat misschien 
iemand die een of meerdere keren 
een produkt heeft afgenomen, maar 
voor de afdeling verkoop een partij die 
meerdere keren interesse heeft getoond  
voor een produkt. De term kan gebruikt 
blijven worden, maar moet gedisambi-
gueerd worden. Denk ook aan termen 
die binnen uw organisatie gemeengoed 
zijn, maar die toch lastig blijken uit te 
leggen aan een (externe) partij, zoals 
een IT afdeling.

Behalve woorden die verschillende 
dingen kunnen betekenen, 
homoniemen, hebben we ook woorden 
die eigenlijk hetzelfde betekenen, 
synoniemen, en die vrij door elkaar 
worden gebruikt. Het is belangrijk aan 
te geven dat deze termen dezelfde 
betekenis hebben en welke van deze 
woorden de voorkeur verdient.

Tool ondersteuning

Een woordenlijst met definities 
aanleggen is één ding, maar het 
consistent gebruik van deze woorden 
is daarmee niet gegarandeerd. Uit 
onze ervaring blijkt dat zelfs ervaren 
analisten, die relevante terminologie 
definiëren in een woordenlijst toch 
vaak onbedoeld een ongedefinieerd, 
te algemeen of te specifiek woord 
gebruiken bij het opstellen van 
requirements. 

Tools zouden de analist natuurlijk 
kunnen helpen door:
•	 woorden uit de woordenlijst 

automatisch te herkennen,
•	 een voorkeurswoord voor te stellen 

bij synoniemen,
•	 de definities uit een glossary aan 

te bieden om de juiste interpretatie 
van een requirement te garanderen.

Weinig requirements management 
producten bieden serieuze 
ondersteuning bij het beheren van 
terminologie en het bevorderen van 
consistent woordgebruik.
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tijd wordt hierdoor verkort enu bespaart 
op onderhouds- en herstelwerk. Met 
RuleXpress zijn business gebruikers in 
staat om een betekenisvolle bijdrage te 
leveren  aan het requirementsproces. 
Hun input kan gebruikt voor 
verschillende  systemen omdat de 
regels technologie-onafhankelijk 
kunnen worden opgesteld.

Uw specificaties moeten accuraat zijn 
en met de Business zijn afgestemd. Uw 

medewerkers met verstand van zaken 
zijn uw beste gesprekspartner. Met 
RuleXpress biedt u hen een omgeving 
waarin zij nauwkeurig beschrijven 
hoe een beslissing tot stand komt en 
wat de betekenis is van belangrijke 
termen zodat het juiste systeem wordt 
gebouwd, sneller en goedkoper.

  
   RuleArts (hoofdsponsor)

RuleArts bedient wereldwijd 
organisaties met het product 
RuleXpress voor het beheer van 
regels, requirements en vocabulaire.
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Ted de Gouw

Met nieuwe projectmethoden valt de rol van analist 
naar de achtergrond of verdwijnt deze geheel.

Scrum als projectmethode is in opmars. 
Veel organisaties zijn positief over de 
snelle voortgang omdat het project niet 
in een requirementstraject verzandt. De 
eindgebruikers zien snel het gevraagde 
resultaat. Jarenlange starre trajecten 
met slechts één einddoel waar niet 
vanaf geweken kan worden, behoren 
tot de verleden tijd. Maar Scrum heeft 
ook valkuilen. Het werken met Agile 
methoden is relatief nieuw. Er is geen 
formele rol meer voor de analist binnen 
Scrum. Veel organisaties komen er 
daarom te laat achter dat belangrijke 
documentatie die vroeger door de 
analist gemaakt werd nu ontbreekt. Het 
resultaat daarvan is dat in de beheerfase 
wijzigingen veel tijd en geld kosten. Hoe 
lossen we dit op? 

“We doen hier alles met Scrum 
tegenwoordig, ben je bekend 
daarmee?” Een vraag die ik steeds 
vaker hoor. Vanuit mijn achtergrond 
in systeemontwikkeling juich ik de 
inzet van Scrum toe. Geen uitgebreide 
documentensets die tot op de letter 
requirements specificeren maar 
behapbare user stories die gewenste 
functionaliteiten beschrijven. Projecten 
zijn weer leuk: Scrum biedt ruimte voor 
creativiteit en de korte feedbacklus 
zorgt voor echt contact tussen het team 

en de vragende organisatie. 

Scrum trajecten

De product owner  wordt door de 
opdrachtgever aangewezen het Scrum 
team te voorzien van user stories. Het 
team werkt de lijst met user stories op 
prioriteit af en komt na een vastgesteld 
aantal weken (een sprint) met een 
werkende oplossing. Deze wordt 
aan de opdrachtgever getoond in de 
vorm van een productdemonstratie. 
Meestal wordt deze oplossing niet 
direct in gebruik genomen maar 
worden een aantal sprints achter elkaar 
gevolgd tot er een eindproduct is. De 
productdemonstratie en sprint review 
zorgen ervoor dat het team actief 
betrokken blijft bij de opdrachtgever.

Na de Go-Live

Op het moment dat de go-live na 
de laatste sprint goed is verlopen, 
worden de Scrum boards ingeklapt. De 
gebruikte geeltjes gaan het archief in 
en het team krijgt een andere opdracht. 
De software gaat de minder agile 
beheersfase in waarin zaken worden 
geconsolideerd. De prioriteit ligt niet 
meer bij nieuwe functionaliteit, maar 

Business en Scrum, 
een duurzame relatie?

Ted de Gouw 

Ted de Gouw is werkzaam als 
product manager bij USoft. Daar-
voor was hij meer dan tien jaar in 
verschillende rollen werkzaam 
binnen de IT. In deze rollen heeft 
hij de problemen, geschetst in 
zijn verhaal, zelf ervaren. Zijn 
persoonlijke missie is het verder 
verspreiden van het Agile ge-
dachtegoed en organisaties daar-
bij de middelen te geven om hier 
optimaal gebruik van te maken.

drs. ing. Ted de Gouw
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bij stabiliteit. Als de gebruikers- en 
technische documentatie onderdeel 
waren van het project of van de 
“definition of done” worden deze 
overgedragen aan de beheerorganisatie.

De eerste wijzigingsverzoeken

Tot nu toe is er weinig aan de hand. Het 
project is waarschijnlijk een succes: door 
directe communicatie heeft het Scrum 
team precies gemaakt wat gebruikers 
voor ogen hadden. De problemen 
dienen zich pas na verloop van tijd aan, 
wanneer de kennis van betrokkenen 
langzaam weggezakt is.

De eerste change requests zijn klein. 
Maar organisaties veranderen over 
de tijd. Complexere change requests 
worden ingediend bij de beherende 
partij en al gauw komt de vraag 
waarom dingen geïmplementeerd zijn 
zoals ze zijn. Bij Scrum is geen sprake 
van een formeel functioneel ontwerp 
en een afgeleid technisch ontwerp 
waarop teruggevallen kan worden. 
Voor het beantwoorden van de vraag 
zijn de user stories en aantekeningen 
daarop een belangrijk uitgangspunt. 
Helaas is mijn ervaring dat in Scrum 
veel communicatie mondeling gaat. 
Beslissingen worden niet altijd goed 
gedocumenteerd omwille van snelheid 
of omdat ze op dat punt als triviaal 
afgedaan worden.

Problemen met user stories

Wanneer we de oorspronkelijke user 
stories bestuderen, vinden we vooral 
user requirements. Deze beschrijven 
een gewenste functionaliteit. Wat hier 
veelal ontbreekt is de koppeling tussen 
wat, hoe en waarom. 

Bijvoorbeeld de volgende user story:

“Wanneer er voor de klant nog 
onbetaalde orders openstaan, moet in 
het afrekenscherm een waarschuwing 
getoond worden. Deze moet vertellen 
dat de order pas uitgegeven wordt als 
de vorige order betaald is.”

Dit zal geïmplementeerd zijn zoals 
beschreven, maar waarom is dit zo 
gedaan? Is hier een beslissing genomen 
voor alleen deze implementatie of is dit 
vanuit de organisatie opgelegd? Hoe 
komt de product owner tot zijn lijst met 
user stories? Welke methode gebruikt 
hij om deze te rangschikken en op te 
knippen tot sprints? En hoe weet de 
product owner zeker dat hij compleet is?

Hij zal vanuit de organisatie een 
business case of een andere vorm van 
verantwoording mee krijgen met een 
doelstelling voor het traject. Hierin staan 
wel doelstellingen, budget en bijzaken. 
Maar het uitgewerkte plan, zoals 
gebruikelijk in de traditionele projecten, 
ontbreekt hierin.

Een voorbeeld uit de praktijk

Als voorbeeld neem ik een organisatie 
die een nieuw klantportaal wil opzetten 
voor verkoop. 

De opdracht luidt :

“Er moet een webportaal komen voor 
klanten van onze organisatie. Hier 
moeten klanten zich kunnen inschrijven 
om producten te bestellen. Betalingen 
moeten direct gedaan kunnen worden 
via het webportaal.”

Deze drie zinnen zijn voor veel 
interpretaties vatbaar. We hebben 
meer bedrijfskennis nodig om hier 
verdere invulling aan te geven. Wie 
zijn onze klanten? Hoe bestellen we 
producten? Waarmee mogen betalingen 
voldaan worden? Een flink aantal 
vragen die direct terugvallen op hoe 
een organisatie in elkaar zit. Deze 
vragen hoort de product owner te 
beantwoorden.

Als we alleen informatie van dit niveau 
hebben, hoe kan een Scrum team dan 
vervolgens zijn werk goed uitvoeren? 
Het voordeel van Scrum is dat er geen 
lange analysetrajecten voorafgaan 
aan het project en er agile gewerkt kan 
worden. Hoeveel voordeel heeft het 
weglaten van het analysetraject als het 
team iedere keer weer extra toelichting 
moet vragen op de user stories?

Waarom is een ontologie 
belangrijk?

Als we kijken naar welke informatie hier 
ontbreekt dan is dat vooral ontologische 
kennis, ook wel organisatiekennis 
genoemd. Deze kennis is impliciet 
of expliciet aanwezig binnen de 
organisatie en geeft deze haar identiteit. 
De product owner is binnen het traject 
verantwoordelijk voor het succes, maar 
kan ook eens iets vergeten. Om zonder 
vertraging met een Scrum traject te 
starten, is het dus handig om vooraf de 
ontologie in kaart te hebben gebracht. 
Het team kan vervolgens direct met 
de user stories aan de slag, zonder 
iedere keer weer extra uitleg te vragen. 
Dit vermindert ook de risico’s van het 
project want de kans op verkeerde 
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interpretaties wordt kleiner. 

De ontologie voor ons voorbeeld zou 
kunnen zijn:

Definitie: “Klanten zijn organisaties die 
producten bij ons afnemen”
Term: “Klanten hebben inkopers”
Term: “Inkopers plaatsen bestellingen”
Term: “Bestellingen bevatten 
producten”
Bedrijfsregel: “Wanneer een inkoper 
een bestelling op rekening plaatst van 
meer dan 100.000 euro, moet deze 
goedgekeurd worden door finance 
voordat deze in behandeling genomen 
mag worden.”

Onze initiële opdracht is nu danig 
veranderd. Kennelijk zijn klanten geen 
natuurlijke personen en is er een 
relatie tussen inkopers, bestellingen en 
klanten. Het team had deze kennis van 
de product owner kunnen krijgen.  Maar 
wanneer zij met hun eigen definitie van 
een klant gaan werken is duidelijk dat zij 
niet aan de verwachting gaan voldoen. 

Inzicht in user stories 

Maar stel dat we de oorspronkelijke 
vraag zodanig kunnen aanbieden aan 
het Scrum team dat zij zelf dit soort 
definities en relaties kan inzien en 
gebruiken. De vraag zou er vervolgens 
ongeveer zo uit zien:

“Er moet een webportaal komen voor 
klanten van onze organisatie. Hier 
moeten klanten zich kunnen inschrijven 
om producten te bestellen. Betalingen 
moeten direct gedaan kunnen worden 
via het webportaal.”

De kleurcodering in het voorbeeld 

hierboven volgt de SBVR1 standaard 
voor het vastleggen van de ontologie. 
Door het toevoegen van coderingen 
weet de lezer dat er meer informatie 
over een bepaald concept of relatie 
beschikbaar is. 

Vereiste is dat de organisatie deze 
informatie vastlegt en bijhoudt. Maar 
eenmaal vastgelegd blijft deze kennis 
behouden. Een goede stap in het 
kader van sustainable requirements. 
Tijdens de beheerfase komen deze 
requirements van pas. Zeker als het 
team de reden heeft aangegeven van 
een user story. De beheerorganisatie 
kan dan zien waarom bepaalde 
beslissingen in bedrijfslogica genomen 
zijn. 

Hoe maken we Scrum sustainable?

Heeft het Scrum team bijgehouden wat 
de reden is van een user story en in de 
broncode naar de ontologie verwezen, 
dan is het voor beheerders eenvoudig 
terug te vinden waarom bepaalde 
functionaliteit geïmplementeerd is. 
Dan bewijzen user stories hun nut ook 
na afloop van het traject en zijn ze 
niet slechts onderdeel van de Scrum 
methode.

Nog groter zijn de voordelen als we 
omgekeerd ook verwijzen vanuit de 
ontologie naar de implementatie. 
Als centraal is vastgelegd waar 
elementen uit de ontologie zijn 
geïmplementeerd kan de impact van 
een organisatieverandering sneller en 
accurater bepaald worden. Met een 
analyse van de gewijzigde ontologie en 
de daaraan gerelateerde implementaties 
kan een traject gestart worden om de 
nieuwe kennis op de juiste plekken te 

1 http://www.omg.org/spec/SBVR/1.0/
 

implementeren.

Wegen de voordelen op tegen de 
nadelen?

Vaak wordt als tegenargument 
aangevoerd dat dit riekt naar de 
watervalmethode. Formeel vastleggen 
wordt nu eenmaal gezien als star, 
tijdrovend en niet leuk. Ook een 
veelgehoord argument is dat alles nog 
uitgezocht moet worden, want wat als 
er geen volledige ontologie beschikbaar 
is? 

Het antwoord op deze argumenten 
is simpel. Scrum beschrijft met reden 
dat een Scrum team uit verschillende 
rollen bestaat. Niet alleen ontwikkelaars 
en testers. Neem kennismanagement 
daarin op. In het team moet een (deel)
rol komen om er voor te zorgen dat 
nieuwe kennis vastgelegd wordt en 
bestaande ontologiekennis bij het team 
terecht komt. En neem in de definition 
of done op dat de ontologie bijgewerkt 
is met wat het team oplevert. Het 
team moet daar uiteraard wel de juiste 
handgrepen voor krijgen.

Conclusie

Helaas komen veel organisaties er 
te laat achter dat de analysefase die 
vroeger onderdeel was van de methode 
daar met een reden aanwezig was. 
Het gebruik van Scrum heeft zeker 
zijn voordelen, software wordt sneller 
opgeleverd en de klant heeft meer grip 
op het gehele traject. We moeten alleen 
wel zeker stellen dat we het belang van 
een goede analyse niet onderschatten. 
Dan pas wordt Scrum werkelijk 
sustainable.

Business en Scrum, een duurzame relatie?
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 (facilitator)
Atos is an international information technology services company with an 
annual	revenue	of	EUR	8.7	billion	and	78,500	employees	in	42	countries.	
Serving a global client base, it delivers hi-tech transactional services, 
consulting, systems integration and managed services. 

Atos is focused on business technology that powers progress and helps 
organizations to create their firm of the future. It is the Worldwide Information 
Technology Partner for the Olympic Games and is quoted on the Paris Eurolist 
Market. Atos operates under the brands Atos, Atos Consulting, Atos Worldline 
and Atos WorldGrid. 

Be Informed is an internationally operating, independent software vendor. 
The Be Informed business process platform supports administrative 
processes, which are becoming increasingly knowledge-intensive. 

Thanks to Be Informed’s unique approach to dynamic case management, 
the next wave after business process management, organizations using 
Be Informed often report cost savings of tens of percents. Further benefits 
include a much higher straight-through processing rate leading to vastly 
improved productivity, and a reduction in time-to-change from months to 
days.
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     (hoofdsponsor)
RuleArts bedient wereldwijd zeer grote organisaties, met name in de 
financiële sector en overheid, met het eerste en meest succesvolle 
“General Rule Book System”. RuleXpress is een repository-gebaseerde 
omgeving waarin bedrijfsexperts zonder IT achtergrond hun vocabulaire, 
regels en requirements op een voor hen intuïtieve manier kunnen 
vastleggen, traceren naar bron en implementatie, analyseren en 
publiceren. 

 Dit alles om te komen tot een consistente, complete en herbruikbare 
beschrijving van hun specifieke business. Door deze informatie zoveel 
mogelijk applicatie-onafhankelijk te beschrijven wordt het eindproduct 
niet alleen gebruikt voor IT projecten, maar ook door juristen 
(compliance) en communicatie medewerkers (helpdesk, publicaties).
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